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Průběžná zpráva o předsudečném 

násilí/násilí z nenávisti 

1. 7. – 30. 9. 2018 

In IUSTITIA, o.p.s. 

Shrnutí  

In IUSTITIA zjistila ve třetím kvartálu roku 2018 celkem 32 incidentů z nenávisti, které se staly na území 

České republiky. 

Terčem předsudečného násilí se stávali lidé z důvodu své národnosti či etnicity, náboženství, barvy 

pleti, politického přesvědčení a jiných pohnutek. 

Násilí z nenávisti bylo zaznamenáno především ve veřejném prostoru velkých měst a na internetu. K 

útokům docházelo převážně v Ústeckém kraji a Hlavním městě Praze. 

Společenskou atmosféru výrazně ovlivnily volby do obecních zastupitelstev. Některé politické strany 

využívaly v kampaních protiuprchlické a protiromské nálady ve společnosti. Zmíněné postoje veřejnosti 

podporoval svými výroky i prezident Miloš Zeman. Začala se ozývat kritika předsudečného chování 

policistů, státních zástupců a soudců. 
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Základní charakteristiky incidentů z nenávisti ve sledovaném období 

Motivace pachatelů 

Nejvíce ze zaznamenaných případů bylo motivováno skutečnou či domnělou národností či etnicitou 

oběti (viz graf č. 1). Tuto motivaci lze v devíti případech specifikovat jako nenávist vůči Romům, kteří 

představují typickou oběť násilí z nenávisti v ČR. Další typy pohnutky proti národnosti či etnicity se 

objevují ojediněle (viz graf č. 1a). Dále se relativně často vyskytly útoky motivované předsudky proti 

náboženství, barvě pleti a politickému přesvědčení. Náboženskou pohnutku lze v osmi případech 

specifikovat jako nenávist vůči muslimům a ve třech jako nenávist proti židům. Jednou byl 

zaregistrován útok motivovaný nenávistí proti bezdomovectví, zdravotnímu postižení, uživatelství drog 

a migrantskému statusu. V ostatních případech byla pohnutka jiná, potažmo zatím přesně neurčená. 
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Graf č. 1: Struktura motivace incidentů
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Graf č. 1a: Subkategorie motivace národností
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Forma útoku a způsobené škody 

Nejčastější formou nenávistného incidentu byl ve třetím čtvrtletí 2018 slovní útok (viz graf č. 2). 

Zaznamenán byl celkem ve 22 incidentech. Na pomyslném druhém místě se umístil fyzický útok (11 

incidentů). Třetí nejčastější formou bylo zastrašování nebo vyhrožování (devět případů). Dvakrát byl 

zaregistrován útok na majetek. Jednou bylo zaregistrován útok formou graffiti a jiný způsob útoku. 

 

 

Formám útoku částečně odpovídají i způsobené škody (viz graf č. 3). Nejčastěji se objevovala morální 

újma (26 případů) a psychická újma (15 případů). Dále bylo zaznamenáno devět případů újmy na zdraví, 

a to s různou průměrnou dobou léčení. 
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Graf č. 1b: Subkategorie motivace náboženstvím
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Graf č. 2: Struktura forem útoku
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Kraj a lokalita incidentů 

Prostorové rozmístění zjištěných incidentů z nenávisti bylo i v druhém čtvrtletí 2018 nerovnoměrné 

(viz graf č. 4). Z hlediska krajů bylo nejvíce nenávistných útoků spácháno na území Ústeckého kraje (11 

incidentů). Následovalo Hlavní město Praha (10 incidentů), Jihomoravský kraj (šest incidentů) a 

Jihočeský kraj (dva incidenty). Po jednom incidentu bylo zaznamenáno v Olomouckém a Středočeském 

kraji. V jednom incidentu zůstalo určení kraje zatím neznámé. 

 

 

Co do typu lokality můžeme konstatovat, že 16 incidentů se stalo ve veřejném prostoru (viz graf č. 5). 

Čtyři útoky proběhly na internetu a po třech v dopravních prostředcích a domově oběti. Jeden incident 

se odehrál v zaměstnání a také na sportovišti. Dva útoky byly spáchány v jiných lokalitách a další dva 

na zatím neznámém místě. 
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Graf č. 3: Struktura forem škody
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Významné případy ve sledovaném období 

Cizinci napadení v sadech 

Skupina čtyř cizinců začala být pronásledována skupinou maskovaných útočníků, aniž by předtím mezi 

nimi došlo k jakémukoli sporu. Útočníci byli tři a doprovázelo je dalších pět osob. Cizinci se před 

pronásledovateli snažili utéct do sadů, avšak útočníci je dohnali a fyzicky napadli. Tři z napadených 

utrpěli menší zranění, čtvrtý byl hospitalizován. Policie ukončila vyšetřování a podala návrh na podání 

obžaloby z trestných činů Výtržnictví, Ublížení na zdraví a Násilí proti skupině obyvatel a proti 

jednotlivci. 

 

Hajlování v autobuse 

Opilí příznivci krajně pravicové DSSS, kteří jeli autobusem na demonstraci, hajlovali a křičeli: „Cikáni a 

Židi patří do plynu!“ 

 

„Hřiště pro bílý“ 

Česká média informovala o nenávistném útoku na ženu a jejího syna tmavé pleti. Stalo se tak na hřišti 

ve městě, kde rodina žije. Pláč dítěte  na hřišti přilákal pozornost neznámého muže. Ten vyhlédl z okna 

a na ženu a jejího syna křičel: „Tohle hřiště je jen pro ‚bílý‘‚ zkurvenej negr, smrt!“ Nikdo jiný na hřišti 

nebyl. Žena popsala, že byla v šoku. Po chvíli odešla se synem domů. Tam na ni celá situace dolehla a 

bylo jí to velmi líto. 
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Společenské ovzduší ve sledovaném období 

Politická reprezentace 

Česká republika pozastavila v červenci občanům Vietnamu příjem žádostí o dlouhodobý pobyt za 

účelem zaměstnání a o dlouhodobá víza. Ministr vnitra Jan Hamáček to zdůvodnil přetížením české 

ambasády v Hanoji a bezpečnostními riziky.1   

V červenci zveřejnila česká koalice mezinárodní sítě občanských organizací Social Watch zprávu, v níž 

upozorňuje na rostoucí počet exekucí, nedostupné bydlení a nerovné postavení žen a mužů v ČR.2 

Chybějící legislativu ke snížení počtu exekucí kritizuje i výroční Zpráva o stavu lidských práv v Česku za 

rok 2017, kterou publikovala v srpnu Vláda ČR.3  

Na konci srpna schválila vláda Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2017, podle které žije polovina 

Romů v Česku v sociálním vyloučení.4 I přes dlouhodobě jen málo řešenou situaci v sociálně 

vyloučených lokalitách a nedostupné bydlení pro nízkopříjmové rodiny nevznikne zákon o sociálním 

bydlení. Premiér Babiš po jednání s ministry a zástupci starostů prohlásil, že vláda se bude spíše 

soustředit na výstavbu bytů a dotace pro obce.5  

Předseda regionálního sdružení ODS v Jižních Čechách Martin Kuba odstoupil z kandidatury kvůli 

podnikání týkajícímu se pronajímání bytů v sociálně vyloučených lokalitách.6 

Bývalému tajemníkovi hnutí SPD Jaroslavu Staníkovi uložil Obvodní soud pro Prahu 1 dvouletý 

podmíněný trest odnětí svobody a peněžitý trest ve výši 70 tisíc korun za nenávistné výroky pronesené 

v Poslanecké sněmovně. Staník podle svědků vyzýval ke střílení příslušníků menšin a prohlašoval, že by 

měli být posláni do plynu. Staník podal proti trestnímu příkazu odpor, takže se bude případem soud 

zabývat znovu.7 SPD čelila i vnitrostranickým problémům. Nejvyšší správní soud přijal v srpnu návrh na 

                                                           
1 https://www.lidovky.cz/domov/vietnamci-docasne-nemohou-zadat-o-pracovni-viza-kvuli-pretizeni-uradu-i-
zlocinum.A180719_141610_ln_domov_form  
2 http://www.socialwatch.cz/?p=1033  
3 https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-lidska-prava-cr/zprava-o-stavu-lidskych-prav-v-ceske-
republice-v-roce-2017-167857/  
4 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/dokument-vlada-schvalila-zpravu-o-stavu-romske-mensiny-
za-rok-2017  
5 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zakon-o-socialnim-bydleni-asi-nevznikne-vlada-podpori-
vystavbu  
6 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/politik-ods-podnika-s-chudobou-strana-chce-vysvetleni-a-
navrhuje-zastaveni-clenstvi  
7 https://www.lidovky.cz/domov/pro-byvaleho-tajemnika-spd-stanika-neplati-podminka-jeho-pravnik-podal-
odpor.A180809_151404_ln_domov_seb  

https://www.lidovky.cz/domov/vietnamci-docasne-nemohou-zadat-o-pracovni-viza-kvuli-pretizeni-uradu-i-zlocinum.A180719_141610_ln_domov_form
https://www.lidovky.cz/domov/vietnamci-docasne-nemohou-zadat-o-pracovni-viza-kvuli-pretizeni-uradu-i-zlocinum.A180719_141610_ln_domov_form
http://www.socialwatch.cz/?p=1033
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-lidska-prava-cr/zprava-o-stavu-lidskych-prav-v-ceske-republice-v-roce-2017-167857/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-lidska-prava-cr/zprava-o-stavu-lidskych-prav-v-ceske-republice-v-roce-2017-167857/
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/dokument-vlada-schvalila-zpravu-o-stavu-romske-mensiny-za-rok-2017
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/dokument-vlada-schvalila-zpravu-o-stavu-romske-mensiny-za-rok-2017
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zakon-o-socialnim-bydleni-asi-nevznikne-vlada-podpori-vystavbu
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zakon-o-socialnim-bydleni-asi-nevznikne-vlada-podpori-vystavbu
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/politik-ods-podnika-s-chudobou-strana-chce-vysvetleni-a-navrhuje-zastaveni-clenstvi
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/politik-ods-podnika-s-chudobou-strana-chce-vysvetleni-a-navrhuje-zastaveni-clenstvi
https://www.lidovky.cz/domov/pro-byvaleho-tajemnika-spd-stanika-neplati-podminka-jeho-pravnik-podal-odpor.A180809_151404_ln_domov_seb
https://www.lidovky.cz/domov/pro-byvaleho-tajemnika-spd-stanika-neplati-podminka-jeho-pravnik-podal-odpor.A180809_151404_ln_domov_seb
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pozastavení činnosti nebo rozpuštění hnutí. Podal ho bývalý člen Kamil Papežík a odůvodnil to 

porušením stanov a jednacího řádu hnutí některými členy.8  

Premiér Andrej Babiš v polovině září v rozhovoru pro deník Právo uvedl, že odmítá přijetí syrských 

sirotků, kteří přišli o rodiče ve válce. Reagoval tak na návrh k přijetí 50 sirotků vznesený europoslankyní 

Michaelou Šojdrovou z KDU-ČSL. Předsedu vlády za tento postoj kritizovali odborníci, veřejnost i jeho 

političtí odpůrci.9  

Prezident Miloš Zeman se na zámku v Lánech sešel s bývalým poradcem amerického prezidenta 

Donalda Trumpa Stevem Bannonem, který v Evropě navštěvuje akce a sjezdy krajně pravicových stran. 

Spolu s nimi se schůzky zúčastnil i poslanec německé protiimigračně zaměřené Alternativy pro 

Německo Petr Bystroň.10  

Při zářijové návštěvě Olomouckého kraje prezident zaútočil pro změnu na Romy. Pochvaloval dobu, 

kdy „za komunismu Romové museli pracovat. Většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, 

byli označeni za osobu práce se štítící a šli do vězení“. Prezident dále zalitoval, že Romy už „nefackují“ 

vedoucí „romských pracovních čet“, aby je přiměli k práci. Podle něj tato „velmi humánní metoda“ 

fungovala dobře.11 

 

Krajní pravice 

V reakci na fyzické napadení na místním koupališti uspořádala DSSS v Dubí na Teplicku demonstraci. 

Policisté na této akci obvinili šest lidí. Dva byli obviněni z loupeže, protože se snažili vzít fotoaparát 

jednomu z novinářů. Podle informací z médií tohoto novináře i fyzicky napadli. Další čtyři obvinění měli 

podle policie na sobě tetování nebo nápisy s rasovým podtextem a policie je vyšetřuje pro podezření 

ze spáchání trestného činu Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.12   

Někdejší kandidát DSSS neuspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu, který konstatoval, že se dopustil 

podněcování k nenávisti, za což ho frýdecko-místecký soud potrestal 150 hodinami obecně 

                                                           
8 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/nejvyssi-spravni-soud-prijal-navrh-na-rozpusteni-spd-jde-o-
vnitrni-spory-ve-strane-okamuru-zene-k-soudu-jeho-byvaly-kolega  
9 https://www.novinky.cz/domaci/484028-babis-i-sojdrova-popisuji-schuzku-jinak-zadni-sirotci-nejsou-
zesmesnoval-premier-europoslankyni.html  
10 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zeman-se-sesel-s-americkycm-xenofobem-bannonem-a-
protiimigracnim-aktivistou-a-imigrantem-bystronem  
11 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zeman-opet-utocil-na-romy-nechteji-pry-pracovat-a-
nafackovat-jim-je-dobra-metoda-ktera-se-osvedcuje  
12 https://www.novinky.cz/krimi/481040-policie-obvinila-radikaly-z-demonstrace-v-dubi-z-rasismu-i-loupeze-
chteli-novinari-sebrat-fotak.html  

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/nejvyssi-spravni-soud-prijal-navrh-na-rozpusteni-spd-jde-o-vnitrni-spory-ve-strane-okamuru-zene-k-soudu-jeho-byvaly-kolega
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/nejvyssi-spravni-soud-prijal-navrh-na-rozpusteni-spd-jde-o-vnitrni-spory-ve-strane-okamuru-zene-k-soudu-jeho-byvaly-kolega
https://www.novinky.cz/domaci/484028-babis-i-sojdrova-popisuji-schuzku-jinak-zadni-sirotci-nejsou-zesmesnoval-premier-europoslankyni.html
https://www.novinky.cz/domaci/484028-babis-i-sojdrova-popisuji-schuzku-jinak-zadni-sirotci-nejsou-zesmesnoval-premier-europoslankyni.html
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zeman-se-sesel-s-americkycm-xenofobem-bannonem-a-protiimigracnim-aktivistou-a-imigrantem-bystronem
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zeman-se-sesel-s-americkycm-xenofobem-bannonem-a-protiimigracnim-aktivistou-a-imigrantem-bystronem
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zeman-opet-utocil-na-romy-nechteji-pry-pracovat-a-nafackovat-jim-je-dobra-metoda-ktera-se-osvedcuje
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zeman-opet-utocil-na-romy-nechteji-pry-pracovat-a-nafackovat-jim-je-dobra-metoda-ktera-se-osvedcuje
https://www.novinky.cz/krimi/481040-policie-obvinila-radikaly-z-demonstrace-v-dubi-z-rasismu-i-loupeze-chteli-novinari-sebrat-fotak.html
https://www.novinky.cz/krimi/481040-policie-obvinila-radikaly-z-demonstrace-v-dubi-z-rasismu-i-loupeze-chteli-novinari-sebrat-fotak.html
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prospěšných prací. Skutku se dopustil v roce 2013 šířením letáků se svou fotografií, na kterých byly 

například nápisy: „Dost bylo zvýhodňování cikánů!“ Nebo: „Konečné řešení cikánské otázky.“13   

Mnozí lidé napojení na krajní pravici se rozhodli kandidovat i v letošních komunálních volbách. 

Například Vlastimil Pechanec (DSSS), odsouzený za rasově motivovanou vraždu, se rozhodl kandidovat 

jako lídr hnutí Za bezpečné Svitavy.14  V Brně se zase do kampaně před volbami zapojilo hnutí Slušní 

lidé. Jeho členové dostali na konci září pokuty celkem za 126 tisíc korun kvůli tomu, že v květnu přerušili 

divadelní hru Naše násilí a vaše násilí, protože nesouhlasili s jejím obsahem. Hnutí podalo proti 

rozhodnutí odpor.15 

 

Místní samospráva 

Atmosféru na úrovni regionální politické reprezentace velmi ovlivnila kampaň před podzimními 

volbami. SPD Tomia Okamury vyvěsila v Chrudimi billboard s nápisem „Ne politickým neziskovkám, ne 

diktátu menšin“. Ačkoli proti němu protestovala jedna z místních občanských iniciativ, strana billboard 

neodstranila.16  

Rasistický tón měly kampaně především v Ústeckém kraji. Uskupení Otevřená radnice Most se snažila 

přilákat voliče sloganem „Jen deratizační prostředky na tu havěť nestaří“, který lídr uskupení Karel 

Novotný umístil na sociální síť s komentářem: „Nulová tolerance nepřizpůsobivým.“ Obsahem plakátu 

se začala zabývat policie.17 Sdružení Mostečané Mostu zase lákalo na výstavbu „vesnice pro lůzu“, což 

policie rovněž začala vyšetřovat. 

Policie musela začít prošetřovat také hesla na volebních plakátech ústeckých hnutí Čisté ústí a Ústecké 

fórum občanů. První uskupení, které do voleb vedl předseda DSSS Tomáš Vandas, lákalo voliče na 

hesla: „Neplatit parazitům.“ Druhé sdružení slibovalo „město bez parazitů“.18 V červenci ústecké 

zastupitelstvo odmítlo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.19 

                                                           
13 https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rasisticke-letaky-trestny-cin-nejvyssi-soud_1809031650_per  
14 https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=483215&sznu=7HFUy1JWc2gRcAAk  
15 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/hnuti-slusni-lide-pokutovano-126-000-kc-za-naruseni-
divadelni-hry  
16 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/spd-nehodla-odstranit-kritizovany-billboard-v-chrudimi  
17 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-se-zacala-zabyvat-plakatem-se-sloganem-o-haveti-na-
romy-utoci-v-kampani-i-dalsi-strany  
18 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-vysetruje-hesla-na-billboardech-v-usti  
19 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/usti-nad-labem-odmitlo-spolupraci-s-agenturou-pro-socialni-
zaclenovani-rozhodnuti-podporila-i-petice-nekterych-mistnich-romu  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rasisticke-letaky-trestny-cin-nejvyssi-soud_1809031650_per
https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=483215&sznu=7HFUy1JWc2gRcAAk
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/hnuti-slusni-lide-pokutovano-126-000-kc-za-naruseni-divadelni-hry
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/hnuti-slusni-lide-pokutovano-126-000-kc-za-naruseni-divadelni-hry
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/spd-nehodla-odstranit-kritizovany-billboard-v-chrudimi
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-se-zacala-zabyvat-plakatem-se-sloganem-o-haveti-na-romy-utoci-v-kampani-i-dalsi-strany
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-se-zacala-zabyvat-plakatem-se-sloganem-o-haveti-na-romy-utoci-v-kampani-i-dalsi-strany
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-vysetruje-hesla-na-billboardech-v-usti
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/usti-nad-labem-odmitlo-spolupraci-s-agenturou-pro-socialni-zaclenovani-rozhodnuti-podporila-i-petice-nekterych-mistnich-romu
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/usti-nad-labem-odmitlo-spolupraci-s-agenturou-pro-socialni-zaclenovani-rozhodnuti-podporila-i-petice-nekterych-mistnich-romu
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Naopak v Havířově se překvapivě předvolební populismus opíral více o nenávist vůči migrantům a 

muslimům než vůči Romům. Místní ČSSD lákala například na „Havířov bez migrantů“.20  

Reagovat na nenávistné kampaně se rozhodlo brněnské hnutí Žít Brno. Jeho představitelé vystoupili 

s návrhem přijmout několik desítek migrantů z Itálie.21 Proti rasismu a fašismu se před volbami ostře 

vymezil i předseda Pirátů Ivan Bartoš.22  

Brněnský projekt Rapid Re-Housing, který zajišťuje pronájem obecných bytů rodinám ohroženým 

bezdomovectvím, je mimořádně úspěšný. Z výzkumu Ostravské univerzity vyplývá, že celkem 96 % 

rodin si bydlení udrželo a od začátku projektu se také zlepšil zdravotní stav zapojených lidí.23   

 

Bezpečnostní složky 

Bývalá státní zástupkyně Věra Nováková ze Strany zelených v rozhovoru pro Týdeník Echo kritizovala 

předsudky a rasismus v řadách příslušníků policie. Uvedla také, že předsudky ovlivňují i rozhodování 

státních zástupců.24  

Předsudečný postoj vyjádřil na sociální síti Facebook například pražský strážník Alexandr Bedeč, když 

k fotce muslimských žen připojil komentář: „Střílet!!!!“. Za to byl postaven mimo službu a policie případ 

vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu.25 Účastníci protestů proti těžbě v dole Bílina a 

Mostecku upozornili v červenci na to, že v policejním autobuse převážejícím aktivisty měli policisté 

nalepené samolepky s přeškrtnutou mešitou, vyjadřující protimuslimské postoje.26  

Generální inspekce bezpečnostních sborů od září stíhá dva českobudějovické policisty za to, že 

mučením a výhružkami nutili Roma, aby se přiznal k činům, které nespáchal.27  

 

                                                           
20 https://echo24.cz/a/SGiqM/co-resi-cssd-v-komunalnich-volbach-kratsi-pracovni-dobu-a-havirov-bez-
migrantu  
21 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zit-brno-vyzvalo-k-prijeti-migrantu-podle-koalice-je-to-vec-
statu  
22 http://www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/ivan-bartos-byt-proti-fasismu-a-rasismu-je-preci-normalni  
23 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/vedecky-vyzkum-brnensky-projekt-bydleni-pro-nejchudsi-
rodiny-slavi-uspech-96-procent-si-bydleni-udrzelo-navic-se-zlepsilo  
24 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/byvala-statni-zastupkyne-policie-jako-celek-je-rasisticka-v-
justici-existuje-institucionalni-rasismus  
25 https://www.lidovky.cz/domov/vyznamenany-straznik-chtel-strilet-muslimky-vedeni-ho-stahlo-z-ulice-setri-
jej-policie.A180820_161545_ln_domov_rsa  
26 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-zatim-odmita-komentovat-extremisticke-samolepky-
v-autobuse-kterym-prevazela-zadrzene-z-klimakempu  
27 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/generalni-inspekce-stiha-dva-budejovicke-policisty-kvuli-
muceni-roma-prinutili-ho-k-doznani-ve-veci-kterou-nespachal  

https://echo24.cz/a/SGiqM/co-resi-cssd-v-komunalnich-volbach-kratsi-pracovni-dobu-a-havirov-bez-migrantu
https://echo24.cz/a/SGiqM/co-resi-cssd-v-komunalnich-volbach-kratsi-pracovni-dobu-a-havirov-bez-migrantu
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zit-brno-vyzvalo-k-prijeti-migrantu-podle-koalice-je-to-vec-statu
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zit-brno-vyzvalo-k-prijeti-migrantu-podle-koalice-je-to-vec-statu
http://www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/ivan-bartos-byt-proti-fasismu-a-rasismu-je-preci-normalni
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/vedecky-vyzkum-brnensky-projekt-bydleni-pro-nejchudsi-rodiny-slavi-uspech-96-procent-si-bydleni-udrzelo-navic-se-zlepsilo
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/vedecky-vyzkum-brnensky-projekt-bydleni-pro-nejchudsi-rodiny-slavi-uspech-96-procent-si-bydleni-udrzelo-navic-se-zlepsilo
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/byvala-statni-zastupkyne-policie-jako-celek-je-rasisticka-v-justici-existuje-institucionalni-rasismus
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/byvala-statni-zastupkyne-policie-jako-celek-je-rasisticka-v-justici-existuje-institucionalni-rasismus
https://www.lidovky.cz/domov/vyznamenany-straznik-chtel-strilet-muslimky-vedeni-ho-stahlo-z-ulice-setri-jej-policie.A180820_161545_ln_domov_rsa
https://www.lidovky.cz/domov/vyznamenany-straznik-chtel-strilet-muslimky-vedeni-ho-stahlo-z-ulice-setri-jej-policie.A180820_161545_ln_domov_rsa
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-zatim-odmita-komentovat-extremisticke-samolepky-v-autobuse-kterym-prevazela-zadrzene-z-klimakempu
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-zatim-odmita-komentovat-extremisticke-samolepky-v-autobuse-kterym-prevazela-zadrzene-z-klimakempu
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/generalni-inspekce-stiha-dva-budejovicke-policisty-kvuli-muceni-roma-prinutili-ho-k-doznani-ve-veci-kterou-nespachal
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/generalni-inspekce-stiha-dva-budejovicke-policisty-kvuli-muceni-roma-prinutili-ho-k-doznani-ve-veci-kterou-nespachal
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Média a kultura 

Web Romea.cz upozornil na to, že předseda výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené 

lokality a místopředseda SPD v Ústeckém kraji Dominik Hanko šíří hoaxy, tedy nepodložené a 

nepravdivé zprávy o Romech nebo muslimech. Negativně se vyjadřoval například o fotbalistech tmavé 

pleti. Na Facebooku také uvedl, že nepracujícím se počítá důchod z průměrné mzdy.28 Hoax šířil i 

předseda SPD Tomio Okamura, když na svém oficiálním facebookovém profilu oznámil, že nově budou 

smět v ČR volit i kandidovat také cizinci bez českého občanství. Za přijetí opatření obvinil nového 

ministra vnitra Jana Hamáčka. Ministerstvo vnitra uvedlo informaci na pravou míru. Od roku 2004 platí, 

že kromě českých občanů mohou v ČR volit pouze občané členských států EU. Týká se to ale jen voleb 

do obecních zastupitelstev.29  

Okamurova SPD nebyla pozvána do předvolebních debat deníku Blesk. Redaktoři to odůvodnili tím, že 

po volbách v roce 2017 neměli přístup na akce hnutí, proto respektují, že SPD nechce, aby se o nich 

v Blesku psalo. Dalším důvodem jsou podle vedoucího zpráv Davida Vaníčka časté rasistické, xenofobní 

a nenávistné výroky členů strany, které by mohly během živého vysílání zaznít.30  

Organizace RomanoNet motivovala Romy k účasti v podzimních volbách. Jejich kampaň měla podle 

ředitele organizace Michala Mika za cíl „probudit zájem Romů o politiku a přimět je, aby si uvědomili, 

že právě lokální politika má zásadní dopad na jejich každodenní život“.31 

Výstava „100 let: Romové v Československu“ představuje život romské menšiny od období první 

republiky po dnešek. V sále architektů Staroměstské radnice v Praze bude k vidění do 10. listopadu 

2018.32 

 

Veřejnost 

Velký rozruch mezi lidmi vyvolalo napadení v areálu koupaliště v Dubí. Většina médií popisovala situaci 

tak, že skupina sedmi Romů v areálu koupaliště napadla muže bílé pleti, protože se zastal ženy 

                                                           
28 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/clen-spd-tomia-okamury-siri-nenavistne-hoaxy-a-rasismus-
tercem-jsou-romove-muslimove-i-fotbaliste-tmave-pleti  
29 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/okamura-opet-siri-lzi-tvrdi-ze-nove-mohou-v-cr-volit-i-
cizinci-novy-ministr-vnitra-hamacek-je-to-lez  
30 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/blesk-nechce-riskovat-rasisticke-vyroky-okamurovcu-v-
predvolebnich-debatach-nepusti-zastupce-spd-tomia-okamury-do  
31 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/organizace-romanonet-spustila-kampan-s-nazvem-me-dzav-
a-so-tu  
32 http://www.romea.cz/cz/kultura/primy-prenos-slavnostni-zahajeni-vystavy-100-let-romove-v-
ceskoslovensku  

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/clen-spd-tomia-okamury-siri-nenavistne-hoaxy-a-rasismus-tercem-jsou-romove-muslimove-i-fotbaliste-tmave-pleti
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/clen-spd-tomia-okamury-siri-nenavistne-hoaxy-a-rasismus-tercem-jsou-romove-muslimove-i-fotbaliste-tmave-pleti
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/okamura-opet-siri-lzi-tvrdi-ze-nove-mohou-v-cr-volit-i-cizinci-novy-ministr-vnitra-hamacek-je-to-lez
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/okamura-opet-siri-lzi-tvrdi-ze-nove-mohou-v-cr-volit-i-cizinci-novy-ministr-vnitra-hamacek-je-to-lez
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/blesk-nechce-riskovat-rasisticke-vyroky-okamurovcu-v-predvolebnich-debatach-nepusti-zastupce-spd-tomia-okamury-do
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/blesk-nechce-riskovat-rasisticke-vyroky-okamurovcu-v-predvolebnich-debatach-nepusti-zastupce-spd-tomia-okamury-do
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/organizace-romanonet-spustila-kampan-s-nazvem-me-dzav-a-so-tu
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/organizace-romanonet-spustila-kampan-s-nazvem-me-dzav-a-so-tu
http://www.romea.cz/cz/kultura/primy-prenos-slavnostni-zahajeni-vystavy-100-let-romove-v-ceskoslovensku
http://www.romea.cz/cz/kultura/primy-prenos-slavnostni-zahajeni-vystavy-100-let-romove-v-ceskoslovensku
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napadené romskou ženou.33 Romea.cz později příběh doplnila svědectvím ženy, která incident 

popisovala jinak. Podle ní vše začalo drobnou rozepří dětí v brouzdališti a údajně napadená žena ve 

skutečnosti nadávala a fyzicky napadla jedno z přítomných romských dětí, což vyvolalo další konflikty.34  

Na jezeře Lhota utonuli na začátku srpna dva chlapci vietnamského původu. O kauze velmi podrobně 

informoval deník Blesk, který přinesl také svědectví několika žen, podle kterých se zaměstnanci areálu 

nechovali k matkám utonulých chlapců uctivě. Důvodem mohla být podle svědkyň jejich národnost.35 

Členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny upozornili na dvojí metr českého soudnictví. Podle 

nich jsou „delikty Romů ve srovnání s jinými občany souzeny spíše vyššími sazbami, a naopak případy 

s dopadem na občany romského původu jsou trestány spíše nižšími tresty.“ Členové Rady to ilustrovali 

na případu zastřelení Roma v Chomutově, za kterou odvolací soud potrestal pachatele pouhými sedmi 

lety vězení. Soudce mu tedy uložil trest o tři roky nižší, než je spodní hranice trestní sazby za vraždu.36  

Na začátku srpna prošel Prahou protestní pochod proti předsudečnému násilí a diskriminaci Romů 

v České republice a dalších zemích. Účastníci upozorňovali především na násilné útoky, které se 

v poslední době odehrály na Ukrajině. Průvod se zastavil před ukrajinskou ambasádou, kde zaznělo 

několik proslovů. Mezi řečníky byl například sociolog Fedor Gál nebo Ondřej Mirovský ze Zelených.37   

V Liberci uctili památku sedmi dětských obětí holokaustu. Na místě bývalého lágru se objevilo sedm 

křížů, které tam vztyčili členové Asociace romských představitelů Libereckého kraje.38  

V Praze se v srpnu konal další ročník festivalu Prague Pride, který završil pochod centrem města. Podle 

pořadatelů se letos zúčastnilo 40 tisíc lidí, tedy o 5 tisíc lidí více než v minulém roce.39 

 

 

 

                                                           
33 https://teplicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ferova-bitka-v-brouzdalisti-incident-na-koupalisti-v-dubi-vysetruje-
policie-20180808.html  
34 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/video-nove-svedectvi-rvacky-na-koupalisti-v-dubi-konflikt-
mela-vyprovokovat-bila-zena-hodila-s-romskym-ditetem-do-bazenku  
35 https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/557409/desiva-svedectvi-z-jezera-lhota-kde-utonuly-dve-deti-7-
rodice-prosili-o-pomoc-zadna-neprichazela.html  
36 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/clenove-romske-rady-reaguji-na-snizeni-trestu-vrahovi-z-
chomutova-justicni-sikana-romu-v-ceskem-soudnictvi-je-uzivan-dvoji  
37 http://a2larm.cz/2018/08/fotoreport-protestni-pochod-proti-rasismu-a-pogromum/  
38 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/v-liberci-se-objevilo-sedm-krizu-na-pamatku-romskych-deti-
byly-zavrene-v-libereckych-lagrech-a-zemrely-v-osvetimi  
39 https://www.novinky.cz/domaci/480191-duhovy-pruvod-prague-pride-po-roce-prosel-ulicemi-hlavniho-
mesta.html  

https://teplicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ferova-bitka-v-brouzdalisti-incident-na-koupalisti-v-dubi-vysetruje-policie-20180808.html
https://teplicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ferova-bitka-v-brouzdalisti-incident-na-koupalisti-v-dubi-vysetruje-policie-20180808.html
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/video-nove-svedectvi-rvacky-na-koupalisti-v-dubi-konflikt-mela-vyprovokovat-bila-zena-hodila-s-romskym-ditetem-do-bazenku
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/video-nove-svedectvi-rvacky-na-koupalisti-v-dubi-konflikt-mela-vyprovokovat-bila-zena-hodila-s-romskym-ditetem-do-bazenku
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/557409/desiva-svedectvi-z-jezera-lhota-kde-utonuly-dve-deti-7-rodice-prosili-o-pomoc-zadna-neprichazela.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/557409/desiva-svedectvi-z-jezera-lhota-kde-utonuly-dve-deti-7-rodice-prosili-o-pomoc-zadna-neprichazela.html
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/clenove-romske-rady-reaguji-na-snizeni-trestu-vrahovi-z-chomutova-justicni-sikana-romu-v-ceskem-soudnictvi-je-uzivan-dvoji
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/clenove-romske-rady-reaguji-na-snizeni-trestu-vrahovi-z-chomutova-justicni-sikana-romu-v-ceskem-soudnictvi-je-uzivan-dvoji
http://a2larm.cz/2018/08/fotoreport-protestni-pochod-proti-rasismu-a-pogromum/
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/v-liberci-se-objevilo-sedm-krizu-na-pamatku-romskych-deti-byly-zavrene-v-libereckych-lagrech-a-zemrely-v-osvetimi
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/v-liberci-se-objevilo-sedm-krizu-na-pamatku-romskych-deti-byly-zavrene-v-libereckych-lagrech-a-zemrely-v-osvetimi
https://www.novinky.cz/domaci/480191-duhovy-pruvod-prague-pride-po-roce-prosel-ulicemi-hlavniho-mesta.html
https://www.novinky.cz/domaci/480191-duhovy-pruvod-prague-pride-po-roce-prosel-ulicemi-hlavniho-mesta.html
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Poznámky k metodologickým charakteristikám této zprávy 

U kategorie motivace, formy a škody je třeba doplnit, že incident mohl být charakterizován více než 

jedním znakem. U některých incidentů naopak mohly být znaky neznámé nebo zatím neobjasněné. 

Proto je nutno k jejich interpretaci přistupovat opatrně. 

Případy popsané v kvartální zprávě jsou ty, které byly zaregistrovány zaměstnanci a zaměstnankyněmi 

organizace In IUSTITIA během terénní práce a vlastního monitoringu médií. Dále některé případy 

nahlásili sami poškození či svědci. Motivace incidentů je identifikována jako předběžná – expertní. In 

IUSTITIA se snaží tyto incidenty ověřovat zejména ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Dále 

IN IUSTITIA do své výroční zprávy monitorující násilí z nenávisti v ČR přebírá incidenty z policejních 

statistik po uplynutí sledovaného období. Z těchto důvodu je možné, že se výstupy pozdějších analýz 

budou od dat uvedených výše lišit.  

 

Neprošlo jazykovou korekturou. 


