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Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je 

 

 

 



 

O nás 
 

In IUSTITIA vznikla jako právnická organizace, která se jako první svého druhu v 

ČR  

cíleně zabývá 

 násilím z nenávisti v celé jeho šířce. Téma násilí z nenávisti přináší do 

veřejného povědomí, odborného diskurzu a politické diskuze. Organizace důsledně 

prosazuje principy demokratického právního státu zahrnující rovnost všech lidí v 

důstojnosti a právech. Ve prospěch svých klientů, osob poškozených násilím z 

nenávisti, uplatňuje právo na soudní a jinou právní ochranu. 

 

In IUSTITIA poskytuje právní pomoc konkrétním osobám vystaveným násilí z 

nenávisti. Zaměřuje se na zlepšení jejich přístupu ke spravedlnosti. Orientuje 

se přitom na oblast trestního, správního a občanského práva. Významnou pozornost 

věnuje náhradě škody vzniklé v důsledku násilí z nenávisti. 

 

In IUSTITIA se zaměřuje na ochranu komunit ohrožených násilným rasismem a 

neonacismem. Usiluje o optimalizaci praxe státní správy v oblasti práva 

shromažďovacího. 

 

In IUSTITIA se zabývá sledováním legislativní činnosti, analyzuje český právní 

řád v kontextu komunitárního a mezinárodního práva. Legislativní analýzy ústí v 

konkrétní změny platné legislativy, které zlepšují postavení osob ohrožených 

násilím z nenávisti, usnadňují jim přístup ke spravedlnosti a k odpovídajícím 

nástrojům restorativní justice. 

 

 

In IUSTITIA usiluje o zlepšení praxe orgánů činných v trestním řízení v 

případech násilí z nenávisti, zejména o zlepšení praxe při odhalování a 

vyšetřování trestné činnosti z nenávisti. Trestné činy spočívající v 

organizování násilí z nenávisti či ve fyzickém útoku z nenávisti by měly být 

řešeny prioritně a s náležitou péčí. 

 

In IUSTITIA se zaměřuje na vzdělávání a posilování prodemokratických postojů 

veřejnosti. Zvýšenou pozornost věnuje mládeži. Zakladatelé organizace dlouhodobě 

publikují na téma krajní pravice a násilí z nenávisti. 

 

In IUSTITIA se podílí na zpracování studií a analýz pro Agenturu Evropské unie 

pro základní práva (FRA). Kooperuje s českými a zahraničními nevládními 

organizacemi. Společně působí proti rasismu a xenofobii v ČR a v Evropě. 

 

In IUSTITIA spolupracuje s médii na partnerské bázi. Násilí z nenávisti 

zviditelňuje jako celospolečenský problém ohrožující nejméně deset procent lidí 

žijících v ČR.  



 

 

 

 

Mgr. Klára Kalibová, 

předsedkyně občanského sdružení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty v roce 2009/2010 
 

Násilí z nenávisti – platforma právní pomoci obětem 

realizace: červenec – prosinec 2009  

donátor: Úřad vlády – kampaň proti rasismu 

podpora: 381 801,- Kč 

 

Projekt financovaný v rámci Kampaně proti rasismu reagoval na intenzivní 

poptávku právního poradenství  ve věcech rasistických a neonacistických 

veřejných aktivit a nenávistí motivované trestné činnosti. Klíčovými aktivitami 

projektu bylo poskytování právního poradenství obětem násilí z nenávisti a 

vytvoření webového portálu věnujícího se této problematice. V rámci projektu 

bylo právním poradenstvím podpořeno 18 dlouhodobých a střednědobých klientů a 

realizováno 11 přednášek na středních, VOŠ a vysokých školách. Byla vyhotovena 

webová stránka a zpuštěn formulář monitorující násilí z nenávisti v České 

republice. Na projektové aktivity realizátor navázal v roce 2010 projektem se 

stejným obsahem financovaným z vlastních zdrojů. 

 

 

 

Zapomenuté oběti: Výzkum a publikace 

realizace: červenec – prosinec 2009  

 

 

V roce 2009 byl realizován výzkum Hate Crime Zapomenuté oběti, který se zabýval 

otázkou jakým způsobem a zda vůbec je v České republice pomáháno obětem násilí z 



nenávisti. Výzkum byl realizován mezi nevládními organizacemi, jejichž 

klientelou jsou osoby ohrožené násilím  z nenávisti. Na základě zjištěných 

poznatků bylo definováno 11 doporučení určených veřejné správě, nevládnímu 

sektoru a občanské veřejnosti. Výzkum tohoto typu je první svého druhu v ČR.  

Výstupy projektu byly shrnuty v publikaci, která byla vydána v listopadu 2010. 

 

 

 

Zapomenuté oběti: Konference 

podpora: 3000 EUR 

 

V dubnu 2010 realizovala In IUSTITIA mezinárodní konferenci na téma pomoc, 

prevence a monitoring násilí z nenávisti v evropských zemí. 80 odborníků z 

nevládního sektoru, akademické sféry a veřejné správy diskutovalo v 8 

workshopech na téma, jak efektivně preventovat násilí z nenávisti, jak pomáhat 

obětem a jakým způsobem násilí z nenávisti monitorovat. Specifická pozornost 

byla věnována problematice násilí z nenávisti směřovanému vůči Romům a LGBT 

komunitě. Výstupem projektu byl sborník a navázané cenné profesní kontakty 

zúčastněných odborníků a odbornic.  

 

 

Mediální seminář o rasismu a krajní pravici   

realizace: srpen 2010 – duben 2011 

donátor: Open Society Fund 

podpora: 362 000,-Kč 

 

Třídenní seminář pro novináře, novinářky a studenty žurnalistiky se věnoval 

problematice rasismu a krajní pravice. Byly uváděny konkrétní příklady, jakým 

média informují o menšinách a mohou přispět k pozitivnímu či negativnímu chápání 

diskriminace a násilí motivovaného předsudky. Aktivně bylo pracováno s živoucími 

příklady. Výstupem projektu byla příprava kompaktního kurzu, který byl v letním 

semestru 2011 realizován na Fakultě sociálních věd UK  

 

 

Právem proti antisemitismu 

realizace: leden – prosinec 2010 

donátor: Nadační fond obětem holocaustu  

podpora: 150 000,-Kč 

 

V rámci projektu byly poskytovány právní konzultace osobám vystaveným incidentům 

z nenávisti, byl zajištěn chod online právní poradny, připraveny, vytištěny a 

distribuovány informační materiály určené osobám ohroženým násilím z nenávisti.  

 

JusTEENa proti násilí 

realizace: leden – prosinec 2010 

donátor: Městská část Praha 1 



podpora: 100 000,- Kč 

 

Projekt byl zaměřen na poskytování konzultací obětem trestné činnosti z řad 

mládeže. Podpora byla poskytována individuálními konzultacemi a online poradnou. 

V rámci projektu vznikly informační materiály, které byly distribuovány do škol, 

nízkoprahových zařízení a klubů. 

 

 

 

Další aktivity 
 

 

RAXEN – průběžná příprava monitorovacích zpráv 

realizace: únor 2009 - dosud 

podpora: vlastní zdroje 

 

Od roku 2009 se In IUSTITIA podílí na zpracování podkladů pro Agenturu Evropské 

unie pro základní lidská práva (FRA), a to zejména v oblasti týkajícího se 

rasistického násilí. Poznatky byly zveřejňovány v pravidelných Bulletinech a 

Výroční zprávě FRA. In IUSTITIA dále zpracovala studii specificky se zabývající 

rasismem ve třech odvětvích sportu v ČR – hokeji, kopané a atletice. V roce 2010  

In IUSTITIA zpracovala pro FRA tématickou studii týkající se implementace 

Rámcového rozhodnutí Rady EU o  boji proti některým formám a projevům rasismu a 

xenofobie prostřednictvím trestního práva. 

 

 

Školení pro státní správu a policii 

realizace: průběžně 

podpora: vlastní zdroje 

 

Státní správa v roce 2009 a 2010 poptávala školení v oblasti práva 

shromažďovacího z hlediska ochrany veřejného prostoru měst a obcí před 

shromážděními z nenávisti, konkrétně zejména skupinami krajní pravice. Bylo 

vyškoleno nejméně 80 úředníků a úřednic v tomto tématu. Současně byla navázána 

spolupráce s Institutem veřejné správy pořádajícím školení v této oblasti. V 

roce 2009 a zejména v roce 2010 In IUSTITIA participovala na školení policie ČR 

v otázkách boje s extremismem, ochranou veřejného prostoru a práva 

shromažďovacího. Bylo vyškoleno nejméně 120 policistů.  

 

 

Publikační činnost 

realizace: průběžně 

podpora: vlastní zdroje 

 

In IUSTITIA participovala na řadě školících a informačních materiálů, které 



vznikly v roce 2009 a 2010.  Za všechny je možné jmenovat sborník Nezvaní hosté 
věnující se veřejným shromážděním z nenávisti nebo vytvoření textů o násilí z 

nenávisti, diskriminaci, neonacismu, veřejném prostoru a roli občanské 

společnosti  pro portál inkluzivního vzdělávání CzechKid. 
 

 

Konzultační činnost  

realizace: průběžně 

podpora: vlastní zdroje 

 

Zástupci In IUSTITIA jsou členy poradních orgánů veřejné správy.  V pracovní 

skupině Task Force Ministerstva vnitra se věnují otázkám prevence a postupů vůči 

aktivitám krajní pravice omezujícím občanské svobody a lidská práva. Současně 

zviditelňují potřeby obětí trestné činnosti z nenávisti a usilují o optimalizaci 

postupu policie vůči osobám napadeným z důvodu předsudku.  V pracovní skupině 

Ministerstva spravedlnosti k přípravě zákona o obětech usilují zástupci In 

IUSTITIA o zviditelnění potřeb obětí trestné činnosti z nenávisti, včetně 

přístupu k bezplatné právní pomoci. V pracovní skupině Bezpečnost Agentury pro 

sociální začleňování v romských komunitách přispívají experti In IUSTITIA k 

návrhům řešení bezpečnosti v oblastech sociálního vyloučení.  

 

 

Veřejná vystoupení v roce 2010 
 

 

Vysoká škola finanční a správní 

27.dubna 2010, Praha 

Kolokvium na téma Právo shromažďovací a beseda se studenty a studentkami 
 

Fakulta humanitních studií Karlovy Univerzity 

12.října 2010, Praha  

Beseda se studenty  a studentkami studijního programu Občanský sektor na téma 

Pomáhání obětem násilného rasismu a xenofobie  
 

Colegium Bohemicum 

18.října 2010, Ústí nad Labem 

Přednáška a beseda na téma Pravicové zločiny z nenávisti a jejich dopady - 
iniciativy proti pravicově extremistickým strukturám v Euroregion Elbe/Labe  

 

Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzita 

listopad 2010, Brno 

Přednáška pro studenty a studentky politologie na téma Násilí z nenávisti a 
veřejné aktivity krajní pravice, podmíněnosti a souvislosti  

 

Konference UNITED 



listopad 2010, Moskva 

Mezinárodní konference zaměřená na vzdělávání lidí aktivních v působení proti 

rasismu a xenofobii, přednáška na téma Výzkum násilí z nenávisti v České 
republice 

 

Open Society Camp 

1.-2. prosince 2010, Bratislava 

V rámci Open Society Campu zástupkyně In IUSTITIA uspořádala workshop na téma 

Násilí z nenávisti, jeho podoby a formy – středoevropská zkušenost  

 

Náš tým 

 
 

V současnosti se In IUSTITIA opírá o znalosti a zkušenosti právničky, právníka, 

kontaktní pracovnice a projektové koordinátorky. Tým je doplněn fundraseirem a 

grafičkou. Dvě dobrovolnice a jeden dobrovolník společně odvádí práci v rozsahu 

jednoho pracovního úvazku. V roce 2010 se In IUSTITIA podařilo navázat 

spolupráci s advokátní kanceláří, která některým z našich klientů poskytuje 

právní služby zdarma. Z bezpečnostních důvodů neuvádíme jména našich pracovníků 

a pracovnic, kromě statutární zástupkyně sdružení.  

 

 

 

 

Kontakty 
 

In IUSTITIA, o.s. 
P.O.Box 15, Praha 1 

www.in-ius.cz 
in-ius@in-ius.cz 

+420 222 984 785 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.in-ius.cz/


 
 
 
 
 

Výkaz zisku  a ztráty (shrnutí) 
In IUSTITIA, o.s. 

2010 
 
 

PŘÍJMY  
Dotace, granty (OSF, NFOH, Praha 1) 522 000,00 
Vlastní příjmy 405 000,00 
Dary, příspěvky 7 000,0 
CELKEM PŘÍJMY 934 000,00 
  
VÝDAJE  
Materiál 46 000,00 
Služby 500 000,00 
Osobní náklady 363 000,00 
Ostatní 19 000,00 
CELKEM VÝDAJE 928 000,00 
  
CELKEM PŘÍJMY - VÝDAJE 6 000,00 

 
 
 
 
 
 


