Průběžná zpráva o předsudečném
násilí/násilí z nenávisti
1. 7. – 30. 9. 2017
In IUSTITIA, o.p.s.
Shrnutí
In IUSTITIA zjistila ve třetím kvartálu roku 2017 celkem 18 incidentů z nenávisti, které se staly na území
České republiky.
V tomto kvartálu došlo k opětovnému nárůstu protimuslimských útoků. Mezi ohroženými skupinami
dominují muslimové (7 incidentů) a Romové (2 incidenty). Mezi oběťmi bylo ve srovnání s ostatními
kvartály překvapivě vyšší množství žen než mužů.
Terčem předsudečného násilí se znovu stávali lidé z důvodu svého náboženství, politického
přesvědčení, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace, bezdomovectví a barvy pleti.
Násilí z nenávisti bylo zaznamenáno především ve veřejném prostoru velkých měst a na internetu. K
útokům docházelo převážně v Hlavním městě Praze (7 incidentů) a Jihomoravském kraji (4 incidenty).
Někteří čeští politici nadále pronášeli stereotypizující a nenávistné výroky na adresu Romů a muslimů.
Na práci policie se snesla kritika kvůli nedostatečnému postihu útoků a výhružek na sociálních sítích.
Některá česká média velmi aktivně šířila hoaxy a neobjektivním zpravodajstvím se podílela na šíření
morální paniky.
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Základní charakteristiky incidentů z nenávisti ve sledovaném období
Motivace pachatelů

Graf č. 1: Struktura motivace incidentů
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V této části kvartální zprávy se zaměříme na motivace pachatelů. Nejvíce případů bylo motivováno
náboženstvím oběti, přičemž ve všech případech se, pravděpodobně v souvislosti se současným děním,
jednalo o islám. Dále se relativně často objevila motivace politickým přesvědčením a národností.
Motivaci národností/etnicitou oběti můžeme ve 2 případech specifikovat jako nenávist vůči Romům,
kteří představují typickou oběť násilí z nenávisti. Motivace českou a jinou národností se vyskytla
jednou. Dvakrát byly zaregistrovány útoky motivované zdravotním postižením a sexuální orientací.
Motivace bezdomovectvím, barvou pleti a zatím nespecifikovaná motivace se každá objevila jednou.

Graf č. 1b: Subkategorie
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Forma útoku a způsobené škody
Nejčastější formou byl ve vymezeném období slovní útok (13 případů). Na pomyslném druhém místě
se umístil fyzický útok (7 případů). Dále se relativně často objevovalo zastrašování nebo vyhrožování
(4 případy) a útok na majetek (2 případy). Jednou byl zaregistrován žhářský útok.

Graf č. 2: Struktura forem útoku
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Formám útoku částečně odpovídají i způsobené škody. Nejčastěji se objevovala morální újma (15
případů). Ta byla následována újmou na zdraví s dobou léčení do 7 dní (4 případy) a psychickou újmou
(4 případy). Jednou se vyskytla újma na zdraví s dobou léčení nad 7 dní a majetková škoda většího
rozsahu.

Graf č. 3: Struktura forem škody
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Lokalita a kraj incidentů
Prostorové rozmístění zjištěných incidentů z nenávisti je nerovnoměrné. V krajích bylo nejvíce
nenávistných útoků spácháno na území Hlavního města Prahy (7 incidentů). Na druhém místě se
nachází Jihomoravský kraj (4 incidenty). Dva incidenty byly zjištěny v Moravskoslezském i
Středočeském kraji. Po jednom incidentu bylo zaznamenáno v Pardubickém a Ústeckém kraji. U
jednoho incidentu, který se odehrál na internetu, není zatím známo, ve kterém kraji se stal. Podobná
situace je patrná i na úrovni měst. V Praze bylo zjištěno 7 incidentů, v Brně to byly 4 incidenty. Další
města se objevovala jednotlivě.

Graf č.4: Počty incidentů v jednotlivých krajích
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Co do typu lokality můžeme konstatovat, že se osm incidentů stalo ve veřejném prostoru. Čtyři
incidenty se udály na internetu. Dva útoky proběhly v domově oběti a dva na sportovišti. Jeden incident
se vyskytl v dopravním prostředku a na poliklinice.

Graf č. 5: Počty incidentů v jednotlivých
lokalitách
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Charakteristiky napadených
Nyní se krátce zaměřme na charakteristiky napadených. Nejprve poznamenejme, že u jednotlivých
incidentů se liší počet zaznamenaných obětí. U některých incidentů není zaznamenána žádná konkrétní
oběť, zatímco u jiných je jich zaznamenáno více. V tomto kvartále jsme zaznamenali 21 konkrétních
obětí. Mezi těmito obětmi převažují ženy (13 případů). Muži se stali obětí v 8 případech. Z hlediska
občanství byli oběti násilí z nenávisti nejčastějšími držiteli toho českého (14 poškozených). Dále bylo
napadeno 5 občanů států za hranicemi Evropské unie. Ve dvou případech nebyla informace o občanství
dostupná.
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Graf č. 7: Občanství oběti
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Graf č. 6: Pohlaví oběti
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Graf č. 8: Věk oběti
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Významné případy ve sledovaném období
Napadení In IUSTITIA
V srpnu In IUSTITIA vydala monitorovací zprávu o násilí z nenávisti na sociálních sítích (vložit odkaz). V
důsledku její medializace se organizace a její ředitelka stali terčem série verbálních online útoků, které
zahrnovali výhrůžky smrtí, znásilněním a vypálením. Obvodní oddělení policie sériu útoků vyhodnotilo
jako přestupek. In IUSTITIA podala stížnost státní zástupkyni, ta rozhodnutí policie potvrdila. Její
rozhodnutí v současné době přezkoumává nadřízené státní zastupitelství. Jeden z útočníků na In
IUSTITIA je v podmínce za předchozí násilnou trestnou činnost, má soudně nařízenou terapii k zvládání
agresivního chování a je dle znaleckého posudku pro společnost nebezpečný. In IUSTITIA považuje
útoky na ochránce lidských práv za symptomatické projevy zhoršujícího se postavení organizací
lidskoprávního typu ve společnosti. Útoky lze považovat za předsudečné a genderově podmíněné.
Hitler má taky právo

Na sociální síti YouTube se pod dokumentem o lidech s postižením objevila série komentářů
projevujících sympatie k nacismu a vyhrožujících dalším diskutujícím. Diskutující například uvedl: „S
prominutím ale já bych to střílel protože je to akorát trápení všechny postižený lidi bych nechal zabít
protože je zbytečné tohle držet na živu a ještě za ně dávat prachy to same dávat prachy za cikány a
imigranty zdraví lidé mají právo mít prachy a ne postižený“. V dalších ze svých komentářů se dotyčný
vyjádřil, že bez Hitlera by dnes na světě bylo ještě hůř, že Hitler byl vůdce, který nás bránil a podobně.
Ostatním diskutujícím, kteří dotyčnému oponovali, bylo vyhrožováno „hozením do jámy“ či „jebnutím
ke zdi i s dalšíma čůrákama“.

Napadení na koupališti

Dvě ženy byly v Praze napadeny neznámou agresorkou. Neznámá žena si začala skupinku dvou
muslimských žen a dětí bezdůvodně fotit. Poté, co byla jednou z muslimek slušně požádána, ať toho
nechá, došlo k útoku. Agresorka začala na skupinku nejprve křičet: „Jste bubáci, táhněte do prdele,
neopovažujte se jít na koupaliště.“ Potom dala agresorka jedné z muslimek pěstí a kopla do ní. Celému
incidentu přihlížely děti, které byly ze situace v šoku, některé dokonce plakaly. Poškozená a její
kamarádka agresorku zadržely a na místo přivolaly policii. Ta incident později vyhodnotila jako
přestupek. K incidentu došlo v blízkosti veřejného koupaliště krátce poté, co se v médiích rozhořela
diskuse o používání burkin v českých bazénech.
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Společenské ovzduší ve sledovaném období
Politická reprezentace
Začátek třetího čtvrtletí poznamenaly reakce na prezidentovy červnové výroky týkající se památníku v
Letech u Písku. Prezident Miloš Zeman prohlásil, že je pro zachování tamního prasečáku v místě
bývalého koncentračního tábora. Zrušení podniku by podle něj přineslo „národohospodářskou ztrátu“
a místo prasečáku by na pietním území byla jen „prázdná plocha“.1
Na prezidentova slova zareagovala například Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Její
představitelé připomněli „prázdné plochy“ na dalších místech genocidy během 2. světové války.2 Do
debaty přispěl také archeologický tým, který v místě bývalého koncentračního tábora prováděl od
podzimu 2016 výzkum. Archeologové mimo jiné zjistili, že tábor, kde byli vězněni především Romové,
ležel skutečně z větší části na současném pozemku vepřína.3
V letních měsících proběhla také strategická vyjednávání o odkupu prasečí farmy v Letech státem. Na
konci srpna česká vláda o odkoupení jednomyslně rozhodla. Farma by měla z Let zmizet na jaře 2018.4
Premiér české vlády Bohuslav Sobotka před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny prohlásil,
že za největší dluh této vlády považuje skutečnost, že nebyl schválen zákon o sociálním bydlení.5
Premiér se ale také nečekaně přidal k politikům, kteří se podílí na vyvolávání strachu z muslimů.
V srpnu pro rakouský deník Die Presse doslova řekl, že s ohledem na problémy v jiných evropských
zemích „další muslimy už v Čechách nechceme“. Reakcí na jeho slova byl otevřený dopis, který
upozorňoval na skutečnost, že generalizující výrok premiéra je v rozporu s mezinárodními zákony a
dohodami.6
Náměstek ministra průmyslu a obchodu a kandidát ČSSD Karel Novotný uvedl na sociálních sítích, že
„cikáni jsou jako medúzy – otravný a k ničemu“. Za výrok se později omluvil a nabídl rezignaci. Kvůli
vyjádření přijde o čtvrtletní odměny.7

1

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/prezident-zeman-je-pro-zachovani-prasecaku-na-mistebyvaleho-koncentracniho-tabora-pro-romy-v-letech-u-pisku
2
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/romska-rada-reaguje-na-vyrok-prezidenta-o-letech-apripomina-existenci-rozsahlych-prakticky-nevyuzitych-ploch-v-osvetimi
3
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/potvrzeno-archeologickym-vyzkumem-koncentracnitabor-v-letech-lezi-z-drtive-vetsiny-na-pozemku-veprina
4
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vlada-se-rozhodla-koupit-veprin-v-letech-fdh/domaci.aspx?c=A170821_133515_domaci_kop
5
Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/443491-sobotka-nejvetsi-dluh-je-socialni-bydleni.html
6
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/skupina-obcanu-a-aktivistu-sepsala-otevreny-dopispremierovi-pozaduji-omluvu-muslimum
7
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/namestek-mpo-novotny-se-za-vyrok-ve-kteremprirovnal-romy-k-meduzam-omluvil-prijde-o-odmeny-a-dostal-vytku
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Krajní pravice
Předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš se ocitl před soudem. Byl obžalován ze schvalování
genocidy, podněcování k nenávisti a hanobení národa. Podle státního zástupce se skutků dopouštěl ve
svých textech, knihách a projevech například tím, že zpochybňoval usmrcování židů v plynových
komorách a o holocaustu se vyjadřoval jako o konspiraci. Bartošův advokát u soudu navrhl celé
publikace zmíněné v obžalobě veřejně přečíst, soudkyně však návrh zamítla.8
V kinech se začal promítat dokumentární film Víta Klusáka Svět podle Daliborka, jehož ústřední
postavou je neonacista Dalibor K. Režisér byl už před dokončením filmu policií vyzván k podání
vysvětlení kvůli scénám, na kterých jsou zachyceni hajlující fanoušci kapely Ortel. Po premiéře filmu
dostali tvůrci zprávu, že jeden z diváků podává trestní oznámení za propagaci nacismu přímo na
hlavního protagonistu dokumentu.9
Neonacisté se snažili objevovat i ve veřejném prostoru. Přilákal je například tradiční pochod Prague
Pride, kterého se zúčastnil například Pavel Matějný z uskupení Národní obroda. Na protest proti
průvodu pořádal akci s názvem No Way For Gay. Během Prague Pride se odehrálo několik konfliktů, při
kterých musela zasahovat policie.10
Dělnická strana sociální spravedlnosti svolala na svátek svatého Václava manifest ve Svitavách. Jedním
z pořadatelů byl Vlastimil Pechanec, který byl odsouzen za vraždu Roma. Akce neměla velký úspěch,
do Svitav dorazilo méně než 40 příznivců DSSS.11

Místní samospráva
Ústavní soud zrušil část litvínovských a varnsdorfských vyhlášek přijatých v rámci tzv. nulové tolerance.
Soud dal za pravdu ombudsmance Anně Šabatové, která ve svém návrhu kritizovala zákazy sezení ve
veřejném prostoru mimo lavičky. Soud konstatoval, že samotné sezení mimo vyhrazené prostory
nemůže být narušením veřejného pořádku.12

8

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/adam-b-bartos-u-soudu-v-praze-schvalovani-genocidy-fvy/domaci.aspx?c=A170719_161630_domaci_pku
9
Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/film/v-prostejove-probehne-predpremiera-filmu-svet-podledaliborka_437760.html
10
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/video-a-foto-verici-extremiste-a-neonacisteprotestovali-proti-pruvodu-prague-pride-musela-zasahovat-policie
11
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/velka-akce-extremistu-z-dsss-ve-svitavach-prislo-jen35-priznivcu-na-miste-byli-i-odpurci-presilovku-hrala-policie
12
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/nesmyslne-vyhlasky-zakazujici-sezeni-mimo-lavickykonci-rozhodl-o-tom-ustavni-soud
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Česká města postupně začínají využívat možnosti zastavit výplatu dávek na bydlení v některých
oblastech, jak jim umožňuje novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Noví nájemníci z vymezených
lokalit tak přijdou o doplatek na bydlení. Nově se k městům přidaly například Obrnice.13 Členové
Platformy pro sociální bydlení proto na konci srpna začali iniciovat podání ústavní stížnosti.14
Hodonínský zastupitel a místostarosta Roman Sedlačík předvedl, jak absurdní může být strach z cizinců.
Na začátku srpna zveřejnil na svém facebookovém profilu fotografii dvojice lidí s tmavou pletí. Ke
snímku dopsal komentář, že se vyfotografovaného muže dotazoval, co tady dělá a zda je muslim.
Zároveň vyjádřil pohoršení nad lidmi, kteří si na cizince „zvykají“ a nevšímají si jich a dodal, že na dvojici
lidí zavolal strážníky, aby cizince legitimovali. Místostarosta svůj příběh doplnil výzvou, aby se stejně
jako on chovali všichni občané. Podle zpravodajského webu Idnes.cz zavolal hodonínský zastupitel
strážníky na vojáka americké armády a šéfku nadace, kteří navštívili Hodonín na základě osobního
pozvání.15

Bezpečnostní složky
Terčem kritiky se stala policejní liknavost při objasňování a vyšetřování útoků na sociálních sítích. Dvě
trestní oznámení, která podala organizace Romea, policie odložila. První trestní oznámení bylo podáno
na uživatele pod jménem Dieter Kammler, který na sociální síť Facebook napsal: „I já jsem se rozhodl
vykonat spravedlnost ještě předtím než sám zemřu. Ano budou to dvě malé romské děti.“ Druhý
diskutér David Krčmář napsal na Facebook: „Odporná zbytečná černá špína, agresivní už od malička...
Buďme rasisti, tohle tu fakt nepotřebujeme !!!!“ Ani v jednom případě nešlo podle policie o trestný
čin.16
Postup policie při vyšetřování verbálního násilí na sociální síti Facebook jsme kritizovali i my v organizaci
In IUSTITIA. V našem srpnovém prohlášení jsme uvedli, že z desítek podezřelých, kteří vyhrožovali na
facebookovém profilu zpěváku Radku Bangovi, obvinila policie pouze dva.17

13

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/obrnice-zastavi-doplatky-na-bydleni-na-casti-sidlistevyuziji-novelu-zakona-o-hmotne-nouzi
14
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/vice-nez-desitka-mest-zablokuje-doplatky-na-bydleniodbornici-proto-iniciuji-podani-ustavni-stiznosti
15
Zdroj: https://brno.idnes.cz/zastupitel-hodonin-zavolal-hlidku-na-cernossky-par-fhu-/brnozpravy.aspx?c=A170815_144433_brno-zpravy_vh
16
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/vyhruzka-vykonanim-spravedlnosti-na-malych-detechpodle-policie-nejde-o-trestny-cin
17
Zdroj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155441568250792&id=252375370791
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Média
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se začala zabývat reportáží z večerních zpráv TV Prima, která
informovala o muslimkách v pražském Aquapalace. Reportáž byla reakcí na debatu, zda muslimky měly
při koupání burkiny (tj. plavky) nebo tzv. abáju, která je určena na nošení venku. Součástí reportáže
byla scénka, při které se do bazénu pokoušel dostat reportér v mnišské kutně, aby dokázal, že on bude
na rozdíl od muslimek vykázán. Rada se začala zabývat stížností kvůli nevyváženosti a nedodržování
pravidel objektivity. Mezi výtkami se objevilo především to, že z internetových reakcí byly v reportáži
citovány jen ty negativní a pochybnosti se objevily i v souvislosti s výběrem mluvčích.18 Podle Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání se reportáž skutečně „zpronevěřila povinnosti informovat ve
zpravodajství objektivně a vyváženě“ a podsunula divákům názor, že se ženy v aquaparku koupaly
v běžném oblečení. Nyní probíhá s TV Prima správní řízení a televizi hrozí pokuta.19
Na internetu kolovaly opět nejrůznější hoaxy. Jeden z nich se vztahoval k nesmyslným informacím, že
Romům platí města jízdy taxíkem nebo nákup praček. Tyto smyšlené zprávy se nejčastěji šíří formou
řetězových e-mailů. V tomto případě však byly zveřejněny jako zprávy na webech Parlamentní listy i
Eportál.20
Na rostoucí počet hoaxů a konspiračních textů zareagoval internetový portál Seznam.cz, který v létě
oznámil, že zpřísní podmínky pro reklamní službu Sklik. O peníze za reklamu by přišly servery, které
uveřejňují lživé informace. Podobnou strategii proti konspiračním webům zavedli již jiné zahraniční
korporace. Později však vedení Seznamu od nápadu upustilo s tím, že nebudou hodnotit objektivitu
zpravodajství.21
Bulvární server Expres.cz zveřejnil video zachycující krádež televize. Ačkoliv záznam pochází z Chile,
redakce informovala o tom, že se vše odehrálo v Ostravě. V diskusi přisuzovali čtenáři skutek Romům.
Šéfredaktor se později za zveřejnění nepravdivé informace omluvil.22
Na konci července vznikla webová stránka Vyfoť-imigranta. Cílem bylo shromažďovat fotografie lidí
s tmavou pletí nebo v tradičních oděvech muslimů a muslimek, kteří podle fotografujících vypadají jako

18

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/plavkovou-reportaz-tv-prima-resi-rada-prorozhlasove-a-televizni-vysilani
19
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/plavkova-reportaz-tv-prima-porusila-pravidlazpravodajstvi-podle-predsedy-rrtv-mohla-temer-podnecovat-nenavist
20
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/eportal-zverejnil-letity-protiromsky-hoax-romovemaji-zadarmo-taxika-hromadnou-dopravu-a-mesto-jim-kupuje-pracky
21
Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/seznam-couva-vboji-sdezinformatory-vedeni-spolecnosti-pryo/r~1d512abc7d1711e7bce3002590604f2e/
22
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/bulvar-expres-cz-se-omluvil-za-falesnou-zpravu-schilskym-videem-tvrdil-ze-je-z-ostravy

10

nelegální migranti. Pod snímky se objevovaly nenávistné komentáře. Pronajímatel webu upozornil
provozovatele na právní rizika a správci nakonec ze strachu před postihem web sami smazali.23
Novinářka Saša Uhlová napsala sérii reportáží o nekvalifikované práci za minimální mzdu. Vyzkoušela
si například práci v drůbežárně nebo třídírně odpadu. Její reportáže vycházely na webu A2larm jako
seriál nazvaný Hrdinové kapitalistické práce.24
Organizace In IUSTITIA zveřejnila výsledky monitoringu sociálních sítí. Analytici sledovali zastoupení
příspěvků, které nejpoužívanější sociální sítě po nahlášení odstraní. Všechny nahlašované příspěvky
prošly nejprve právním rozborem a byly vyhodnoceny jako naplňující znaky trestného činu. Bylo
zjištěno, že Facebook odstranil jen 67 % nahlášených příspěvků a YouTube žádný z nahlášených
závadných příspěvků.25
Mladý Afghánec, který byl obžalován ze znásilnění zdravotní sestry v Nemocnici na Bulovce, byl
pražským městským soudem pravomocně obžaloby zproštěn. Přesto deník Mladá fronta Dnes vydal
následující den na titulní straně tištěných novin článek s titulkem „Sestra z Bulovky: Český chlap by to
neudělal“. V článku redaktor Karel Hrubeš dal prostor především zdravotní sestře, která se svěřovala
s tím, že nemá ráda muslimy a že muslimové jsou vychováváni k násilí na ženách. Soudní rozhodnutí
nazýval redaktor v textu „úřední pravdou“.26

Veřejnost
Zmíněná reportáž TV Prima, kvůli které probíhá správní řízení s Radou pro rozhlasové a televizní
vysílání, rozpoutala řadu nenávistných reakcí vůči dvěma vyfotografovaným ženám i Aquapalace
Čestlice, kde se ženy koupaly. Vedení aquaparku vydalo prohlášení, že obě návštěvnice měly na sobě
burkiny z materiálu vhodného ke koupání, takže pravidla aquaparku neporušily.27
Zákazníci obchodního řetězce Lidl vyjadřovali pohoršení nad tím, že v reklamních materiálech k akci
s názvem Řecký týden byly umazány kříže z ilustrací řeckých kostelů. K pohoršeným reakcím se připojil
i český arcibiskup Dominik Duka nebo ministr zemědělství Marian Jurečka, jenž vyzval k bojkotu
obchodního řetězce.28 Ti všichni si stěžovali na to, že reklama nezobrazuje věrně realitu a že se

23

Zdroj: https://www.lidovky.cz/chteli-vytvorit-seznam-podezrelych-imigrantu-pak-se-zalekli-a-sami-websmazali-gcm-/zpravy-domov.aspx?c=A170727_135213_ln_domov_sk
24
Zdroj: http://a2larm.cz/tag/hrdinove-kapitalisticke-prace/
25
Zdroj: http://www.in-ius.cz/aktuality/nenavist-na-siti-youtube-selhal-policie-proveruje-tretinu.html
26
Zdroj: http://a2larm.cz/2017/10/znasilneni-nezna-narodnost/
27
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/slusne-cechy-pobourily-zeny-v-burkinach-v-bazenupodle-aquaparku-vsak-muslimky-nic-neporusily
28
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/lidl-kauza-krize-recko-jurecka-del/domaci.aspx?c=A170902_191617_domaci_bur
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obchodní řetězec snaží náboženskou neutralitou přilákat ke koupi zboží také muslimy. Zacílení reklamy
na jiné náboženské skupiny patrně rozhořčeným spotřebitelům nevadí a ostatní reklamy vnímají jako
dostatečně realistické. Vedení Lidlu se za umazané kříže omluvilo a slíbilo zjednání nápravy.29
Městský soud v Praze zamítl žalobu dívky, která zažalovala střední zdravotnickou školu za to, že
nesměla ve výuce nosit hidžáb. Podle soudce k diskriminaci nedošlo a žaloba byla proto nedůvodná.
Rozsudek byl zdůvodněn tím, že během výuky by nemělo být praktikováno náboženství a nošení
pokrývek hlavy je chápáno jako nespolečenské.30
Romea přinesla v červenci příběh romské rodiny s třemi malými dětmi, kterou se majitel rozhodl
vystěhovat z bytu, ačkoli neměli žádné nedoplatky ani nedlužili na nájemném. Když se poškozená žena
obrátila na policii a média, vlastník jí zkrátil lhůtu k vystěhování a nevrátil jí kauci.31 Později redaktoři
Romey zjistili, že firma A Property, která je vlastníkem bytu, diskriminuje romské žadatele o
pronájem.32
Na sociální síti Facebook se začátkem srpna objevilo video, na kterém muž nabádá svou malou dceru,
aby si při mlácení pálkou představovala „muslima nebo cikána“. Muž byl obviněn z podněcování k
nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a ohrožování výchovy dítěte.33
V srpnu proběhl festival Prague Pride. Zúčastnilo se ho asi 35 tisíc lidí. Týdenní festival zakončil tradiční
pochod centrem Prahy, který směřoval na Letnou, kde program pokračoval hudební produkcí.34
Na začátku nového školního roku spustila organizace Romea fundraisingovou kampaň na podporu
romských studentů. Potřebné částky 125 000 korun bylo dosaženo už během prvních dvaceti dnů. 65
% darů věnovali do stipendijního programu Romové.35

29

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/lidl-krize-kostely-recko-nemecko-d4p/zahranicni.aspx?c=A170906_162801_zahranicni_fka
30
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/soud-odvolani-spor-o-hidzab-stredni-skola-somalka-f79/krimi.aspx?c=A170918_132859_krimi_jkk
31
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/byznys-s-chudobou-v-praze-romka-se-tremi-detmiskoncila-ze-dne-na-den-neopravnene-na-ulici-majitel-ji-navic-zadrzuje-kauci
32
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/pripad-romky-protipravne-vyhozene-z-bytu-mapokracovani-stejne-majitele-zachytila-nahravka-jak-odmitaji-pronajmout-byty
33
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policie-obvinila-muze-ktery-nabadal-dceru-aby-si-primlaceni-palkou-predstavovala-romy-ci-muslimy
34
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/pochod-hrdosti-prague-pride-praha-dln/domaci.aspx?c=A170812_083824_domaci_nub
35
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/monika-mihalickova-kampan-na-podporu-romskych-studentubyla-uspesna-vice-jak-65-daru-poslali-romove-jedem-ale-dal
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Poznámky k metodologickým charakteristikám této zprávy
U kategorie škody, formy útoku a pohnutky je třeba doplnit, že incident mohl být charakterizován více
než jedním znakem. U některých případů 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 toho důvodu je možné, že se níže prezentované výstupy
analýzy budou lišit od těch ve zprávě za rok 2017 (zveřejněné v polovině roku 2018).

Neprošlo jazykovou korekturou.
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