Průběžná zpráva o předsudečném
násilí/násilí z nenávisti
1. 10. – 31. 12. 2017
In IUSTITIA, o.p.s.
Shrnutí
In IUSTITIA zjistila ve čtvrtém kvartálu roku 2017 celkem 22 incidentů z nenávisti, které se staly na
území České republiky.
V tomto kvartálu došlo k snížení počtu protimuslimských útoků. Mezi ohroženými skupinami opět
dominují Romové (4 incidenty).
Terčem předsudečného násilí se stávali lidé z důvodu své národnosti, barvy pleti, politického
přesvědčení, náboženství a z důvodů své příslušnosti k dalším skupinám.
Násilí z nenávisti bylo zaznamenáno především ve veřejném prostoru velkých měst, v zaměstnání a
na internetu. K útokům docházelo převážně v Hlavním městě Praze (10 incidentů).
Atmosféru posledního čtvrtletí ovlivnila zčásti xenofobní kampaň před volbami do Poslanecké
sněmovny. Některé politické subjekty, které se objevují ve zprávách Ministerstva vnitra o extremismu,
začaly usilovat o očištění svého jména soudní cestou. Lidé dávali najevo nesouhlas s projevy nenávisti
a diskriminací, protestovali na veřejných shromážděních i vyhlášením finanční sbírky obětem.
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Základní charakteristiky incidentů z nenávisti ve sledovaném období
Motivace pachatelů

Graf č. 1: Struktura motivace incidentů
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Nejvíce ze zaznamenaných případů bylo motivováno národností oběti. Motivaci národností oběti
můžeme ve čtyřech případech specifikovat jako nenávist vůči Romům, kteří představují typickou oběť
násilí z nenávisti. Další národnosti se již objevují ojediněle, viz graf č. 1b. Dále se relativně často objevily
útoky motivované politickým přesvědčením, barvou pleti a náboženstvím. Motivace českou a jinou
národností se vyskytla jednou. Dvakrát byl zaregistrován útok motivovaný sexuální orientací/identitou
a jednou útok z důvodu věku. V ostatních případech byla motivace jiná nebo zatím přesně neurčená.

Graf č. 1a: Subkategorie motivace
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Forma útoku a způsobené škody
Nejčastější formou nenávistného incidentu byl ve vymezeném období slovní útok (14 případů). Na
pomyslném druhém místě se umístil fyzický útok (10 případů). Dále se relativně často objevovalo
zastrašování nebo vyhrožování (8 případy) a útok na majetek (3 případy). Jednou bylo zaregistrováno
graffiti.

Graf č. 2: Struktura forem útoku
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Formám útoku částečně odpovídají i způsobené škody. Nejčastěji se objevovala morální újma (16
případů). Ta byla následována újmou na zdraví s dobou léčení do 7 dní (5 případů), psychickou újmou
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(3 případy) a újmou na zdraví s dobou léčení nad 7 dní (3 případy). Ve dvou případech se zatím škodu
nepodařilo specifikovat. Dále byly zaznamenány čtyři případy majetkové škody, a to různé výše.

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 (10 incidentů). Dva incidenty byly
zjištěny v Plzeňském i Ústeckém kraji. Po jednom incidentu bylo zaznamenáno v Jihočeském,
Karlovarském, Královehradeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Podobná situace je patrná i na
úrovni měst. V Praze bylo zjištěno 10 incidentů. Další města se objevovala jednotlivě. Zbývající tři
incidenty se zatím nepodařilo lokalizovat.

Graf č. 4: Počty incidentů v jednotlivých krajích
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Co do typu lokality můžeme konstatovat, že se devět incidentů stalo ve veřejném prostoru. Čtyři
incidenty se udály v zaměstnání. Tři útoky proběhly na internetu a dva ve škole. Jeden incident se
vyskytl v dopravním prostředku, klubu/baru/restauraci, dopravních prostředcích, domově nebo
církevní budově.

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 jich bylo zjištěno více. V tomto kvartále jsme zaregistrovali 25 konkrétních obětí.
Mezi těmito obětmi převažují muži (15 případů), ženy se stali obětí v 10 případech. Z hlediska občanství
byli oběti násilí z nenávisti nejčastějšími držiteli toho českého (18 poškozených). U věku je patrné, že
nejvíce obětí spadá do kategorie 26–35 let.
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Graf č. 6: Pohlaví oběti
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Graf č. 7: Občanství oběti
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Graf č. 8: Věk oběti
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Významné případy ve sledovaném období
Vrať se do Afriky!

Skupina asi 20 fotbalových fanoušků začala na muže v tramvaji řvát tyto nadávky: „černá hubo“,
„špinavej negře“. Dále útočníci křičeli, že by se napadený měl vrátit do Afriky a že černoši a Židi by měli
jít do plynu. Pak na muže zaútočili pěstmi, strhli jej ze sedačky na sníženou plošinu uprostřed vozu a
kopali do něj. Udeřili jej celkem asi dvacetkrát. Muž při útoku utrpěl zhmožděniny a modřiny a při
rozbíjení skla u nouzového tlačítka si pořezal prsty. Po ošetření v nemocnici jej vyzvedli policisté, kteří
mu ukázali záznamy z tribuny na fotbalovém stadiónu. Takto poznal asi sedm útočníků. Policie celou
věc řeší.

Anonymní dopis adresovaný „zasrané židovské děvce Krnáčové“.

Na Magistrát hlavního města Prahy byl doručen anonymní dopis plný sprostých nadávek a útoků vůči
Židům. V dopise například stálo, že „z veřejných peněz se nebude platit nějakej zas….. památník šoa,
něčeho co neexistovalo…“. Celý dopis byl adresovaný „zasrané židovské děvce Krnáčové“. Podle
informací dostupných v médiích podal magistrát na neznámého autora dopisu trestní oznámení.

„Neomarxistické kurvy“

Neznámý útočník zaslal výhružky nenávistného charakteru přes webové rozhraní pracovníkům
neziskové organizace. Nazval je: „neomarxistické kurvy“. Dále napsal: „věřím, že neomarxisti zaslouží
chcípnout“ a „poté, co jsem se dozvěděl, že se tahleta neziskovka začala montovat do cenzury
internetu, pocítil jsem k ní okamžitou nenávist. Ať, sviňa, chcípne jak sousedovic koza. Die, die, die,
die!!!! Následky jsou takové, že su nasranej a nechutná mi ani pivo, když vidím, jak takoví darmožráčtí
kokoti se montují do věcí, které jdou proti demokracii a svobodě slova. Jste neomarxistické kurvy, které
je potřeba ujebat k smrti uhlazení zmrdi, co se pod hlavičkou neziskové organizace tváří, že všem
pomáhají jako matka Tereza, ve skutečnosti se jako všichni správní dobroseři vymezují vůči lidským
svobodám, které svým jednáním aktivně likvidují“.
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Společenské ovzduší ve sledovaném období
Politická reprezentace
Na konci listopadu 2017 byla po dlouhých jednáních podepsána smlouva o odkupu vepřína v Letech u
Písku. Areál vepřína tak bude z místa bývalého koncentračního tábora odstraněn. Nyní bude území
spravovat Muzeum romské kultury.1
Premiér Andrej Babiš neobsadil v nově vznikající vládě post ministra pro lidská práva. Neziskové
organizace proto napsaly dopis, v němž premiéra vyzývají, aby zrušení této pozice ještě zvážil, protože
se tím omezí rovné šance pro všechny. Autoři dopisu upozorňovali především na to, že ministr pro
lidská práva má v době sílících xenofobních nálad ve společnosti velmi důležitou roli.2
„Židé, homosexuálové a Cikáni by měli jít do plynu,“ prohlašoval tajemník klubu SPD Jaroslav Staník
podle vyjádření svědků. Pokřikoval to na v jednom ze sněmovních klubů spolu s urážkami
adresovanými odcházející ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové-Tominové.3 Incident
začala vyšetřovat policie.4
Na konci listopadu skončil v ČSSD náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný, jenž v září
přirovnal Romy k medúzám, protože jsou „otravný a k ničemu“. Za tento výrok se omluvil a byly mu
odňaty čtvrtletní odměny. Novotný nepotvrdil, zda jeho odchod s rasistickým výrokem souvisí.
Zpravodajský web Aktuálně.cz připomněl, že Novotný už v roce 2010 používal v předvolební kampani
na billboardech slogan: „Proč bych měl litovat, že jsem ve svém domově národnostní většinou? Jeden
stát, jedna pravidla!“5
Prezident České republiky vystoupil měsíc před prvním kolem prezidentských voleb na sjezdu SPD.
Zpravodajský server Romea.cz upozornil na to, že SPD je otevřeně xenofobní a populistická strana.6
Rada Evropy na konci roku vyzvala Českou republiku, aby odškodnila oběti nucených sterilizací. Podle
zprávy se finančního odškodnění dočkal jen malý počet obětí.7
Do Prahy se v polovině prosince sjeli představitelé evropských protiimigračních stran. Pozvání přijala
například předsedkyně francouzské Národní fronty Marine Le Penová a nizozemský politik Geert

1

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/bleskova-zprava-smlouva-o-odkupu-veprina-v-letech-u-pisku-byla-podepsana
Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/neruste-ministra-pro-lidska-prava-vyzvaly-babise-organizace-20171206.html
3
Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/tajemnik-spd-posilal-ve-snemovne-zidy-a-homosexualy-doplynu/r~14061f70c58411e7988aac1f6b220ee8/?_ga=2.115107524.2105762710.1516108586-161406893.1513940521
4 Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-vysetruje-stanika-z-spd-ktery-mel-posilat-zidy-dopl/r~611e6cd4da6211e7a4500cc47ab5f122/?_ga=2.118721482.2105762710.1516108586-161406893.1513940521
5 Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/namestek-ministra-prumyslu-ktery-prirovnal-romy-k-meduzamod/r~5b885bd0d13a11e7af7dac1f6b220ee8/
6 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/zeman-vystoupi-na-celorepublikovem-sjezdu-spd
7 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/rada-evropy-vyzyva-ceskou-republiku-aby-odskodnila-obeti-vynucenych-sterilizaci
2
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Wilders. Na setkání vystoupil i předseda SPD Tomio Okamura. Proti schůzce demonstrovalo asi 500 lidí.
Protestující odsoudili xenofobii, nacionalismus, ultrapravicové a nenávistné názory.8
Krajní pravice
Hnutí Slušní lidé podalo žalobu na Ministerstvo vnitra kvůli čtvrtletní zprávě o extremismu, ve které je
hnutí označeno za extremistické. Ve zprávě se píše, že členové hnutí, které vzniklo jako reakce na
současné vedení města Brna, mají neonacistickou či chuligánskou minulost. Žaloba se týká ochrany
názvu a pověsti.9
Kvůli opakovaným zmínkám ve zprávách o extremismu zažalovala již dříve Ministerstvo vnitra i Národní
demokracie. Její vedení usiluje o veřejnou omluvu za zásah do pověsti právnické osoby. V říjnu
vypovídal před soudem znalec Josef Dolista, který ve svém posudku potvrdil, že je Národní demokracie
extremistická a svými vyjádřeními se snaží rozdělit tuzemskou společnost. Podle něj to může ovlivňovat
nenávistné projevy vůči některým menšinovým částem obyvatelstva. Předseda strany Adam B. Bartoš
je obžalován z popírání a schvalování genocidy, podněcování k nenávisti a hanobení národa a už dříve
byl potrestán ročním podmínečným trestem za protižidovský text u hrobu Anežky Hrůzové v Polné na
Jihavsku.10
Během akcí k 17. listopadu se na Václavském náměstí uskutečnilo i shromáždění příznivců DSSS.
Celkem dorazilo asi sto účastníků a dva z nich byli zadrženi policií. Někteří přítomní také útočili na
redaktora České televize Richarda Samka. Sprostě mu nadávali, vyhrožovali a sahali na jeho mobilní
telefon. Na shromáždění vystoupil i americký neonacista Matthew-John Heimbach, který je podle
webu Romea.cz napojen na White power organizace a Ku-Klux-Klan. Účastníci chtěli po projevech
odpochodovat Národní třídou na Staroměstské náměstí, ale pořadatelé pochod zrušili.11
Místní samospráva
Místostarosta brněnských Bohunic Milan Hrdlička napsal do radničních novin Naše Bohunice
protiuprchlický článek, ve kterém přirovnával uprchlíky ke slimákům a varoval před jejich invazí, které
je potřeba zabránit. Od textu se distancoval jeho spolustraník Lubomír Zaorálek, podle kterého nemá

8

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/proti-okamurove-schuzce-protiimigracnich-a-nenavistnych-stran-demonstrovalonekolik-stovek-lidi
9
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/brnenske-hnuti-slusni-lide-podalo-zalobu-na-ministerstvo-vnitra-za-to-ze-hooznacilo-za-extremisticke
10 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/znalec-narodni-demokracie-je-extremistickou-stranou
11 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/priznivci-dsss-jebat-allaha-palit-mesity-cerna-svine-arabska-slovni-utoky-naredaktora-ct-richarda-samka
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člověk s takovými názory v sociální demokracii místo. Hrdlička se hájil tím, že není extremista, jen chtěl
otevřít debatu o migraci.12
Město Ústí nad Labem navrhlo zóny, kde nebudou noví nájemníci dostávat doplatky na bydlení. Návrhy
byly zveřejněny okomentované, příslušníci policie a městské policie k navrženým budovám připsali,
kolik přestupků a přečinů na dané adrese evidují a jaký charakter tyto incidenty měly (například
výtržnosti, požívání alkoholických nápojů apod.) Úředníci OSPOD zase u každého jednotlivého domu,
kde se podle nich „vyskytují nepříznivé vlivy působící na děti“, dopsali větu: „ZAŘADIT MEZI OBJEKTY
S DLOUHODOBĚ NEŽÁDOUCÍMI SOCIÁLNÍMI JEVY!“ K návrhům se pak pod dobu 30 dní mohli
vyjadřovat majitelé nemovitostí.13
Vymezit bezdoplatkové zóny umožňuje novela zákona o pomoci v hmotné nouzi a této možnosti
využila také další česká města. Například vedení Kladna takto označilo celé území města. Kritici
kladenského návrhu, mezi které patří například senátor Jiří Dienstbier, argumentují tím, že jde o „válku
proti chudým“ a tímto krokem se stane v podstatě celé město ghettem. Podle ředitelky místní
organizace Člověk v tísni se navíc opatření týká řady seniorů nebo matek samoživitelek.14 Dvacet
senátorů chce také podat k Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o pomoci v hmotné nouzi,
která řeší doplatky na bydlení.15
Bezpečnostní složky
V listopadu byl obžalován policista z České Lípy za to, že zmlátil teleskopickým obuškem romského
brigádníka při sběru legálně pěstovaného konopí. Vše se odehrálo 29. září 2015 a teprve 9. června 2016
byl policista obviněn Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Jeho služební poměr u policie přesto
stále trvá.16
Média
Na začátku čtvrtého čtvrtletí roku 2017 vrcholila předvolební kampaň do Poslanecké sněmovny a
některé politické subjekty svou kampaň zaměřily xenofobně a protiuprchlicky. Například Blok proti
islamizaci zveřejnil nenávistný a manipulativní předvolební spot. V krátkém videu přibíhá početná
skupina lidí v oděvu připomínající tradiční oblečení muslimů k úřadu s nesmyslným názvem „Výdej

12

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/mistostarosta-za-cssd-prirovnanim-uprchliku-ke-slimakum-chtel-pry-vyvolatdiskuzi-neni-pry-zadny-xenofob-a-zaoralek-clanek
13 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/usti-nad-labem-vybralo-ulice-kde-zrusi-doplatky-na-bydleni-nove-prichozimnajemnikum
14
Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2341426-cele-kladno-se-prohlasilo-za-socialne-vyloucenou-lokalitu-preventivne-rikaprimator
15 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/senatori-chteji-doplatky-na-bydleni-resit-pres-ustavni-soud
16 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/policistu-soudi-za-zmlaceni-romskeho-brigadnika-na-poli-u-ceske-lipy
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sociálních dávek“. Po cestě shodí k zemi seniorku. Video bylo doprovázeno komentářem, že ve volbách
si lidé vybírají, „zda dát peníze našim dětem a seniorům, nebo muslimům a Afričanům“.17 Česká televize
požádala Blok proti islamizaci, aby její představitelé dodali jiné video. Když se tak nestalo, musela
televize podle zákona vysílat spot původní. Zároveň ale vedení televize podalo na politické hnutí kvůli
klipu trestní oznámení a podnět k projednání Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.18
Zpravodajský web Romea.cz upozornil na nepravdivé informování o kauze agresivního romského
mladíka, který fyzicky zaútočil na dva školáky v Lounech. Útokem se zabývala policie a vyjádřilo se
k němu i vedení města. Deník.cz zveřejnil v souvislosti s incidentem informaci, že chlapec je členem
skupiny, která požaduje pod hrozbou zmlácení po jiných dětech peníze. Tuto informaci ale vyvrátil pro
web Romea.cz Petr Cirok z Centra pro rozvoj menšin. Podle něj vyústil fyzickým útokem spor o dívku.
Samo centrum pak také začalo čelit řadě útoků a internetoví diskutéři například vyčítali pracovníkům,
že vyučují romské děti box a tím je učí agresivní chování. Cirok vysvětlil, že to není pravda a že svým
dětským klientům předávají především sportovní zásady a pravidla fair play.19
Šéf SPD Tomio Okamura ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál prohlásil, že chce zrušit
koncesionářské poplatky a zestátnit Českou televizi i Český rozhlas. Obě média se vůči tomuto výroku
ohradila. Podle ředitele Českého rozhlasu René Zavorala Okamura ohrožuje svými prohlášeními
principy demokracie. Okamurova slova odsoudil i Syndikát novinářů České republiky na svých
webových stránkách, k čemuž se připojila také Asociace režisérů a scenáristů.20
Pořadatelé pěvecké soutěže Český slavík upozornili na to, že někteří fanoušci kapely Ortel porušili
pravidla ankety. Zmínili, že na facebookovém profilu Tomas Ortel Ceským slavíkem 2017 docházelo
k agitaci a organizovanému hlasování tak, aby se skupina Ortel stala Zlatým slavíkem. Objevovala se
zde například také doporučení, aby lidé hlasovali z více mobilních telefonů.21
Zpravodajský web HlídacíPes.org si povšiml, že v pořadech, které na TV Barrandov moderuje generální
ředitel televize Jaromír Soukup, se objevují lidé z proruské a extremistické scény. Dokládá to na
příkladu lidí, kteří v pořadech pokládají dotazy a sedí v publiku. Objevuje se tam například člověk, jenž
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Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=d85sEAxX3AQ
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/xenofobni-volebni-spot-bloku-proti-islamizaci-ceska-televize-podala-trestnioznameni
19 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/mladik-zbil-v-lounech-dva-skolaky-kvuli-divce-denik-cz-lze-o-utoku-bandyvybirajici-vypalne
20 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ct-cro-politici-okamura-ohrozuje-zakladni-principy-demokracie-v-cr
21 Zdroj: http://www.ceskyslavikmattoni.cz/wp-content/uploads/2017/11/Vysledky-CSM-2017-NA-WEB.pdf
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byl v minulosti stíhaný za schvalování teroristických útoků z 11. září 2011 nebo účastník akcí
extremistů, který přirovnal africké dítě k opici a deklaroval, že chce postřílet české učitele.22
Obyčejní lidé
Na začátku října se uskutečnil šestý ročník Roma Pride, jehož hlavním tématem byl koncentrační tábor
pro Romy v Letech u Písku. V rámci festivalu byl například představen archeologický výzkum v okolí
tábora, kde stojí vepřín.23
Na verbální útoky a výhružky adresované žákům první třídy teplické základní školy zareagovala kampaň
„Oni je do plynu, my je do škol“. Jejím cílem bylo vybrat peníze pro romský stipendijní program. 50 %
z vybrané částky dostanou žáci teplické základní školy bez rozdílu národnosti. Iniciátorem sbírky je
sociolog Ivan Gabal a celkem bylo vybráno 465 tisíc korun.24
V Ostravě se v polovině listopadu sešlo asi 2 tisíce lidí u příležitosti 10. výročí rozsudku Evropského
soudu pro lidská práva, který se týkal diskriminace romských dětí v českých školách. Účastníci
shromáždění požadovali pro všechny děti stejný přístup ke vzdělání.25

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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Zdroj: https://hlidacipes.org/bezni-obcane-jaromira-soukupa-hemzeni-extremistu-priznivcu-zemana-okamury/
Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/v-praze-se-uskutecnil-sesty-rocnik-roma-pride
24 Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1200582
25 Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/temer-2-tisice-romu-se-seslo-na-shromazdeni-v-ostrave-a-pozadovalo-pro-svedeti-rovny-pristup-ke-kvalitnimu-vzdelani
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