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Shrnutí
In IUSTITIA zjistila ve vymezeném období na území České republiky roku 2016 celkem 17 incidentů z
nenávisti.
Násilí z nenávisti bylo zaznamenáno především ve velkých městech. K útokům docházelo převážně
v Praze (9 incidentů) a v Brně (2 incidenty).
Terčem předsudečného násilí se stávali lidé především z důvodu své národnosti (6 incidentů), a to
národnosti romské v polovině případů, a náboženství (4 incidenty). Ze čtyř těchto incidentů byly tři
motivovány muslimským náboženstvím.
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Základní charakteristika incidentů z nenávisti
Prostorové rozmístění zjištěných incidentů z nenávisti je nerovnoměrné. V krajích bylo nejvíce
nenávistných útoků spácháno na území Hlavního města Prahy (9 incidentů). V počtu
nenávistných útoků je na druhém místě Jihomoravský kraj (4 incidentů). V Plzeňském kraji byly
zjištěny dva incidenty. Jeden incident byl zjištěn v Olomouckém a Ústeckém kraji. Podobná
situace je patrná i na úrovni měst. V Praze se objevilo devět a v Brně dva incidenty. Ostatní
incidenty byly zaznamenány jednotlivě v různých městech.
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Při pohledu na bližší charakteristiky prostředí, ve kterém se incidenty odehrály, je patrné, že
útoky byly provedené v různých prostředích. Tři incidenty se odehráli na internetu, ve škole a
v domově oběti. Dva incidenty se udály v dopravních prostředích a ve veřejném prostoru. Dále
se u dvou incidentů zatím nepodařilo zjistit jejich lokalitu. Jeden incident se vyskytl v církevní
budově a jeden v zaměstnání.
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Nyní se krátce zaměřme na zaznamenané charakteristiky napadených. Můžeme konstatovat,
že mezi napadenými převažují muži (11 případů). Ženy se staly obětí násilí z nenávisti v pěti
případech. U jednoho případu se zatím pohlaví nepodařilo objasnit. Z hlediska občanství se
oběťmi násilí z nenávisti stávají nejčastěji občané ČR (10 poškozených). Ve dvou případech se
staly obětmi násilí z nenávisti občané třetí země. V jednom případě občan EU. Ve čtyřech
případech nebyla informace o občanství zjištěna. U věku je patrné, že nejvíce obětí se
vyskytuje v kategorii 26-35 let.

Pohlaví oběti
11
5

Muž

Žena

Občanství oběti
10
4
2

občan ČR

1
neznámé

Věk oběti
7

2

2

Do 15

26-35

36-45

56 a víc

2

Pohnutky pachatelů
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V této části se zaměříme na pohnutky pachatelů. Z případů, ve kterých se podařilo zjistit
pohnutku, jich bylo nejvíce motivováno národnostně. Jedná se o 6 případů, ze kterých tři byly
motivovány nenávistí k Romům, kteří jsou typickou obětí násilí z nenávisti. Motivace jinou
národností se vyskytovaly spíše ojediněle. V případě vyznání se pravděpodobně v souvislosti
se současným děním vyskytly tři pohnutky muslimským náboženstvím
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Forma útoku a způsobené škody

Forma útoku
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Nejčastější byl ve vymezeném období slovní útok. Ten byl následován zastrašováním nebo
vyhrožováním a fyzickým útokem. Dále se objevily útoky na majetek, sexuální útok a vražda.
U dvou případů byl útok veden jiným než monitorovaným způsobem.

Formám útoku v zásadě odpovídají i druhy způsobené škody. Nejčastěji se objevovala morální
újma (12 případů). Ta byla následována psychickou újmou. V menší míře se vyskytla újma na
zdraví, majetkové škody a jiné druhy škody. V jednom případě se objevila smrt.

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
2016 (zveřejněné v polovině roku 2017).

