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Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni dne 21. června 2018 

Lepší evidence ke zlepšení podpory obětí trestných činů 

z nenávisti 

Lepší zaznamenávání trestných činů z nenávisti v celé EU pomůže členským 

státům pokračovat v boji s tímto přetrvávajícím problémem. Nejnovější zpráva 

Agentury Evropské unie pro základní práva poskytuje přesvědčivé důkazy 

o stávající činnosti členských států v této oblasti a náměty na zlepšení. 

„Jakýkoli systém zabývající se trestnými činy z nenávisti je jen natolik dobrý jako 

informace, které má k dispozici,” říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Abychom 

dali výrazně a jasně najevo, že v Evropě se nenávist tolerovat nebude, je třeba, aby 

členské státy přistupovaly k mapování trestných činů z nenávisti ještě promyšleněji. Tato 

užitečná zpráva je důležitým zdrojem, který pomůže dát tomuto úsilí směr.“ 

Šetření viktimizace, jako jsou ta provedená agenturou FRA, i nadále poukazují na to, že 

trestné činy a obtěžování z nenávisti namířené vůči mnoha skupinám – migrantům, 

osobám LGBTI a menšinám – přetrvávají v celé EU. Oficiální statistiky však zřídkakdy 

tuto skutečnost dokládají, v důsledku čehož slábne důvěra společnosti v systémy, které ji 

mají chránit. 

Ze zprávy s názvem „Praxe v oblasti zaznamenávání trestných činů z nenávisti a sběru 

údajů o nich v celé EU“ vyplývá, že vnitrostátní policie, zákonodárci a tvůrci politik jsou si 

vědomi nutnosti zlepšit zaznamenávání trestných činů z nenávisti. Uznávají, že to 

pomůže členským státům dostát jejich závazkům v boji proti předsudkům a vytvářet 

inkluzivní společnost. 

Zpráva přináší přehled postupů uplatňovaných ve všech 28 členských státech, který byl 

vypracován na základě činnosti podskupiny agentury FRA pro postupy při zaznamenávání 

trestných činů z nenávisti a sběru údajů o nich a souboru praktik dostupného na 

internetu. Na základě těchto postupů navrhuje, jak by se členské státy mohly zlepšit: 

 Měly by shromažďovat podrobné údaje o různých předsudcích stojících za trestnými 

činy z nenávisti. Údaje o trestných činech z nenávisti v současnosti v rámci 

samostatné kategorie eviduje pouze patnáct členských států. Takové podrobné údaje 

by policii umožnily sledovat účinnost jejích zásahů a mohly by jí napomoci znovu 

získat důvěru společnosti.  

 Měly by provádět pravidelná šetření viktimizace, aby získaly lepší představu 

o vnitrostátní situaci. Takováto šetření zahrnující otázky týkající se konkrétně 

trestných činů z nenávisti provádí pouze devět členských států. 

 Měly by využívat znalostí občanské společnosti a posílit spolupráci mezi policejními 

složkami a občanskou společností v oblastech, jako je vzdělávání a osvěta. 

 Policie by měla zajistit, aby se na všech jejích organizačních úrovních rozšířil 

tolerantnější postoj, a obětem trestných činů z nenávisti se tudíž dostávalo většího 

respektu a porozumění. 

 Policisté by měli vždy být povinni posoudit, zda se jedná o trestný čin z nenávisti, 

aby se zajistilo, že jeho pachatele bude možné řádně stíhat. Určité instrukce 
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poskytuje svým policistům již patnáct členských států. Je třeba, aby jejich příkladu 

následovaly i ostatní. 

V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu /  

tel.: +43 1 580 30 642. 
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