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Federace židovských obcí v České Republice (dále 
jen FŽO) zaznamenala v roce 2018 celkem 347 an-
tisemitských incidentů.

Oběti násilných činů incident často nenahlásí, 
je proto pravděpodobné, že je reálný počet anti-
semitských útoků vyšší. Násilné antisemitské 
incidenty jsou však i  nadále v  České republice 
stále ojedinělé, v  roce 2018 byly zaznamenány 
dva případy fyzické agrese s antisemitským mo-
tivem. Dále byly evidovány tři případy znehodno-
cení židovského majetku antisemitskými nápisy, 
symboly apod. a  devět incidentů spadajících do 
kategorie vyhrožování násilným činem, obtěžo-
vání nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu 
skutečnému či domnělému židovství.

Nárůst antisemitských nálad je nicméně v  Čes-
ké republice patrný zejména na internetu, kde se 
dlouhodobě zvyšuje počet publikovaných antise-
mitských článků, příspěvků na sociálních sítích, 
anonymních komentářů a diskusních příspěvků. 
Antisemitské projevy nenávisti na internetu tvoří 
92,8 % všech evidovaných incidentů.

Tradičně se antisemitské příspěvky objevují na 
webových stránkách extrémní pravice, na antili-
berálních webech nebo v projevech aktivistů pod-
porujících hnutí Boycott  – bojkot, Divestment  – 

stažení investic, Sanctions  – sankce (dále jen 
BDS). Výraznou ideovou základnou pro antise-
mitské texty v  České republice byly v  roce 2018 
také dezinformační platformy, často tzv. prokre-
melské, z nichž pochází přes 36 % všech zazna-
menaných incidentů.

Obsahově dominovaly v  64 % případy lživých, 
vulgárních nebo stereotypních tvrzení o  Židech; 
velmi časté je šíření konspiračních teorií o mýtu 
světového židovstva, jeho údajné kontroly nad 
médii, ekonomikou, vládami a  dalšími veřejný-
mi institucemi. Případy nového antisemitismu, 
uplatňující na Izrael standardy chování, které 
nejsou uplatňovány vůči jiným demokratickým 
státům, nebo kolektivně obviňující Židy za akce 
Státu Izrael, tvořily necelých 29 % všech zazna-
menaných incidentů. Nejvíce incidentů evidova-
la FŽO v květnu 2018, kdy projevy antisemitismu 
formovaly zejména všechny fáze přesunu ame-
rického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma 
a následné nepokoje v pásmu Gazy.

Česká republika však i  nadále zůstává pro ži-
dovskou komunitu, ve srovnání s jinými státy ve 
středoevropském regionu i v západní Evropě, bez-
pečnou zemí. Antisemitské projevy, jak prokazuje 
analýza zaznamenaných incidentů, se v  drtivé 
většině případů omezují na internet.

SHRNUTÍ
SITUACE
ZA ROK 2018

1.
POČET ANTISEMITSKÝCH INCIDENTŮ V PRŮBĚHU ROKU 2018

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, duben 2019
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ÚVOD

2. 1. ÚČEL VÝROČNÍ 
ZPRÁVY O PROJEVECH 
ANTISEMITISMU ZA 
ROK 2018

Výroční zprávu o  projevech antisemitismu 
v České republice za rok 2018 (dále jen “zpráva”) 
připravuje FŽO pro vnitřní potřeby židovských 
komunit v  České republice (dále jen ČR), ale 
i pro potřeby dalších institucí a organizací, kte-
ré údaje o  antisemitismu zpracovávají. Cílem 
zprávy je poskytnout v  rozsahu získaných in-
formací ucelený obraz o projevech antisemitis-
mu, trendech a společenském klimatu ve vzta-
hu k projevům antisemitismu.

2. 2. METODOLOGIE 
A TERMINOLOGIE

Základní část zprávy tvoří informace o antise-
mitských incidentech, které v  roce 2018 FŽO 
zaznamenala. FŽO považuje za antisemitský 
incident takový čin nebo projev, který odpo-
vídá dále uvedené definici antisemitismu (viz 
kapitola 2.3), přičemž antisemitské incidenty 
mohou nabývat různých podob, od útoků na 
majetek, fyzických nebo verbálních útoků a vy-
hrožování, až po příspěvky na internetu a  na 
sociálních sítích. Shromážděná data pocháze-
jí jednak od samotných obětí antisemitských 
incidentů, od českých židovských organizací 
a  komunit i  od široké veřejnosti, od Policie ČR 
a z otevřených zdrojů, mezi které patří jak mé-
dia hlavního proudu, tak webové stránky mo-
nitorovaných organizací. Vzhledem k tomu, že 
FŽO čerpá výlučně z  otevřených zdrojů, a  do-
stupnost relevantních dat závisí mimo jiné na 
ochotě, schopnosti a  možnostech obětí i  svěd-
ků projevy antisemitismu hlásit, neodráží počet 
incidentů, zveřejněných ve zprávě plný počet 
událostí, které se v uplynulém roce odehrály.

Zpráva obsahuje pouze obecné výčty antisemit-
ských incidentů a textů. Odkazy na zveřejněné 
texty a mediální kauzy jsou v úplnosti uvedeny 
v příloze. S ohledem na poškozené i svědky a je-
jich bezpečnost nejsou u  adresných incidentů 
uvedeny detaily umožňující identifikaci. Ob-
dobně jsou z  důvodu ochrany osobních údajů 

u  diskusních příspěvků a  u  příspěvků na soci-
álních sítích záměrně nečitelná jména i profilo-
vé fotografie. U všech obrázků byla odstraněna 
metadata.

Všechny URL zdroje byly přístupné k 10. dubnu 
2019

Antisemitské incidenty rozděluje zpráva při 
další analýze do kategorií a třídí je podle druhu, 
ideologie, obsahu, cíle nebo média, jehož pro-
střednictvím se jednotlivé incidenty odehrály. 
Vzhledem k  tomu, že zpráva pracuje i s pojmy 
v právu nedefinovanými a do značné míry ne-
jednoznačnými, využívá při kategorizaci inci-
dentů kromě pracovní definice antisemitismu 
i pracovní definice pojmů „extremismus“1, „dez-
informace“ a  „propaganda“ podle Ministerstva 
vnitra ČR (dále jen MV ČR)2.

Při hodnocení společensko-politického vývoje 
v  ČR za minulý rok se zpráva opírá o  uveřejně-
né dokumenty státních institucí, především pak 
o výroční a čtvrtletní zprávy MV ČR3, Bezpečnost-
ní informační služby České republiky (dále jen 
BIS)4, nebo Národní centrály proti organizované-
mu zločinu (dále jen NCOZ)5. Shrnutí evropských 
i světových souvislostí čerpá zejména z údajů or-
ganizací European Union Agency for Fundamen-
tal Rights (Agentura Evropské unie pro základní 
práva, dále jen FRA)6 a  Coordinating Forum for 
Combating Anti-Semitism (Koordinační fórum 
pro boj s antisemitismem, dále jen CFCA),7 se kte-
rými FŽO dlouhodobě spolupracuje.

2. 3. PRACOVNÍ DEFINICE 
ANTISEMITISMU

Pro tuto zprávu je určující pracovní definice an-
tisemitismu, kterou používá Mezinárodní alian-
ce pro připomínku holokaustu (dále jen IHRA).8 
V  rámci prohlášení k  boji proti antisemitismu 
a  rozvoji společného bezpečnostního přístupu 
v zájmu lepší ochrany židovských komunit a in-
stitucí v  Evropě, které schválila Rada Evropské 
unie 6. 12. 2018, vyzvala Rada státy, které tak ještě 
neučinily, potvrdit tuto právně nezávaznou pra-
covní definici antisemitismu.9 Poslanecká sně-
movna Parlamentu ČR přijala usnesení k definici 
antisemitismu 25. 1. 2019,10 Senát Parlamentu ČR 
o dva dny později.11

2.

1 https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-extremismus.aspx.
2 https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy.aspx
3 https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx
4 https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/
5 https://www.policie.cz/clanek/vyhodnoceni-cinnosti-zprava-o-cinnosti-ncoz.aspx
6 https://fra.europa.eu/en
7 CFCA je internetové fórum, které sbírá informace o antisemitských incidentech z  různých zdrojů z celého světa. Členy fóra jsou kromě jiných: izraelské ministerstvo 

školství, Sochnut - Židovská agentura, The Community Security Trust (CST) z Velké Británie, Vidal Sasson Institute při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a Stephen Roth 
Institute při Telavivské univerzitě. https://www.cfca.org/

8 https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf
9 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15213-2018-INIT/cs/pdf
10 https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=12305
11 https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/90463/75783
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Cílem pracovní definice antisemitismu je 
mimo jiné poskytnout praktický návod, jak 
identifikovat incidenty a sbírat data, obsahuje 
rovněž konkrétní ilustrativní příklady projevů 
antisemitismu.

„Antisemitismus je takový způsob nazírání na 
Židy, který vyústí v  nenávist vůči nim. Slovní 
a  fyzický antisemitismus je namířen proti Ži-
dům i  nežidovským osobám, případně jejich 
majetku, proti židovským společnostem, insti-
tucím a náboženským komunitám.“

„Dále může tato nenávist být směrována proti 
Izraeli, jako židovskému státu. Antisemitismus 
velmi často obviňuje Židy z  konspirace za úče-
lem škodit lidstvu a mnohdy viní Židy z toho, že 
mohou za vše, co dopadne špatně. Tato nenávist 
se projevuje v rétorice, v psaném projevu, vizuál-
ních formách a akcích a projevuje se hrozivými 
stereotypy a negativními charakterovými rysy.

Současné příklady projevů antisemitismu ve 
veřejném životě, v médiích, na školách, na pra-
covištích a v náboženských oblastech jsou uve-
deny níže. V úvahu je vzat souhrn příkladů inci-
dentů, ovšem tento seznam není limitní:

 Volání a napomáhání, případně ospravedlňo-
vání, zabíjení či ubližování Židům ve jménu 
radikálních ideologií nebo extremistických 
náboženských názorů.

 Používání lživých, odlidšťujících, démonizu-
jících nebo stereotypních tvrzení o  Židech 
jako jednotlivcích nebo o Židech kolektivně, 
a  hlavně i  když ne exkluzivně, šíření mýtu 
o  světovém židovstvu a  jeho kontroly nad 
médii, ekonomikou, vládami a dalšími veřej-
nými institucemi.

 Obviňování Židů jako těch, kteří mohou za 
všechny skutečné i domnělé zločiny spácha-
né jak jednotlivci, tak skupinami a dokonce 
i  za zločiny spáchané nežidovskými osoba-
mi.

 Popírání faktu, rozsahu a mechanismu (např. 
existence plynových komor) záměrné geno-
cidy židovského lidu páchané nacionálně-
-socialistickým Německem a  jeho podporo-
vateli a spoluviníky během II. světové války 
(holokaust).

 Obviňování Židů, jednotlivců a  Izraele jako 
židovského státu z toho, že si holokaust vy-
mysleli nebo ho zveličují.

 Obviňování Židů z  toho, že upřednostňují 
Stát Izrael a  domnělé priority světového ži-
dovstva před zájmy států, jejichž jsou obča-
ny.

Příklady toho, jak se antisemitismus může proje-
vovat vůči Státu Izrael v celkovém souhrnu, mo-
hou být následující:

 Popírání práva židovského lidu na sebeurčení, 
např. tvrzení, že existence Státu Izrael je zalo-
žena na rasismu.

 Uplatňování standardů chování a  očekávání, 
která nejsou uplatňována vůči jiným demo-
kratickým státům.

 Charakterizace Státu Izraele a Izraelců použí-
váním tvrzení a  symbolů spojovaných s  kla-
sickým antisemitismem (např. tvrzení, že Židé 
zabili Ježíše Krista, nebo mýtus o  používání 
křesťanské krve).

 Srovnávání současného konání a politiky Stá-
tu Izrael s nacistickou politikou.

 Kolektivní obviňování Židů za akce Státu 
Izrael.

Samozřejmě, že kritika Izraele podobná té, která 
je uplatňována také vůči jiným zemím, nemůže 
být považována za antisemitismus.

Antisemitské činy jsou trestné, pokud jsou takto 
definovány v zákonech (např. v některých zemích 
je to popírání holokaustu nebo distribuce antise-
mitských materiálů).

Trestné činy jsou považovány za antisemitské 
tehdy, pokud je cíl útoku vybrán proto, že je židov-
ský nebo se Židy spojený a  to nezávisle na tom, 
zda jde o  osoby či majetek  – např. domy, školy, 
náboženské budovy a hřbitovy.

Diskriminací založené na antisemitismu je po-
pření práva Židů na využívání nabídek a  služeb 
přístupných ostatním lidem. Takováto diskrimi-
nace je nezákonná v mnoha státech.“

2. 4. 3D TEST
Zpráva také užívá pojmu „nový antisemitismus“. 
Tento termín není v  českém právním prostředí 
kodifikován, z pohledu FŽO je však z metodologic-
kého hlediska užitečným nástrojem, neboť dobře 
vystihuje podstatu nelegitimní kritiky Státu Iz-
rael tak, jak ji vymezuje výše uvedená pracovní 

definice antisemitismu. Koncept nového antise-
mitismu odkazuje na tzv. 3D test, jehož autorem 
je Natan Šaransky.12 Podle tohoto testu se za an-
tisemitský považuje takový výrok, jenž obsahuje 
minimálně jedno z tzv. 3D.

První D symbolizuje démonizaci Izraele („Demo-
nization“), tedy označování Izraele za zhmotnělé 
zlo, agresi. Příkladem může být přirovnávání po-
litiky Státu Izrael k nacistickému Německu nebo 
palestinských uprchlických táborů ke koncent-
račním táborům apod.

Druhým D označuje Šaransky dvojí standard 
(„Double Standard“), který je selektivně aplikován 
na Stát Izrael při posuzování zahraniční politiky 
či vnitřních záležitostí.

Třetí D symbolizuje delegitimizaci Státu Izrael 
(„Delegitimization“). Jako antisemitské mohou 
být hodnoceny takové výroky, které popírají právo 
Státu Izraele na samotnou existenci.13

12 http://www.jcpa.org/phas/phas-sharansky-f04.htm
13 Stejné definice a aplikační kritéria jako tato zpráva využívají ve svých analýzách také výše zmíněné organizace FRA a CFCA.
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3.1. DLE DRUHU

Kapitola se zabývá antisemitskými incidenty, 
které FŽO v průběhu roku 2018 zaznamenala. In-
cidentů bylo evidováno celkem 347 a  jsou podle 
specifických kritérií dále tříděny do jasně defi-
novaných kategorií. Výkladová část textu obsa-
huje stručnou charakteristiku každé kategorie 
a ilustrativní příklady incidentů, které do ní spa-
dají. Zpráva pro potřeby analýzy pracuje s celkem 
pěti kategoriemi třídění: dle druhu, cíle, ideologie, 

obsahu a média. V  jednotlivých kategoriích jsou 
vždy obsaženy a  roztříděny všechny incidenty 
evidované za rok 2018. Pokud by bylo možné zařa-
dit incident do více kategorií (např. obsahuje jak 
vulgární a  stereotypní tvrzení, tak popírání ho-
lokaustu nebo nový antisemitismus), je vybrána 
pouze jedna, v incidentu dominantně zastoupená 
kategorie, a do té je incident zařazen.

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, duben 2019

KATEGORIE 
ANTISEMITSKÝCH 
INCIDENTŮ

3.
 96 %  
 texty, vyobrazení, 
audiovizuální 
projevy

 0,9 %  
útok na židovský 
majetek, 
znesvěcování

 2,6 %  
vyhrožování, urážka, 
obtěžování

 0,6 %  
fyzický útok

ANTISEMITSKÉ INCIDENTY 2018
třídění dle druhu
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3. 1. 1. Fyzický útok na osoby
Fyzický útok na osobu je takový útok, který vede 
k  ublížení na zdraví, případně útok, jehož cílem 
je ublížení na zdraví, i když se oběti útoku podaří 
uniknout nebo k ublížení na zdraví nedojde, ačkoli 
tak bylo zamýšleno.

3. 1. 1. 1. Incidenty v roce 2018:
V roce 2018 byly zaznamenány 2 fyzické útoky na oso-
bu. Protože ale nelze opomenout skutečnost, že oběti 
násilných činů incident často nenahlásí, je možné, že 
je reálný počet antisemitských útoků vyšší.

Duben (Praha)  – fyzické napadení zaměstnance 
hotelu novým zaměstnavatelem, provázené prone-
seným výrokem „Zmrdi židovský, táhněte si do píči“.

Srpen (Praha)  – cizinec s  jarmulkou se dostal do 
konfliktu s taxikářem, který ho fyzicky napadl. Na-
padený v proudu nadávek zachytil slovo „Žid“.

3. 1. 2. Útok na židovský     
majetek, znesvěcení

Útok na židovský majetek, nebo majetek, který je 
vnímán jako se Židy propojený, je charakteristický 
pro incidenty, u kterých je zřejmé, že byly spáchány 
s  antisemitskou motivací, s  cílem majetek symbo-
licky znehodnotit antisemitskými nápisy, symboly 
apod. Jedná se například o ničení židovských hřbi-
tovů, pomníků, malování nacistických symbolů na 
židovské objekty atd.

3. 1. 2. 1. Incidenty v roce 2018:
V roce 2018 byly zaznamenány celkem 3 inciden-
ty tohoto druhu:

Květen (Praha): neznámý pachatel namaloval na 
parapet Vysoké synagogy hákový kříž.

Prosinec (Praha): neznámý pachatel poškodil 
sloup před Španělskou synagogou vyrytím svas-
tiky.
 

Prosinec (Praha): nápis „CASAPOUND ITALIA“ na 
toaletách ve Španělské synagoze. CasaPound je 
neofašistická kulturní a politická asociace. Mnozí 
její členové prezentují antisemitské a  xenofobní 
názory.

3. 1. 3. Vyhrožování, urážka, 
obtěžování

Tato kategorie antisemitských incidentů zahr-
nuje jakékoli písemné nebo verbální vyhrožování 
židovské komunitě nebo jednotlivcům patřícím 
do židovské komunity či těm, kteří jsou za Židy 
považováni (osobně, telefonicky, e-mailem nebo 
poštou). Za vyhrožování je považován výrok nebo 
psaný text, kdy je konkrétní osobě vyhrožová-
no násilným činem kvůli jejímu skutečnému či 
domnělému židovství. Výroky, které neobsahují 
hrozbu dalšího násilí, jsou vedeny jako obtěžová-
ní nebo urážka.

3. 1. 3. 1. Incidenty v roce 2018:
Za rok 2018 bylo evidováno 9 incidentů. Do této ka-
tegorie v roce 2018 spadají například tyto incidenty:

Leden (Praha): ostraha pražského klubu požádala 
návštěvnici o sundání řetízku s Davidovou hvězdou.

Březen (Zlín): do divadla ve Zlíně byl v souvislosti 
s  uvedením divadelní hry Furianti doručen nená-
vistný antisemitský dopis – anonym. Kromě jiného 
se v něm uvádí:

„Jak to, že v  ČR vede divadlo smradlavý Židácký 
prase Michálek??? Nebudete se židohovada navá-
žet do Českých lidí, v Prostějově. Vaše hra o židác-
kým hřbitově v Prostějově je židoteror, kterej vám 
tady nebudeme trpět, židáci tady nebudou poroučet 
a  nařizovat, židáci tady jsou nežádoucí imigranti, 
který mají právo a povinnost okamžitě zmizet a to 
pryč nebo do plynu!!!

Každej pogrom na židy byl oprávněná a správná se-
beobrana slušných lití proti židoteroru a  vraždění 
a kořistění od židáků!!!

Od 17. 11. 1989 už jsme pochopili, co sou židáci a pro-
to musí nastat pogrom a to absolutní vyčištění Ev-
ropy od židoprasat!!!“14

Duben (Liberec): muž v baru obtěžoval jednu z ná-
vštěvnic antisemitskými výroky, mimo jiné výro-
kem: „Ať Izrael zmizí z mapy světa. Heil Hitler.“

Prosinec (Praha): Webmasterovi ŽOP byla přes kon-
taktní formulář doručena antisemitská a útočně la-
děná zpráva, ve které kromě jiného stojí:

„Chci aby ste vy zidaci vypadli z  CR!!! Hitler vedel 
moc dobre co dela!!! Za ty vase holokausty si mu-
zete sami a muzete zato, ze za druhy svetovy kvuli 
vam a cigosum zemreli statisice ryze ceskych ob-
canuuu!!! Vypadnete a tahnete do Izraele!!! O tu vasi 
cinnost a lichvarske „schopnosti“ tady nikdo nestal 
uz v historii kdy vas vykazovali ze zeme a nestoji 
o vas a tu vasi multikulturni snahu ktera vede leda 
k zahube lidstva, nestoji nikdo leda ti u koryt kterym 
lezete uplatkama do prdele! Drze ste se infiltrovali 
do ridiciho systemu statu a vsech statuu a narodu 
kde drze prosazujete vase zidacka zajmy a  potre-
by v  rozporu s  ustavou a  pravy ceskych obcanuu 
a dopoustite se tezkych zlocinu a trestnych cinuu!!! 
Vypadnete!!! Ste zlocinci, ste svine, ste hrozbou, vy-
volavate zlo a nenavist!!! Ste jak mor, ste jak stenice, 
paraziti, naprosto neprizpusobyvi, drzi, zlocinci!!!“

3. 1. 4. Texty, vyobrazení, 
audiovizuální projevy

Do této kategorie spadají veřejné projevy anti-
semitismu, které nebyly adresovány konkrétní 
osobě, instituci nebo židovskému objektu. Jsou 
to tedy např. veřejně pronesené projevy, antise-
mitské graffiti, videa, obrázky, články, komentá-
ře a další texty. Vzhledem k možnosti umisťovat 
podobné projevy na uzavřené servery, uzamčené 
a  neveřejné profily na sociálních sítích apod., je 
výsledný počet zaznamenaných antisemitských 
textů pravděpodobně zkreslen.

3. 1. 4. 1. Incidenty v roce 2018:
V roce 2018 bylo zaznamenáno 333 incidentů spa-
dajících do této kategorie, a tvoří tak 96 % všech 
evidovaných incidentů. Mezi mnoha jinými na-
příklad:

Leden  – diskusní příspěvek pod článkem na 
Idnes.cz15

14 Plné znění dopisu dostupné zde: http://www.ztis.cz/rubrika/z-domova/clanek/zlinske-divadlo-dostalo-kvuli-hre-o-zidovskem-hrbitove-v-prostejove-anonym-plny-
antisemitskych-urazek

15 https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-antisemitismus-migrace-imigranti.A180112_093635_zahranicni_aha/diskuse
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Únor (Praha) – nápis Prague Boys Anti Jude na 
zdi u stanice metra Radlická 16

Duben - Národní pouť k  hrobu Anežky Hrůzové 
v  Polné; projev Ladislava Malého, předsedy Ná-
rodního sjednocení pojednávající o „vraždě Anež-
ky Hrůzové Židem Hilsnerem“ : 17

Květen (Teplice) – Antisemitský nápis na infor-
mační tabuli:

Prosinec – článek na dezinformačním webu www.aeronet.cz; konspirační teorie (viz úryvek)18

Prosinec – příspěvek na Facebooku:

16 Prague Boys Hooligans = skupina českých fotbalových chuligánů, fanoušků FC Sparta Praha
17 Celý projev zde: http://www.narodnisjednoceni.cz/20180407.htm

18 Plná verze článku dostupná zde: https://aeronet.cz/news/politika-dvou-zidli-s-malym-a-velkym-z-cesko-hlasovalo-v-osn-pro-pakt-o-uprchlicich-navzdory-pondelnim-
vyrokum-andreje-babise-druhy-pakt-o-migraci-pry-ale-cr-opravdu-nepodepise/

16 17



Výroční zpráva o projevech antisemitismu
v České republice za rok 2018

Výroční zpráva o projevech antisemitismu
v České republice za rok 2018

3. 2. DLE CÍLE
V návaznosti na kategorie popsané v předchozí kapitole jsou rozlišeny incidenty adresné a obecné.

3. 2. 1. Adresné
Za adresné jsou považovány incidenty, které 
byly určené konkrétní osobě, instituci nebo úto-
ky na židovský majetek, nebo majetek, který je 
vnímán jako se Židy propojený, s cílem majetek 
symbolicky znehodnotit antisemitskými nápisy, 
symboly apod.

3. 2. 1. 1. Incidenty v roce 2018
V roce 2018 bylo zaznamenáno 16 adresných inci-
dentů s antisemitskou motivací.

3. 2. 2. Obecné
Do této kategorie spadají všechny incidenty bez 
konkrétního cíle poškození nebo ublížení.

3. 2. 2. 1. Incidenty v roce 2018
V  roce 2018 bylo evidováno 331 obecně zaměře-
ných incidentů, což tvoří 95,4 %.

3. 3. DLE IDEOLOGIE

Příznačnou vlastností antisemitismu je, že není 
spjat pouze s  jednou ideologií, ale může pochá-
zet ze všech stran politického a  společenského 
spektra, tedy například, ze široké `nepolitické` 
veřejnosti, od extrémní politické pravice, tak i ex-
trémní levice, stoupenců ultrakonzervativního 
katolicismu i radikálních islamistů. Velmi výraz-
nou ideovou základnou pro antisemitské texty 
v  ČR jsou také dezinformační platformy, často 
tzv. prokremelské. Určit původ antisemitského 
incidentu lze jen tehdy, pokud se vyskytne na 
jednoznačně zařaditelném médiu, případně se 
autor nebo útočník sám k nějaké ideologii či ná-
boženskému extremismu přihlásí, a je tak zřejmé, 
že byl extremistickými postoji motivován nebo 
ovlivněn. Všechny ostatní incidenty, u nichž není 
stanovení ideologického původu možné, jsou za-
řazeny v kategorii Bez určení (podkapitola 3. 3. 6.).

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, duben 2019

3. 3. 1. Pravicový extremismus
Incidenty, které náleží do této kategorie, se vy-
skytly na platformách extrémní pravice. Jsou to 
strany, skupiny nebo osoby vyjadřující nacionál-
ní, rasovou či etnickou nenávist, často také vystu-
pují proti imigrantům nebo Romům. Většina se 
hlásí k  národovectví, někteří vyjadřují sympatie 
k fašismu a nacismu. Antisemitské incidenty po-
cházející z extrémní pravice jsou často založeny 
na klasických antisemitských stereotypech se 
silným prvkem konspiračního myšlení, eventuál-
ně inklinují k popírání holokaustu.

3. 3. 1. 1. Incidenty v roce 2018
V  roce 2018 bylo zaznamenáno celkem 69 inci-
dentů. Do této kategorie patří například tyto inci-
denty:
Srpen – úvodní koláže webu cd89.cz 95,4 %  

 obecné 

 4,6 %  
adresné

ANTISEMITSKÉ INCIDENTY 2018
třídění dle cíle

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, duben 2019

 19,9 % pravicový extremismus

 13,3 % levicový extremismus

 0,9 %  islamismus

 2,0 %  ultrakonzervativní katolismus

 36,3 % dezinformační platformy

 27,7 % bez určení

ANTISEMITSKÉ INCIDENTY 2018
třídění dle ideologie
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Říjen – konspirační teorie na stránkách Národní-
ho sjednocení o  vzniku Československa, jakožto 
plánu financovaného Židy:

„Bývalé Československo vzniklo na přání Židů 
a pro jejich cíle! Dokud si jako Čechové nepřizná-
me, že 28.  říjen  1918 i  17.  listopad 1989 (kdy byla 
znovu instalována židozednářská demokracie po 
taktickém stažení bolševismu z  oběhu) jsou po-
nížením českého i slovenského národa, nemáme 
právo si stěžovat na přítomnost, která má kořeny 
v těchto dvou datech! Obě dvě totiž spojuje triumf 
Židů nad našimi národy!“19

Listopad – neonacistická demonstrace v Litvíno-
vě, projev Ladislava Malého o zednářích a sionis-
tech.20

3. 3. 2. Levicový extremismus
Tato kategorie zahrnuje incidenty pocházející 
z  extrémní levice, která je v  kontextu ČR spoje-
na především s  komunismem, anarchistickým 
hnutím nebo aktivistickými neziskovými organi-
zacemi napojenými na hnutí BDS. Obsahově zde 
dominuje nový antisemitismus v podobě nelegi-
timní kritiky Státu Izrael.

3. 3. 2. 1. Incidenty v roce 2018
V  roce 2018 bylo evidováno 46 incidentů, mezi 
nimi tyto:

Duben – nový antisemitismus v článku i v diskusi:21

Květen – výroky Jany Ridvanové v rozhovoru na 
DVTV, nový antisemitismus:22

Červen  – projev nového antisemitismu na 
stránkách Svazu mladých komunistů Česko-
slovenska23:

„Ani já, ani odborová organizace, jejímž jsem čle-
nem, jehož mám být čest členem, ani já, ani české 
třídní odbory nebudou mlčet proti tichu, které se 
rozhostí pokaždé, když Izrael spáchá nějaký tero-
ristický čin, zločin proti lidskosti, nějakou další 
genocidní akci. Nebudeme mlčet k etnickému čiš-
tění území Palestiny, výstavbě nelegálních osad, 
vyhánění původního obyvatelstva, šikaně, agresi 
a vraždění. Případ poslední oběti masakru v Gaze, 
izraelskými vojáky zastřelené jedenadvacetileté 
palestinské zdravotní sestry Razan al-Najar, kte-
rá byla zavražděna dvěma střelami do zad, když 
zrovna dávala pomoc raněnému, je tak kriminální
a odsouzeníhodný, jako Izrael sám.“

Červenec – přirovnání izraelských zákonů k zá-
konům nacistickým na www.halonoviny.cz24:

„V  minulém týdnu izraelský Kneset schválil po-
divný zákon. Byť sice většina pro něj hlasující 
byla mizivá, přesto to byla většina. Od této doby 
platí, že Izrael je »historický domov židovského 
národa« a že právě on zde má »jako jediný právo 
na národní sebeurčení«. Tím vlastně se Stát Izrael 
připojil překvapivě k zákonům nacistické tisícile-
té říše a k ultranacionalistům nebo spíše fašistům 
ze současné Ukrajiny, kteří se pokusili a stále po-
koušejí totéž prosadit na Ukrajině.“

3. 3. 3. Islamismus
Do této kategorie spadají incidenty vycházející 
z  islamismu, jakožto náboženského extremis-
mu. Vzhledem k umírněnosti domácí muslim-
ské komunity i absenci radikálních islamistů, 
je tato kategorie velmi okrajová. Jsou zde po-
většinou zastoupeny silně nepřátelské názory 
na Stát Izrael, které naplňují pracovní definici 
antisemitismu.

3. 3. 3. 1. Incidenty v roce 2018
Zaznamenány byly v roce 2018 celkem 3 inci-
denty náležící do této kategorie, například:

Květen  – příspěvky na facebookovém profilu 
českého konvertity k islámu a jeho komentář
u fotografie „smrt Izraeli“:

3. 3. 4.  Ultrakonzervativní   
 katolicismus

Incidenty pocházející od stoupenců ultra-
konzervativního katolicismu je nutno vnímat 
jako soukromé iniciativy, často v  rozporu se 
závěry Druhého vatikánského koncilu, které 
se radikálně rozcházejí s  oficiálními postoji 
katolické církve, již nelze nijak spojovat s an-
tisemitismem. Obsahově jsou incidenty v této 
kategorii často plné mýtů a stereotypních tvr-
zení vycházejících z  náboženské motivované 
nenávisti nebo konspiračních teorií.

3. 3. 4. 1. Incidenty v roce 2018
V roce 2018 bylo evidováno 7 incidentů. Do ka-
tegorie spadají například tyto incidenty:

Únor  – lživá stereotypní tvrzení na českých 
stránkách mezinárodní katolické platformy 
Gloria.tv25:

„Stejně jako liberální Žid je i „ekumenický“ Žid 
agentem judaismu, aby jej chránil před mož-
nými útoky a  aby podkopal katolickou Církev 
v její nauce a mravech.“

„Katolíci nevěřte Židovi; nenávidí vás a  jen 
hraje hry. Celý dialog Druhého vatikánského 
koncilu je pantomimou, která má odvést vaši 
pozornost a  zničit katolickou bojovnost proti 
judaismu.“

Březen  – konspirační teorie a  zpochybňování 
holokaustu na blogu katolického integristy26:

„…Židé svým postupným ovládnutím politiky, 
univerzit a zvláště médií čím dál více ovláda-
li myšlení lidí, a tuto nadvládu, kterou jim po-
skytli neopatrní nežidé, použili, aby všechny 
přesvědčili, že Židé jsou oběťmi, spíše než pří-
činou, trvalého napětí mezi sebou a  zbytkem 
světa.“

„Propaganda ve prospěch „holokaustu“ odstar-
tovala teprve po Druhém vatikánském koncilu. 
Před koncilem lidé stále ještě měli příliš mno-
ho zdravého rozumu, aby věřili, že bylo v Evro-
pě vyhlazeno asi dvakrát více Židů, než kolik 
jich zde existovalo před válkou.“

19 Plný text článku k dispozici zde: http://www.narodnisjednoceni.cz/20181027.htm 1
20 Celý projev zveřejněn zde: http://www.narodnisjednoceni.cz/20181118.htm
21 http://www.halonoviny.cz/articles/view/47440374
22 https://video.aktualne.cz/dvtv/izrael-a-usa-zabiji-neozbrojene-demonstranty-oni-jsou-nejvet/r~4c569680591211e8a79a0cc47ab5f122/v~diskuse/?redirected=1551426386
23 http://www.komsomol.cz/?p=4144
24 http://www.halonoviny.cz/articles/view/48030176

25 https://gloria.tv/article/LYvrJAGZ7dM16UEWdXNWZy8gD
26 http://rexcz.blogspot.com/2018/03/komentar-eleison-dlvii-trvali-nepratele.html
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3. 3. 5. Dezinformační platformy
Samostatnou kategorii tvoří incidenty, které po-
cházejí z  dezinformačních médií a  webových 
stránek. Tyto platformy předstírají, že plní funkci 
alternativních zpravodajských médií; publikova-
né články se mohou zakládat na faktech, čímž 
získávají na falešné věrohodnosti, ale obsahují 
i vymyšlenou nebo zkreslenou část. „Pomocí lží, 
polopravd, relativizace faktů a manipulace provo-
kují společnost k podpoře nedemokratických, ex-
trémistických postojů a vštěpuje jí pocit bezmoci 
v rámci demokratického systému (volby, soudy).“27 
Na těchto platformách se vyskytují v první řadě 
antisemitské incidenty prostoupené konspirační-
mi teoriemi a projevy nového antisemitismu.

3. 3. 5. 1. Incidenty v roce 2018
Zaznamenáno bylo 126 incidentů na dezinfor-
mačních platformách, mezi nimi tyto:

Leden – konspirační teorie a projev nového anti-
semitismu na stránkách magazínu Protiproud – 
článek a fotokoláž28:

„Izrael má samozřejmě eminentní zájem na tom, 
aby Arab mlátil Araba, aby se oba střetli s Íránem 
a tak dále. Jen tak se jaderná mocnost Izrael sta-
ne s podporou USA hegemonem v celé oblasti.“

Květen – příspěvek na Twitteru:

Říjen  – defamace Izraele na serveru 
Skrytapravda.cz29:

„Takže ti mladší a mladí v Palestině nikdy nezaži-
li skutečnou svobodu, nikdy nepoznali skutečný 
svět, ale zato na ně stále střílí nejmodernější ar-
máda světa Izraele za americké peníze. A pokud 
tam je vyslána loď i s třeba křesťanskými aktivis-
ty, Izrael je buď zbraněmi vyžene, nebo je rovnou 
postřílí a  vyplatí jim odškodné z  peněz americ-
kých daňových poplatníků.“

3. 3. 6. Bez určení
Do této kategorie spadají incidenty, u nichž není 
možné stanovit jejich ideologické zakotvení, 
a nelze je tedy zařadit do žádné z výše uvedených 
kategorií.

3. 3. 6. 1. Incidenty v roce 2018
V roce 2018 bylo evidováno 96 incidentů bez urče-
ní, což tvoří 27,7 %.

3. 4. DLE OBSAHU

Třídění dle obsahu je odvozeno z  pracovní defi-
nice antisemitismu uvedené v  podkapitole 2.  3. 
Nenávist vůči Židům, jejich institucím nebo ná-
boženským komunitám má více podob a často je 
kombinací hned několika typů projevů. Mnohdy 
by tedy bylo možné zařadit dle obsahu jednotli-
vé incidenty do více kategorií (např. obsahuje 
jak vulgární a  stereotypní tvrzení, tak popírání 
holokaustu nebo nový antisemitismus). Aby ne-
byl uměle navýšen celkový počet incidentů, je 
v takových případech vybrána vždy pouze jedna 
kategorie, která v incidentu převládá, a do té je in-
cident zařazen.

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, duben 2019

3. 4. 1.  Fyzická agrese
Do kategorie jsou zařazeny akty fyzické agrese, 
jejichž příklady jsou uvedeny v podkapitole 3. 1. 1. 
Fyzický útok na osoby.

3. 4. 1. 1. Incidenty v roce 2018
V roce 2018 byly zaznamenány 2 incidenty fyzic-
ké agrese.

3. 4. 2.  Vyhrožování, schvalování,  
 ospravedlňování či    
 vyzývání k fyzickému   
 útoku

Do této kategorie patří vyhrožování, případně 
ospravedlňování zabíjení či ubližování Židům ve 
jménu radikálních ideologií nebo extremistic-
kých názorů.

3. 4. 2. 1. Incidenty v roce 2018
V roce 2018 bylo evidováno 9 incidentů této kate-
gorie, například tyto:

Červen – příspěvek na Twitteru:

Září (Praha) – slovní antisemitský útok na veřej-
ně známou osobu s pohrůžkou násilí.
„Vadí mi to, že jsi Žid, vadí mi to, že jsi jinačí, vole… 
//…Tady je Česko… // Čumíš na mě s těma vočima, 
vyrvu ti je…“

27 https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/definice-dezinformaci-a-propagandy.aspx
28 http://www.protiproud.cz/politika/3560-tajny-plan-rozvraceni-iranu-soucast-priprav-na-globalni-katastrofu-vulkan-jeste-drime-elity-uz-pro-jistotu-bali-kufry-virtualni-

hra-o-truny-a-ozveny-staroveku-pozapomenuta-realita-ci-konspirace-kazdym-coulem.htm
29 http://www.skrytapravda.cz/domaci/1948-koncentracni-tabor-palestina-naskocil-vaclav-klaus-na-podraz-dvoraka-ze-kritika-je-z-obou-stran

 64,3 % lživé, odlidšťující, émonizující,  
  vulgární nebo stereotypní   
  tvrzení, konspirační teorie

 3,7 %  popírání faktu, rozsahu  
  a mechanismu holokaustu

 28,8 % nový antisemitismus a BDS

 0,6 %  fyzický útok

 2,6 %  vyhrožování, schvalování,   
  ospravedlňování či vyzývání  
  k fyzickému útoku

ANTISEMITSKÉ INCIDENTY 2018
třídění dle obsahu
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3. 4. 3.  Lživé, odlidšťující, 
 démonizující,vulgární   
 nebo stereotypní tvrzení  
 a konspirační teorie

Incidenty, ve kterých je používáno lživých, od-
lidšťujících, démonizujících nebo stereotypních 
tvrzení o Židech jako jednotlivcích nebo o Židech 
kolektivně. Spadá sem časté šíření konspiračních 
teorií o mýtu světového židovstva, jeho kontroly 
nad médii, ekonomikou, vládami a dalšími veřej-
nými institucemi a také obviňování Židů z upřed-
nostňování domnělého světového židovstva před 
zájmy států, jejichž jsou občany.

3. 4. 3. 1. Incidenty v roce 2018
V  roce 2018 bylo zaznamenáno 223 incidentů 
v této kategorii a tvoří tak 64,3 %. Z mnoha příkla-
dů uvádíme například tyto:

Únor – diskuzní příspěvek serveru nwoo.cz30

Duben – příspěvek na Facebooku:

Říjen  – na VŠFS se vyučoval předmět Tajné 
společnosti; v  rámci přednáškového cyklu byla 
naplánovaná také přednáška s  názvem Siónští 
mudrci. Dle vyjádření vedení univerzity šlo o ne-
dorozumění a přednáška byla zrušena.31

 
Anotace přednášky Sionští mudrci v rámci před-
mětu Tajné společnosti z původní verze sylabu.

3. 4. 4. Popírání faktu,  
 rozsahu a mechanismu  
 holokaustu

Incidenty v této kategorii obsahují popírání faktu, 
rozsahu a mechanismu záměrné genocidy židov-
ského lidu páchané nacionálně-socialistickým 
Německem a  jeho podporovateli a  spoluviníky 
během II. světové války. Například zpochybňová-
ní existence plynových komor, relativizace počtu 
židovských obětí nebo obviňování Židů, jednot-
livců a Izraele jako židovského státu z toho, že si 
holokaust vymysleli nebo ho zveličují.

3. 4. 4. 1. Incidenty v roce 2018
V roce 2018 bylo evidováno 13 incidentů. Do této 
kategorie patří například:

Leden – příspěvek na Instagramu:

Únor – příspěvek na Twitteru:

Srpen  – polemika o  počtu obětí směřující k  po-
pírání holokaustu na stránkách „alternativního“ 
zpravodajského serveru Česko aktuálně32:

„Kde se vzalo číslo “šest milionů”? Existuje se-
znam západních knih, novin a  časopisů publi-
kovaných v  letech 1900 – 1945, v nichž se uvádí 
počet obětí budoucího holocaustu na 6 milionů. 
Tento seznam obsahuje 243 zdrojů. Tak dlouho 
před samotnou skutečností holocaustu odhadlo 
počet jejích obětí na 6 milionů lidí 243 novin, bro-
žur a knih!“

3. 4. 5. Nový antisemitismus  
 a BDS

Do této kategorie náleží incidenty, které popírají 
právo židovského lidu na sebeurčení; uplatňují 
na Izrael standardy chování, které nejsou uplat-
ňovány vůči jiným demokratickým státům, nebo 
kolektivně obviňují Židy za akce Státu Izrael. Jsou 
to tedy např. tvrzení, že existence Státu Izrael je 
založena na rasismu, srovnávání současného ko-
nání a politiky Státu Izrael s nacistickou politikou 
nebo přirovnávání palestinských uprchlických 
táborů ke koncentračním táborům.

3.  4.  5.  1. Incidenty v roce 2018
Zaznamenáno bylo v  roce 2018 celkem 100 inci-
dentů, což tvoří 28,8 %. Jako příklad mohou být 
uvedeny tyto:

Duben (Teplice) – na chodník v Zámecké zahradě 
v Teplicích neznámý pachatel napsal věty: „Židé, 
vraťte Palestinu palestinským Arabům“ a  „Židé 
ukradli Palestincům domov“.

30 Diskuse k: http://www.nwoo.org/2018/02/27/vyjadreni-timbora-rostase-k-policejni-razii-kvuli-udajnemu-antisemitismu-a-vyzva-k-boji-proti-umlcovani/
31 Původní sylabus dostupný zde, str. 14: http://manipulatori.cz/wp-content/uploads/2018/10/document.pdf

32 https://ceskoaktualne.cz/2018/08/zpravy-k-zamysleni/holokaust-byznys-popelu-2/
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Květen – projev nového antisemitismu – článek 
a fotokoláž na stránkách magazínu Protiproud:33

„Bestiální vraždění neozbrojených Palestinců na 
hranicích Izraele  – a  současná slavnost o  pár 
desítek kilometrů dál při otevření americké am-
basády v  Jerusalemě  – jsou dva výhonky téhož 
jedovatého keře.“ „Tak jako palestinský teroris-
mus zplodilo šílené rozhodnutí vytvořit po válce 
židovský stát v  Palestině a  vyhnat odtud Pales-
tince, tak globální „muslimský terorismus“ zplodil 
největší podvod v  moderních dějinách - 11.  září 
v New Yorku.“

Listopad – nový antisemitismus v článku i disku-
si na serveru Halonoviny.cz 34

3. 5. DLE MÉDIA

3. 5. 1. Osobní konfrontace 
a interakce

V  této kategorii jsou zařazeny incidenty, které 
byly nahlášeny oběťmi, a staly se při přímé osobní 
konfrontaci nebo interakci. Patří sem tedy fyzické 
i verbální útoky a vyhrožování, vulgární výpady
a urážky s antisemitským motivem.

3. 5. 1. 1. Incidenty v roce 2018
V roce 2018 bylo zaregistrováno 5 incidentů, které 
se staly při osobní konfrontaci nebo interakci
a tvoří tak 1,4 % procent.

3. 5. 2. Veřejný prostor
Incidenty, které se vyskytly ve veřejném prostoru 
a nestaly se v přímé konfrontaci s jednotlivci z řad čle-
nů židovské komunity či těmi, kteří jsou za Židy po-
važováni, ale byly určeny širšímu publiku. Do této ka-
tegorie proto patří např. veřejně pronesené projevy při 
demonstracích a přednáškách i antisemitské graffiti.

3. 5. 2. 1. Incidenty v roce 2018
V roce 2018 bylo zaregistrováno 12 incidentů, na-
příklad tyto:

33 http://www.protiproud.cz/politika/3789-vrazdeni-v-gaze-krvavy-vykricnik-zapadniho-pokrytectvi-prezident-zeman-na-jedne-lodi-s-kavarnou-bestialni-poprava-
neozbrojenych-nikomu-nevadi-proc-mlci-i-rusko-souhlasem-jsme-udelali-krok-do-tmy.htm

34 http://www.halonoviny.cz/articles/view/48931925

 92,8 %  
internet

 1,4 %  
osobní konfrontace 
a interakce

 3,5 %  
veřejný prostor

 1,7 %  
dopisy a emaily

 0,6 %  
tištěná média

ANTISEMITSKÉ INCIDENTY 2018
třídění dle obsahu

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, duben 2019
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Leden (Praha)  – neznámý pachatel posprejoval 
zeď na Kotlářce hesly typickými pro fotbalový an-
tisemitismus „Sparta = skutečný židovský klub“

Září (Praha)  – Prvorepublikový den na Žižkově; 
scéna podporující antisemitské stereotypy
ve společnosti.

Foto: Facebook Městské části Praha 3

Listopad (Praha) – antisemitská nálepka na slou-
pu pouličního osvětlení u Pinkasovy synagogy

3. 5. 3. Dopisy a e-maily
Dopisy a e-maily s antisemitským obsahem adre-
sované osobám nebo institucím.

3. 5. 3. 1. Incidenty v roce 2018
Evidováno bylo v  roce 2018 celkem 6 takových 
e-mailů a dopisů.

3. 5. 4. Tištěná média
Tisk není, ve srovnání s  internetem, hlavním 
zdrojem antisemitských laděných textů, přesto 
jsou ojediněle v tisku takové články publikovány.

3. 5. 4. 1. Incidenty v roce 2018
V roce 2018 byly zaznamenány 2 články v tisku:

Květen – článek Největší Stalinova chyba z tiště-
ném vydání Lidových novin ze dne 16. 5. 2018 – 
projev nového antisemitismu, kde autor kromě 
jiného uvádí:

„Po sedmdesáti letech je třeba se ptát, zda by-
chom se za svou podporu vzniku židovského 
státu neměli spíše stydět. Protože s naší pomocí 
vznikl militantní stát, který destabilizuje celý re-
gion. Stát, který ani za sedmdesát let své existen-
ce nenašel modus vivendi se svými nejbližšími 
sousedy. Stát, který se nerozpakuje postřílet šest 
desítek neozbrojených demonstrantů včetně dětí 
jen proto, že se snaží dostat přes svévolně posta-
vený plot z ostnatého drátu.“

Květen – Euro č. 21/2018; článek Hamás vyhrál bi-
tvu v PR – projev nového antisemitismu. V člán-
ku kromě jiného stojí:

„Jednou z prvních vlaštovek BDS se stala novozé-
landská zpěvačka Lorde, která zrušila plánovaný 
koncert v Tel Avivu. I když se tedy izraelským vo-
jákům nepodařilo postřílet Araby ve výraznějším 
počtu, pondělní střelba na živý terč tak či tak při-
nesla hmatatelné plus.“

3. 5. 5. Internet
Internetové prostředí je dnes hlavním dějištěm 
antisemitských incidentů. Na českém interne-
tu se dlouhodobě zvyšuje počet publikovaných 
antisemitských článků, příspěvků na sociálních 
sítích, anonymních komentářů a diskusních pří-
spěvků. Je velmi pravděpodobné, že byl reálný po-
čet antisemitských incidentů na internetu v roce 
2018 vyšší, než počet incidentů zaregistrovaných.

Zdroj: Federace židovských obcí v ČR, duben 2019

3. 5. 5. 1. Články
Jedná se o  antisemitské články publikované na 
webových stránkách internetových médií a člán-
ky na webech jednotlivců i  monitorovaných or-
ganizací.

3. 5. 5. 1. 1. Incidenty v roce 2018
V  roce 2018 bylo evidováno 158 antisemitských 
článků na internetu.

3. 5. 5. 2. Diskuse pod články
Samostatnou kategorii tvoří diskusní příspěvky 
pod články, které samy o sobě mohou, ale nemusí 
být antisemitské. Většina zpravodajských serverů 
v ČR má diskuse monitorované a případné urážli-
vé, vulgární nebo xenofobní příspěvky v reálném 
čase odstraňuje; zaznamenané antisemitské dis-
kusní příspěvky proto pocházejí zejména z  dez-
informačních webů a  dalších monitorovaných 
webových stránek.

3. 5. 5. 2. 1. Incidenty v roce 2018
Diskusí bylo v  roce 2018 evidováno 101, jako pří-
klad mohou být uvedeny tyto:

Duben – paragraphos.cz35

Září – novarepublika.cz36

Říjen – info.cz37

3. 5. 5. 3. Audio a video
Příspěvky, které byly publikovány na interneto-
vých rádiích nebo videa s  antisemitským obsa-
hem, která byla publikována na internetu.

3. 5. 5. 3. 1. Incidenty v roce 2018
V  roce 2018 bylo na internetu zaznamenáno 10 
audiovizuálních příspěvků, z toho například:

Leden  – český kanál White Resistance  – video 
se záznamem přednášky, v rámci které jsou Židé 
označeni za nejzkaženější národ na světě.38

Říjen – rozhlasový rozhovor s Pavlem Petkovem 
zahrnující konspirační teorii o židovských ilumi-
nátech.39

35 Diskuse k článku: https://paragraphos.pecina.cz/?view=article & id=2583
36 Diskuse k článku: http://www.novarepublika.cz/2018/09/izraelska-armada-se-priznala-k-podpore.html
37 Diskuse k článku: https://www.info.cz/svet/levicaci-jsou-antisemite-a-skryvaji-se-za-humanismus-rika-spisovatel-tuvia-tenenbom-36817.html
38 https://www.youtube.com/watch?v=AGe4_tDDGeM & bpctr=1551486461
39 https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-10-16-historie-na-ruby-host-pavel-44-108-min/

ANTISEMITSKÉ INCIDENTY 2018
třídění dle média; internetu

 49,1 %  
články

 31,4 %  
diskuse pod články

 3,1 %  
audio a video

 16,5 %  
sociální sítě
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3. 5. 5. 4. Sociální sítě
Kategorie zahrnuje antisemitské příspěvky na so-
ciálních sítích. Přes snahu o regulaci a potlačení 
nenávisti, poskytují sociální sítě šiřitelům antise-
mitských i jiných nenávistných projevů stále do-
statečný pocit bezpečí a nepostižitelnosti.

3. 5. 5. 4. 1. Incidenty v roce 2018
V roce 2018 bylo evidováno 53 příspěvků v této ka-
tegorii. Kromě již výše uvedených dále například:

Únor – příspěvek na Facebooku:

Březen – příspěvek na Facebooku:

Duben – příspěvek na Facebooku:

Duben – příspěvek na Twitteru:

Červen – příspěvek na Instagramu:

Říjen – příspěvek na Facebooku:

Říjen – příspěvek na Twitteru:

Prosinec – příspěvek na Facebooku:
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HLAVNÍ
UDÁLOSTI 
A TRENDY 
V OBLASTI 
ANTISEMITISMU

4.
Zpráva FŽO přináší data o  projevech antisemitis-
mu v ČR, a věnuje se proto především tuzemským 
událostem a  společenskému klimatu. Antisemit-
ské incidenty však někdy odrážejí zahraniční dění, 
reagují na zprávy v médiích a mohou být součástí 
globálních výzev nebo akcí. Vzhledem k členství ČR 
v Evropské unii a NATO, k celosvětovým hrozbám 
i  k  mediální a  internetové propojenosti, tak nelze 
opomenout ani jejich evropský a světový kontext.

4. 1. ČESKÁ REPUBLIKA
Antisemitské násilí a  diskriminace jsou i  nadále 
v České republice vzácné a v tomto ohledu zůstává 
ČR stále ještě bezpečnou zemí, i ve srovnání s dal-
šími státy EU (viz kapitola 5. Evropa a svět). Nárůst 
antisemitských nálad je u nás, stejně jako ve světě, 
patrný zejména v  internetovém prostředí, kde se 
dlouhodobě zvyšuje počet publikovaných antise-
mitských článků, příspěvků na sociálních sítích, 
anonymních komentářů a diskusních příspěvků.

Projevy antisemitismu v tuzemsku formovaly také 
některé zahraniční události, zejména všechny fáze 
přesunu amerického velvyslanectví z Tel Avivu do 
Jeruzaléma a  následné nepokoje v  pásmu Gazy. 
V  období od druhé poloviny května do poloviny 
června tak bylo zaznamenáno zvýšené množství 
antisemitských incidentů.

4. 1. 1. Pravice a krajní pravice
Pravicově extremistické hnutí v ČR zustává značně 
rozštěpené a  charakterizuje jej neschopnost sjed-
notit se k  organizaci větších akcí či demonstrací. 
Mladší extremisté se projevují převážně na interne-
tu, kam se přesunula většina aktivit extremistů jako 
takových.40

Z  dlouhodobého hlediska současně přetrvává ne-
schopnost krajní pravice oslovit a mobilizovat širší 
veřejnost. Široká veřejnost spíše než extremistické 
subjekty naznačuje podporu k výrazně populistic-
kým subjektům, které aktivně vystupují proti urči-
tým skupinám osob na základě jejich skutečného 
ci vnímaného rasového nebo etnického původu, 
náboženského či politického přesvědčení. Ačkoliv 
je tyto subjekty z  různých důvodů problematické 
označovat za extremistická hnutí, jejich dlouhodo-
bé působení může podněcovat jednotlivce či sku-
piny osob k projevům nesnášenlivosti či nenávisti 
vůči jiným skupinám osob.41

4. 1. 1. 1. Xenofobně-populistické 
 politické strany
S tématy, která jsou symptomatická pro extrémní 
pravici, v uplynulém roce nejefektivněji pracova-
lo hnutí SPD – Svoboda a přímá demokracie (dále 
jen SPD).42

Kontroverzní výroky členů SPD byly v  roce 2018 
předmětem policejního vyšetřování. Jaroslava Sta-
níka, někdejšího tajemníka hnutí SPD, Policie ČR 
(dále jen PČR) obvinila kvůli jeho výroku, že „Židi, 
homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu“. Vel-
kou kritiku u zástupců národnostních menšin, pře-
živších holokaustu, či u veřejně známých osobnos-
tí vyvolaly rovněž výroky hned několika poslanců 
hnutí SPD, včetně předsedy Tomia Okamury, o kon-
centračním táboře pro Romy v Letech u Písku. Poli-
ce ČR (PČR) v této souvislosti zahájila úkony trestní-
ho řízení pro podezření ze spáchání trestného činu 
popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedl-
ňování genocidia.43

4. 1. 1. 2. Tradiční krajně  
 pravicové subjekty
Obě hlavní tradiční pravicově extremistické strany, 
tedy Dělnická strana sociální spravedlnosti (dále 
jen „DSSS“) a Národní demokracie (dále jen „ND“), se 
v roce 2018 projevovaly oproti minulosti spíše pasiv-
ně.44

V prezidentských volbách 2018 kandidoval s podpo-
rou ND Petr Hannig. Jako tiskový mluvčí kampaně 
byl angažován odsouzený předseda ND Adam B. 
Bartoš, který se z titulu této funkce účastnil i jedné 
z předvolebních debat.45

ND také, spolu s  Národním sjednocením (dále jen 
NS), v  dubnu již tradičně uspořádala tzv. národní 
pouť k  hrobu Anežky Hrůzové v  Polné. V  projevu, 
který zde pronesl Ladislav Malý, předseda NS, mimo 
jiné zaznělo: „Není sporu o tom, že Anežka byla za-
vražděna židem Hilsnerem…/…Liberálové, neomar-
xisti, sluníčkáři a podobní mají své holocausty, Te-
rezíny, vepříny v  Letech, kde pořádají každoroční 
rituální slavnosti za své oběti.“ 46 L. Malý na webo-
vých stránkách NS publikuje antisemitské laděné 
texty mísící se s konspiračními teoriemi.47 V podob-
ném duchu se nesl i jeho projev pronesený na listo-
padovém mítinku DSSS v Litvínově, kde zmiňoval 
„sionisty a jejich snahu o manipulaci určitých sku-
pin a zavedení Nového světového řádu.“48

40 To, že se násilí přesunulo z ulic na sociální sítě, potvrzuje také Vojtěch Motyka, vedoucí protiextremistického oddělení Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy: 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/motyka-policie-extremismus-protiextremisticke-oddeleni-dzihad.A181012_104424_domaci_kuce

41 Problematice extremistických hnutí se ve své výroční zprávě věnuje také NCOZ. Na rozdíl od čtvrtletních zpráv MVČR, zpráva NCOZ nezmiňuje žádné konkrétní hnutí či 
politické strany, volí obecnější pojmenování „výrazně populistické subjekty“: https://www.policie.cz/clanek/vyhodnoceni-cinnosti-zprava-o-cinnosti-ncoz.aspx

42 Vyplývá ze čtvrtletních zpráv MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx
43 V říjnu byla všechna podaná trestní oznámení odložena, včetně toho od pozůstalých romských obětí tábora. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tomio-okamura-spd-

miloslav-rozner-tabor-lety-u-pisku-trestni-stihani-odlozeno.A181016_094654_domaci_hm1
44 Ze zveřejněných čtvrtletních zpráv o extremismu MV vyplývá, že tradiční pravicově extremistické strany ztratily dřívější bezpečnostní relevanci; v současné době jde o 

nenávist šířící subjekty, které se omezily na komentování aktuálního dění v internetovém prostoru.
45 https://tv.idnes.cz/debata-mluvcich-prezident-kandidat-cesko-domaci-politika-volby-pvl-/domaci.aspx?idvideo=V180105_104238_zpravodaj_jaha
46 http://www.narodnisjednoceni.cz/20180407.htm
47 V příspěvcích L. Malého se např. objevují zmínky o židovských intelektuálech, kterým „gójové skočili na jejich špek v podobě projektu demokracie“: http://www.

narodnisjednoceni.cz/20180815.htm
48 http://www.narodnisjednoceni.cz/20181118.htm
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Zdroj: Haló noviny, http://www.halonoviny.cz/articles/view/47635047, 
16. 5. 2018

V  reakci na interetnický incident na koupališ-
ti v  Dubí49 DSSS v  srpnu zorganizovala protestní 
akci ve stejné lokalitě. Zúčastnilo se jí cca 100 osob 
a v souvislosti s ní bylo policií obviněno 11 z nich 
(neonacistická symbolika, hajlování, napadení no-
vináře a dalších osob). Delegace DSSS se v roce 2018 
také účastnila zahraničních mezinárodních akcí 
pořádaných pravicově extremistickými subjekty.50

Ústavní soud zamítl stížnost předsedy ND Adama 
B. Bartoše v  kauze protižidovského textu na hro-
bě Anežky Hrůzové v  Polné a  potvrdil rozhodnutí 
soudů nižších instancí. Adam B. Bartoš byl pravo-
mocně odsouzen k ročnímu odnětí svobody s dvou-
letým podmínečným odkladem51. Další dva roky vě-
zení s podmínečným odkladem na tři roky mu soud 
vyměřil za vydávání protižidovských knih, článků 
a  komentářů a  za protižidovské, protiimigrantské 
a protiislámské projevy.52

Po téměř desetiletém procesu bylo naopak zastave-
no trestní stíhání osmi čelných představitelů neo-
nacistického hnutí Národní odpor (dále jen „NO“) 
kvůli podezření z propagace nacismu. Podle soud-
kyně Obvodního soudu pro Prahu 1 hnutí propaguje 
spíše myšlenky nacionalismu a  národního socia-
lismu, přičemž jej nelze uvádět do kontextu s  ne-
návistnou ideologií jen kvůli „občasným excesům“ 
a  pár „extempore“, neonacisty dokonce přirovnala 
k Miladě Horákové.53 Zdůvodnění zastavení stíhání 
vyvolalo mezi občanskou společností kritiku.54

Ultrapravicový spolek Národní obroda, uskupení 
kolem známého a v minulosti aktivního neonacisty 
Pavla Matějného, se v únoru 2018 stal oficiálním po-
litickým hnutím55 a v dubnu uspořádal sjezd.

4. 1. 2. Levice a krajní levice
Krajně levicová scéna se v  uplynulém roce, po-
dobně jako scéna pravicová, potýkala se značnou 
roztříštěností.56 Levicové aktivity a  komentáře 
ve vztahu k  židovské komunitě stojí zejména na 
kritice Izraele nejen v kontextu izraelsko – pales-
tinského konfliktu. Společným jmenovatelem jak 
české, tak zahraniční scény je podpora BDS hnutí.57

V  terminologii krajně levicového narativu jsou 
opakovaně používána slova apartheid, okupa-
ce, agresor, sionismus – sionisté. Komunistická 
sekce k základní ideologické dichotomii „kapita-
lismus – imperialismus“, nezřídka vztahuje kon-

spirační teorie o ovládání světa židovskými im-
perialisty; ve střední Evropě se stal prototypem 
takového „Žida – kapitalisty“ George Soros.58

Sousloví „sionistický stát Izrael“ se objevuje v ne-
gativní konotaci i v prohlášení 13. sjezdu Komuni-
stického svazu mládeže (dále jen KSM).59 Výraz-
ně antisionistický postoj je patrný také z obsahu 
webových stránek Svazu mladých komunistů 
Československa. „Sionismus byl, je a bude zvráce-
nou rasistickou ideologií, ideologií nadvlády jed-
né entity a etnického čištění. Výroky izraelských 
představitelů jsou stejné krevní skupiny, jako vý-
roky nacistických pohlavárů.“60

Lokální pobočka hnutí International Solidarity 
Movement – ISM Czech Republic a platforma Ini-
ciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě 
zorganizovaly v  průběhu uplynulého roku něko-
lik demonstrací a protestních akcí. Jednou z nich 
byla také demonstrace, na níž byl Stát Izrael bě-
hem pronesených projevů označen za jednu nej-
krvavějších diktatur 21. století, vojensky prosazu-
jící situaci, která připomíná jihoafrický apartheid.

Navzdory výsledkům citované studie je nutné 
konstatovat, že dezinformační média, zejména 
pak webové stránky, mají v Česku dlouhou tradi-
ci a  jejich počet je nezanedbatelný.62 Tato média 
se snaží působit jako doplňující či „necenzurova-
ný“ zdroj informací, v praxi však šíří polopravdy, 
dezinformace a  projevy podněcující k  nenávisti. 
Většina monitorovaných dezinformačních webů 
v  průběhu uplynulého roku sdílela antisemitský 
obsah (viz podkapitola Dezinformační platformy 
3. 3. 5).63

4. 1. 4. Další výrazné 
 mediální kauzy

V  návaznosti na únorové uvedení divadelní hry 
Furianti, která reagovala na relativně nedávné 
dění kolem židovského hřbitova v Prostějově, ob-
drželo Městské divadlo ve Zlíně anonymní dopis 
plný antisemitských urážek, ve kterém kromě ji-
ného stojí: „Vaše hra o židáckým hřbitově v Pros-
tějově je židoteror, kterej vám tady nebudeme tr-
pět…/…židáci tady jsou nežádoucí imigranti, který 
mají právo a povinnost okamžitě zmizet a to pryč 
nebo do plynu!!!“64

Během zábavného odpoledne na Žižkově, pořáda-
ném na podzim v rámci oslav 100 let od založení 
Československa, se v jedné z připravených scének 
objevila stereotypní postava židovského lichváře 
Rosenkranze. Zástupci Městské části Praha 3 od-
mítli nařčení, že šlo o projev antisemitismu, zmi-
ňovaná scénka však vyvolala řadu emocí a vlnu 
kritiky na sociálních sítích. O incidentu informo-
vala i zahraniční média a byl zařazen na seznam 
antisemitských incidentů Koordinačního fóra pro 
boj s antisemitismem (CFCA).65

Foto: Facebook Městské části Praha 3

V  září  2018 odvysílala veřejnoprávní Česká tele-
vize na kanálu Déčko reportáž pro děti nazvanou 
Školáci v Palestině, v níž byl Stát Izrael označen 
za okupanta palestinských území. Jako příklad 
uvedli redaktoři pásmo Gazy: „Teď se podíváme 
do dnešních škol na Izraelem okupovaném území 
Palestiny. Jejich žáci se obávají, že je nebude mít 
kdo učit. Peníze na školství dosud darovaly bohat-
ší západní země a rozdělovala je Organizace spo-
jených národů. Spojené státy americké ale letos 
žádné peníze neposlaly. A  ty teď palestinskému 
školství chybí. Sto tisíc dětí v pásmu Gazy půjde 
do školy.“66 V  reportáži rovněž zaznělo vyjádření 
palestinské školačky z pásma Gazy: „Rodiny ne-
mohou dětem koupit věci do školy, knihy ani ob-
lečení. Přesto se chceme učit co nejlíp, abychom 
znalostmi mohli čelit okupaci.“ Česká televize po 
medializaci kauzy stáhla inkriminovanou epizo-
du pořadu Zprávičky ze svého online vysílání.67

4. 1. 5. Publikační činnost

V roce 2018 vyšly v ČR dvě publikace s antisemit-
ským obsahem – obě v krajně pravicovém nakla-
datelství Guidemedia etc.68 Relativně malý počet 
prvoplánově antisemitských publikací může mít 
příčinnou souvislost s probíhajícím soudním spo-
rem s  jedním nejaktivnějších vydavatelů Ada-
mem B. Bartošem, který byl v  loňské roce pra-
vomocně odsouzen za nenávistné protižidovské 
texty.

Knižní tituly s antisemitským obsahem publiko-
vané nakladatelstvím Guidemedia etc.:

4. 1. 3. Dezinformační 
a manipulativní weby

Z  výsledků studie think-tanku Globsec vyplývá, 
že Češi jsou ve srovnání s  nejbližšími postko-
munistickými sousedy schopni lépe čelit dezin-
formacím (například prokremelské propagandě) 
a  rozšířeným konspiračním teoriím. S  výrokem, 
že „svět ovládají Židé“ a „Židé kontrolují tajně vlá-
dy a instituce“, například souhlasilo 25 % oslove-
ných Čechů (na sousedním Slovensku kladně od-
povědělo 52 % dotazovaných)61.

Název Autor Rok vydání

Golem, metla 
Čechů

Walter Jacobi 2018

Zweites Buch Adolf Hitler 2018

49 Na koupališti v severočeském Dubí došlo ke rvačce, kterou vyvolala roztržka mezi matkami na dětském brouzdališti. Skupina několika Romů pak měla brutálně zbít mladíka, který se 
zastal jedné z žen:  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/policie-vysetruje-napadeni-v-dubi-zatim-obvinila-jednu-zenu/1651092 

50 Mezi jinými také německý „Europakongress“ pořádaný mládežnickou organizací neonacistické Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD).
51 https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bartos-neuspel-se-stiznosti-za-napis-v-polne-dostal-podminku/1700526 
52 https://www.lidovky.cz/domov/soud-potvrdil-bartosovi-podminku-za-protizidovske-texty-a-projevy.A181101_144014_ln_domov_ssu 
53 Státní zástupkyně proti rozhodnutí podala stížnost. https://www.novinky.cz/krimi/482858-soudkyne-osvobodila-neonacisty-pry-jsou-jako-milada-horakova.html
54 Např. http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/soudkyne-ktera-osvobodila-osm-neonacistu-hovori-v-usneseni-o-holocaustu-jako-o-prehmatu-kritizuje-pravnicka-kalibova
55 https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Rejstrik.aspx?id=512. Informaci o registraci uskupení přinesla také 2. čtvrtletní zpráva o extremismu odboru bezpečnostní politiky MV. 
56 Vyplývá ze čtvrtletních zpráv o extremismu odboru bezpečnostní politiky MV. Všechny čtvrtletní zprávy dostupné zde: https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-

odboru-bezpecnostni-politiky mv.aspx
57 Hnutí BDS (Boycott Sanctions Divestment) je globální kampaň snažící se zvýšit ekonomický a politický tlak na Izrael. Více viz kapitola 5 Evropa a svět. 
58 Viz bližší informace v kapitole 5 Evropa a svět 
59 Státu Izrael v něm kromě jiného přisuzuje roli jednoho z imperialistických agresorů, kteří využívají tisíce ozbrojených extrémistických žoldáků jako prostředek pro zničení a zpustošení 

země: http://www.ksm.cz/images/mp042018A4cb.pdf
60 Citace z prohlášení Odborového svazu Čech, Moravy a Slezska, zveřejněného na: http://www.komsomol.cz/?p=4144¨
61 https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/05/GLOBSEC-Trends-2018.pdf

62 Seznam dezinformačních a manipulativních webů tak, jak jej v roce 2016 zveřejnil think-tank Evropské hodnoty: https://www.evropskehodnoty.cz/fungovani-ceskych-
dezinformacnich-webu/weby_list/. 

63 Šéfredaktor dezinformačního webu Aeronet, který publikuje pod pseudonymem „Vedoucí kolotoče“, vydal v uplynulém roce knihu Human ex machina aneb Úsvit 
posthumanismu a vlády strojů v nakladatelství Adam B. Bartoš.

64 Plné znění dopisu k nalezení zde: http://www.ztis.cz/rubrika/z-domova/clanek/zlinske-divadlo-dostalo-kvuli-hre-o-zidovskem-hrbitove-v-prostejove-anonym-plny-
antisemitskych-urazek. 

65 http://www.ztis.cz/rubrika/z-domova/clanek/postavicka-zida-.na-prvorepublikovem-dni-vyvolala-na-socialnich-sitich-vlnu-kritiky. Popis incidentu v podobě, v jaké je 
zapsán na mezinárodní seznam projevů antisemitismu:  https://antisemitism.org.il/132340 

66 V roce 2005 se Izrael z pásma Gazy jednostranně stáhl a oblast je v současnosti plně pod kontrolou islamistického hnutí HAMAS (Hnutí islámského odporu). 
67 Reportáž je k dispozici například zde: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/89856/al-dzazira-z-kavcich-hor-na-decku-vtloukaji-detem-do-hlavy-nesmyslnou-

protiizraelskou-propagandu.html
68 Monitoring se zaměřuje na publikace krajně pravicových vydavatelů, nikoli na standardní a zavedená vydavatelství. Není proto vyloučeno, že celkový počet nově vydaných 

knih s antisemitským obsahem je ve skutečnosti vyšší.

34 35



Výroční zpráva o projevech antisemitismu
v České republice za rok 2018

Výroční zpráva o projevech antisemitismu
v České republice za rok 2018

4. 1. 6. Projevy antisemitismu 
ve statistikách Policie ČR

Data týkající se antisemitismu přinesl také sou-
hrnný statistický přehled kriminality Policie ČR 
za rok 2018.69 Policie používá pro účely zpraco-
vání statistických dat tzv. takticko-statistickou 
klasifikaci (dále jen TSK) s  vlastním kódováním 
jednotlivých trestných činů a  jejich kombinací 
a  řazením trestných činů do skupin se specific-
kým označením.

Z celkového počtu 36 zaregistrovaných trestných 
činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné 
skupiny osob (§ 355 trestního zákoníku) v  roce 
2018 měl 1 skutek antisemitský motiv či podtext.
Z  celkového počtu 25 registrovaných trestných 

činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob 
nebo k  omezování jejich práv a  svobod (§ 356 
trestního zákoníku) měly v  roce 2018 antisemit-
ský motiv či podtext 3 skutky.

Z celkového počtu 78 registrovaných skutků pod-
le § 400, 401, 402, 403, 404, 405 trestního zákoníku 
70 v roce 2018 mělo antisemitský motiv či podtext 
celkem 13 skutků.

U všech tří kategorií je nutné zdůraznit, že větši-
na trestných činů násilí z nenávisti zústává ne-
nahlášena.

TSK Celkový počet registrovaných 
skutků v roce 2018 dle TSK

Registrované skutky v roce 2018 
s  antisemitským motivem či 
podtextem

hanobení národa, rasy, etnické 
nebo jiné skupiny osob (§ 355 
trestního zákoníku)

36 1

podněcování k  nenávisti vůči 
skupině osob nebo k omezování 
jejich práv a svobod (§ 356 trest-
ního zákoníku

25 3

§ 400 Genocidium, § 401 Útok 
proti lidskosti, § 402 Apartheid 
a  diskriminace skupiny lidí, 
§ 403 Založení, podpora a  pro-
pagace hnutí směřujícího k  po-
tlačení práv a  svobod člověka, 
§ 404 Projev sympatií k  hnutí 
směřujícímu k  potlačení práv 
a  svobod člověka, § 405 Popírá-
ní, zpochybňování, schvalování 
a ospravedlňování genocidia

78 13

Zdroj: Policejní prezidium České republiky

Co se týká soudních případů a trestních oznáme-
ní, v lednu 2018 vyměřil okresní soud v Prostějově 
Aleši Rozsívalovi podmínku, několikatisícové od-
škodné a dohled probačního úředníka za rasistic-
ké vyhrůžky na sociálních sítích. Jeho nenávistné 
a výhrůžné příspěvky směřovaly k sourozencům 

Bangovým71 i k Židům v souvislosti s rehabilitací 
prostějovského židovského hřbitova.72

FŽO zaznamenala v souvislosti s projevy antise-
mitismu 3 případy trestních oznámení, podaných 
v roce 2018 jednotlivci a židovskými institucemi.

EVROPA
A SVĚT

5.

69 Celkový počet registrovaných skutků dle TSK k nalezení zde: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2018.aspx. Informaci o počtu 
registrovaných skutků s antisemitským motivem či podtextem poskytlo Policejní Prezidium České republiky na vyžádání. 

70 § 400 Genocidium, § 401 Útok proti lidskosti, § 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí, § 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod 
člověka, § 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, § 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

71 Radkovi Bangovi obžalovaný vyhrožoval smrtí „plynovou sprchou“ či uranovými doly. Terčem online vyhrůžek a zastrašování se stal i jeho bratr, novinář a blogger Patrik 
Banga:  http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/klara-kalibova-spravedlnost-za-nenavist-na-internetu 

72 https://olomouc.rozhlas.cz/muz-z-prostejova-dostal-za-rasisticke-vyhruzky-na-internetu-podminku-poskozenym-6669854 
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Pro celou řadu Evropských států znamenal rok 
2018 rovněž další vzestup populistických a naci-
onalistických stran.86 Hlavním nepřítelem těchto 
stran je v posledních letech zejména islám a při-
stěhovalci. Antiimigrační nálady v  pravicových 
kruzích sice dominují, neznamená to ovšem, že 
by rétorika nacionalistických a  populistických 
stran byla antisemitismu prostá, případně antise-
mitismus nepodněcovala. V roce 2018 se zdvihla 
vlna antisemitismu v Polsku během sporu o přija-
tý zákon, který hrozí až tříletým vězením za připi-
sování odpovědnosti za holokaust polskému ná-
rodu a státu a po následném prohlášení premiéra 
Mateusze Morawieckeho, že stejně jako existovali 
polští, byli i židovští pachatelé.87 V Maďarsku zase 
na legitimizaci projevů antisemitismu a  antise-
mitské smýšlení negativně působí několikaletá 
kampaň, kterou proti finančníku židovského pů-
vodu Georgi Sorosovi vede premiér Viktor Orbán.88

Významného celoevropského úspěchu v boji pro-
ti antisemitismu v  loňském roce dosáhla Rada 
Evropské unie, která v návaznosti na zjištění, že 
se židovské komunity v některých zemích EU cítí 
ohrožené teroristickými útoky a v posledních le-
tech jsou vystaveny zvýšenému počtu násilných 
incidentů, dne 6.  12.  2018 schválila prohlášení 
k  boji proti antisemitismu a  rozvoji společného 
bezpečnostního přístupu v  zájmu lepší ochrany 
židovských komunit a  institucí v  Evropě. Toto 
prohlášení vyzývá členské státy, aby přijaly a pro-
váděly ucelenou strategii pro předcházení anti-

semitismu a boj proti nim a státy, které tak ještě 
neučinily, vyzývá potvrdit pracovní definici an-
tisemitismu. Členské státy EU by zároveň měly 
zvýšit své úsilí o  zajištění bezpečnosti židov-
ských komunit, institucí a občanů.89

V posledních letech stále stoupá počet zaregistrova-
nych antisemitských incidentů i  antisemitismem 
motivovaných násilných útoků namířených proti 
Židům.73 I přes to zůstává odhadem 80 – 90% všech 
antisemitiských incidentů nenahlášených.

Nejtragičtější antisemitskou událost v  uplynulém 
roce představuje útok na synagogu v Pittsburghu. Ro-
bert Bowers vtrhl 27. října do synagogy plné lidí, kteří 
se účastnili sobotní bohoslužby, a se zvoláním „všich-
ni Židé musí zemřít“ zastřelil 11 lidí, dalších šest zranil. 
Bowers se hlásil k ultrapravicovým neonacistickým 
skupinám, věřil v nadřazenost bílé rasy a k antisemit-
ským výhružkám využíval sociální sítě.74

Evropská agentura pro základní práva (FRA) zveřej-
nila v prosinci 2018 výsledky rozsáhlého průzkumu, 
z  nichž kromě jiného vyplynulo, že evropští Židé 
vnímají antisemitismus jako největší společenský 
a politický problém země, ve které žijí, a 89 % z nich 
uvedlo, že situace se zhoršila v posledních pěti le-
tech. S  antisemitismem se setkávají především 
na internetu a na sociálních sítích, ale stále častěj 
i  v  médiích, politice a  na veřejnosti.75 Jeden ze tří 
Židů zažil alespoň jednou v průběhu 5 let před prů-
zkumem antisemitské obtěžování a stejný počet se 
vyhýbá návštěvě židovských institucí z důvodu obav 
o bezpečnost. Většina oslovených Židů si myslí, že 
jejich vláda nedělá v boji proti antisemitismu dost. 

Velmi znepokojivou zprávou je, že v Evropě narůstá 
i  počet násilných incidentů s  antisemitským mo-

tivem. V březnu 2018 byla ve svém pařížském bytě 
kvůli svému vyznání jedenácti ranami ubodána 
pětaosmdesátiletá přeživší holokaustu Mireille Kno-
llová.76 Dále byl například v lednu v Paříži kvůli na-
sazené jarmulce zbit osmiletý chlapec, čtrnáctiletý 
chlapec byl napaden v březnu na cestě ze synago-
gy.77 Podle neziskové organizace Anti-Defamation 
League (ADL) se ve Francii Židé stávají terčem an-
tisemitsky motivovaných útoků v průměru dvakrát 
týdně.78 Židovská populace v  Německu zase čelí 
narůstajícímu počtu násilných antisemitských in-
cidentů ve školách,79 dalším hojně medializovaným 
případem byl dubnový útok v  Berlíně na mladíky 
s jarmulkami, kteří nadávky a bití opaskem natočili 
na mobilní telefon.80 Podle policejních statistik bylo 
v roce 2018 jen v Berlíně zaznamenáno 24 násilných 
incidentů, oproti sedmi v roce předešlém.81

Existující výzkumy i  policejní statistiky ukazují, 
že za antisemitskými útoky jsou pachatelé z  vět-
šinové společnosti i  z  minorit, pocházejí ze všech 
sociálních a společenských vrstev. Typické projevy 
nového antisemitismu jsou obvykle záležitostí radi-
kálního islámu, radikální levice nebo hnutí podpo-
rujícího bojkot Izraele – BDS.82

BDS hnutí je jedním z politických projevů fenomé-
nu nového antisemitismu a  poskytuje platformu 
pro jeho krytí v podobě „legitimní kritiky“ Státu Iz-
rael. Deklarovaným posláním hnutí je ochrana práv 
Palestinců, obsahuje však v sobě řadu „tradičních“ 
antisemitských témat a motivů a neuznává právo 
na existenci židovského demokratického Státu Iz-
rael.83 Izraelské ministerstvo pro strategické záleži-
tosti zveřejnilo začátkem roku 2019 obsáhlou zprávu 
s názvem „Teroristé v oblecích“, v níž uvádí detailní 
podrobnosti o úzkém napojení palestinských terori-
stických skupin na konkrétní nevládní organizace 
hnutí BDS.84

Na nejvyšší politické úrovni si extrémní protiizrael-
ské myšlenky osvojil lídr britských labouristů Jere-
my Corbyn. Antisemitismus v labouristické straně 
vyvolával ve Velké Británii roce 2018 opakované 
protesty a u britských Židů také výrazné obavy.85

Zdroj: Hillary Swift/ The New York Times

Zdroj: Jack Taylor; Getty Images

73 Výroční zpráva CFCA, s. 3. https://antisemitism.org.il/139956
74 https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2636834-pittsburgh-vzpominal-na-nejtemnejsi-hodinu-a-obeti-strelby-v-synagoze
75 Jedná se o nejrozsáhlejší průzkum názoru evropských Židů, který se kdy uskutečnil. Zúčastnilo se jej více než 16 tisíc respondentů z 12 členských států EU. Kompletní 

výsledky průzkumu ke stažení zde: https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews Zneklidňující informace přinesl i 
průzkum americké agentury ComRes, která pro televizní stanici CNN vyzpovídala více než 7 000 obyvatel různých částí Evropy. Každý pátý dotazovaný Evropan si myslí, 
že Židé mají příliš velký vliv v médiích a v politice, jeden z dvaceti Evropanů nikdy neslyšel o holokaustu a třetina dotazovaných je přesvědčena, že Židé zneužívají památky 
holokaustu za účelem prosazování svých zájmů a dosažení vlastních cílů. http://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/

76 https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/francie-zavrazdena-zidovka-antisemitismus_1803271035_mos
77 https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/03/01/un-adolescent-juif-agresse-dans-le-val-d-oise_5264255_1653578.html
78 https://www.adl.org/blog/european-anti-semitism-trends-to-watch-in-9-countries-in-2018
79 https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2472508-zidovske-organizace-vini-pristehovalce-z-narustu-antisemitismu-na-nemeckych-skolach 
80 https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/berlin-antisemitismus-utok-na-zidy_1804181635_jak?_ga=2.80865303.1865574101.1549026571-959603777.1545336555
81 https://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/oberstaatsanwaeltin-warnt-antisemitische-gewalttaten-nehmen-in-berlin-drastisch-zu-31817738
82 Výroční zpráva CFCA za rok 2018, s.3: https://antisemitism.org.il/139956
83 Hnutí BDS bylo založeno v jihoafrickém Durbanu v roce 2001 a skládá se z desítek nevládních organizací a extremistických aktivistů. Činnost hnutí je z velké části 

usnadněna velkorysým financováním zahraničních vlád, organizací a firem, náboženských institucí i soukromých dárců. Viz výroční zpráva CFCA za rok 2018, s. 15 – 16: 
https://antisemitism.org.il/139956

84 Zpráva identifikuje 42 nejvýznamnějších nevládních organizací z téměř 300 mezinárodních organizací, které podporují delegitimizaci Izraele a BDS kampaň. Přezkum 
ukázal, že tyto organizace fungují jako síť a některé mají přímé vazby na teroristické organizace Hamas a Lidovou frontu pro osvobození Palestiny (PFLP). Teroristické 
organizace využívají tento boj proti Izraeli - demonstrace, pochody, fundraising, politické lobbování a takzvané „mírové“ flotily - jako doplňkové úsilí jejich ozbrojených 
útoků proti Státu Izrael. Celá zpráva ke stažení zde: https://4il.org.il/wp-content/uploads/2019/02/MSA-Terrorists-In-Suits-English-1.pdf

85 https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-45388455/corbyn-a-danger-to-british-jews-says-ex-chief-rabbi

86 Např. krajně pravicová strana Alternative für Deutschland (AfD) je třetí největší stranou v Německu – drží 13 procent v parlamentu. Pravicově populistická a národně 
konzervativní Svobodná strana Rakouska (FPÖ) je součástí rakouské vlády. Maďarskou nacionalistickou stranu Jobbik volilo v roce 2018 do parlamentu 19,5 procent voličů 
a na Slovensku je stále silná krajně pravicová populistická Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Mariána Kotleby. Strana se hlásí k odkazu Slovenského štátu a k Tisově 
režimu, který se za druhé světové války podílel na tzv. konečném řešení židovské otázky.

87 https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/polsko-izraelsky-spor-o-historii-holocaustu-nabira-obratky-a/r~36443056068711e880d30cc47ab5f122/
88 https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/george-soros-open-society-foundation-madarsko-viktor-orban-fidesz_1804201212_haf
89 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15213-2018-INIT/cs/pdf
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ZÁVĚR

Tato Zpráva přináší souhrnné informace o projevech antisemitismu v České republice v roce 2018. Jak 
ukazují některé statistiky, 70 let po holokaustu je antisemitismus v Evropě všudypřítomný a má různé 
podoby. I  když tato zpráva, obdobně jako policejní statistiky, vykazuje relativně nízký počet zaregis-
trovaných incidentů v ČR, fenomén je stále rozšířený i zde. Stejně jako v okolních státech je hlavním 
zdrojem šíření antisemitismu a podněcování k nenávisti internet. Úsilí k boji pro antisemitismu, včetně 
prevence, by tak mělo být zaměřeno především do online prostředí.
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PŘÍLOHA
Soupis antisemitských  
incidentů v roce 2018

Soupis antisemitských incidentů v roce 2018

Fyzický útok 
datum popis incidentu
4. 4. Praha - fyzický a verbální útok s antisemitským podtextem na muže v hotelu
1. 8. Praha - napadení cizince s jarmulkou, útok měl rasový podtext

Útok na židovský majetek, znesvěcení
datum popis incidentu
16. 5. Praha - svastika na parapetu obchodu ve Vysoké synagoze
23. 12. Praha - svastika na sloupu před Španělskou synagogou
27. 12. Praha - nápis Casa Paund Italia na toaletách Španělské synagogy

Vyhrožování, urážka, obtěžování
datum popis incidentu
27. 1. Ostraha pražského klubu požádala návštěvnici o sundání řetízku s Davidovou hvězdou.
leden 2018 Nařčení lékařky ze snahy o provedení pokoutné "rituální" obřízky nezletilého
15. 2. Obtěžující e-mail adresovaný FŽO
12. 3. Nenávistný antisemitský dopis adresovaný vedení Městského divadla Zlín
9. 4. Obtěžující e-mail adresovaný FŽO
17. 4. Obtěžující e-mail adresovaný FŽO
21. 4. Liberec – antisemitské výroky na adresu jedné z návštěvnic baru
5. 9. Slovní antisemitský útok na veřejně známou osobu s pohrůžkou násilí
10. 12. Doručení antisemitské a útočně laděné zprávy webmasterovi ŽOP 

Texty, vyobrazení, audiovizuální projevy
datum odkaz
04. 1. http://svobodnenoviny.eu/iranske-povstani-vyrobeno-v-izraeli-a-usa/
05. 1. https://www.youtube.com/watch?v=BnWLOM2zTZI
06. 1. http://www.protiproud.cz/politika/3560-tajny-plan-rozvraceni-iranu-soucast-priprav-na-globalni-katastrofu-vulkan-jeste-drime-elity-uz-pro-

jistotu-bali-kufry-virtualni-hra-o-truny-a-ozveny-staroveku-pozapomenuta-realita-ci-konspirace-kazdym-coulem.htm
08. 1. https://www.youtube.com/watch?v=AGe4_tDDGeM&bpctr=1540299343
13. 1. Diskuse k článku https://zpravy.idnes.cz/nemecko-antisemitismus-migrace-imigranti-fi1-/zahranicni.aspx?c=A180112_093635_zahranicni_aha
13. 1. Diskuse k článku https://radicalrevival.wordpress.com/2010/02/12/kolik-lidi-vlastne-zemrelo-v-osvetimi/comment-page-1/#comment-9645
16. 1. https://www.cd89.cz/nadprezident#more-44930
17. 1. http://www.halonoviny.cz/articles/view/46938643
21. 1. příspěvek na Facebooku č. 1
21. 1. http://infokuryr.cz/news.php?item.20645
23. 1. http://tadesco.cz/kabaliste-se-uz-nicim-netaji-666-ma-pomoci-k-dosazeni-drahose-trun/
24. 1 https://deliandiver.org/2018/01/proc-pisi-kevin-macdonald.html
25. 1. http://www.nwoo.org/2018/01/25/proc-putin-a-assad-porazili-v-syrii-satanismus/
27. 1. příspěvek na Instagramu č. 1
29. 1. Diskuse k článku https://aeronet.cz/news/video-ustavni-soud-v-nemecku-se-postavil-na-stranu-odsouzeneho-dzihadisty-a-zamitl-jeho-

deportaci-do-turecka-politicka-a-humanisticka-korektnost-dosahla-v-nemecku-dalsiho-vrcholu-ve-prospech-dzihad/
29. 1. posprejovaná zeď na Kotlářce - fotbalový antisemitismus - "Sparta=židovský klub"
30. 1. Diskuse k článku http://paragraphos.pecina.cz/2018/01/a-b-bartos-odsouzen.html
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2. 5. příspěvek na Facebooku č. 11
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12. 11. https://aeronet.cz/news/chabad-lubavitch-lev-leviev-vladimir-putin-a-donald-trump-jako-jedna-rodina-odstavovani-trumpa-od-moci-je-

vlastne-odstavovanim-chabadu-sionisty-je-to-horsi-nez-jsme-si-mysleli/?fbclid=IwAR3CgzJxcxJZ08QvG11tFgOuZZuonwOwynwdmig41CC8LG
nlvqwxpqzK9RU
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9. 12. Diskuse k článku https://cz.sputniknews.com/svet/201812098667124-francie-izrael-repatriace-zide-video/#comments
9. 12. Diskuse k článku https://radicalrevival.wordpress.com/2015/04/30/odesel/comment-page-1/#comment-11875
12. 12. https://aeronet.cz/news/teror-ve-strasburku-je-vrteni-psem-na-odvedeni-pozornosti-od-zlutych-vest-v-parizi-ktere-chtely-puvodne-frexit-a-

chytit-pod-krkem-zidovske-banky-mame-unikatni-preklad-jejich-manifestu/
12. 12. Diskuse k článku https://pravyprostor.cz/antisemitismus-ve-svedsku-vyvraci-vybasneny-obraz-teto-zeme-jako-dokonale-liberalni-demokracie/
12. 12. Diskuse k článku https://cz.sputniknews.com/svet/201812128690525-nemecko-zide-utoky-antisemitismus-evropa/#comments
13. 12. příspěvek na Facebooku č. 33
13. 12. příspěvek na Facebooku č. 34
14. 12. příspěvek na Facebooku č. 35
15. 12. příspěvek na Facebooku č. 36
15. 12. příspěvek na Facebooku č. 37
16. 12. http://www.ksm.cz/images/mp042018A4cb.pdf
16. 12. Diskuse k článku https://pravyprostor.cz/pani-merkelova-pane-putine-kolik-zidu-jeste-musi-zemrit/
16. 12. příspěvek na Facebooku č. 38
17. 12. Diskuse k článku https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/izrael-porusuje-v-hebronu-mezinarodni-zakon-hlasi-

pozorovatele_507140_diskuze.html#discussion-list
18. 12. https://aeronet.cz/news/politika-dvou-zidli-s-malym-a-velkym-z-cesko-hlasovalo-v-osn-pro-pakt-o-uprchlicich-navzdory-pondelnim-

vyrokum-andreje-babise-druhy-pakt-o-migraci-pry-ale-cr-opravdu-nepodepise/
19. 12. https://aeronet.cz/news/video-george-soros-je-osobnosti-roku-podle-listu-the-financial-times-ale-v-roce-1992-malem-polozil-britskou-

centralni-banku-a-oskubal-nakonec-i-britska-nemluvnata-na-jeho-prvni-miliardu-se-slozil/
23. 12. http://www.novarepublika.cz/2018/12/gaza-krok-od-raje-rozhovor-se-zdenkem.html
23. 12. https://aeronet.cz/news/video-vybusna-prestrelka-mezi-lubomirem-volnym-a-jakubem-zeleznym-na-ceske-televizi-odhalila-elementarni-

historicke-neznalosti-nejen-moderatora-ale-i-ostatnich-politiku-ve-studiu/
24. 12. Diskuse k článku https://pravyprostor.cz/arabove-se-dozaduji-at-cesko-nepresouva-ambasadu-do-jeruzalema/
24. 12. příspěvek na Twitteru č. 9
26. 12. Diskuse k článku https://cz.sputniknews.com/svet/201812268805546-Izrael-Rusko-utok-Syrie-letadla/?fbclid=IwAR2PX_

P58MC9M5dYgkrUIY0Vy7t0cKER-9yYR4MI1aOSrLOxWhQVfnOxSa8
26. 12. příspěvek na Facebooku č. 39
29 .12. příspěvek na Facebooku č. 40
29. 12. https://www.antidemokrat.cz/2018/12/valecny-stvac-arnost-lustig.html
31. 12. příspěvek na Facebooku č. 41
31. 12. příspěvek na Facebooku č. 42
31. 12. https://tadesco.cz/za-vsim-zlem-hledejme-chazarsko-zidovskou-bestii-video/

Funkčnost odkazů kontrolována k 10. 4. 2019

PŘÍLOHA
Seznam incidentů  
na sociálních sítích
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1. SEZNAM INCIDENTŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

1.1. Instagram

Příspěvek č.1

Příspěvek č. 2

1.2. Twitter

Příspěvek č. 3

Příspěvek č. 4

Příspěvek č. 5

Příspěvek č. 6

Příspěvek č. 7

Příspěvek č. 8
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Příspěvek č. 9

Příspěvek č. 10

Příspěvek č. 11

1.3. Facebook

Příspěvek č. 1

Příspěvek č. 2

Příspěvek č. 3
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Příspěvek č. 7
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Příspěvek č. 9

Příspěvek č. 10
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Příspěvek č. 16
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Příspěvek č. 18

Příspěvek č. 17 Příspěvek č. 19 Příspěvek č. 20

Příspěvek č. 21

Příspěvek č. 22

Příspěvek č. 23
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Příspěvek č. 25

Příspěvek č. 26

Příspěvek č. 27

Příspěvek č. 28

Příspěvek č. 29

Příspěvek č. 30
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Příspěvek č. 32 Příspěvek č. 33

Příspěvek č. 34

Příspěvek č. 35

Příspěvek č. 36

Příspěvek č. 37
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Příspěvek č. 39

Příspěvek č. 40

Příspěvek č. 41
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Seznam použitých zkratek

3.
64



Výroční zpráva o projevech antisemitismu
v České republice za rok 2018

Výroční zpráva o projevech antisemitismu
v České republice za rok 2018

Seznam použitých zkratek

ADL Anti-Defamation League (Liga proti hanobení)

BDS Boycott, Divestment and Sanctions (bojkot, stažení investic a sankce)

BIS bezpečnostní informační služba

CST The Community Security Trust

CFCA Coordinating Forum for Combating Anti-Semitism  
 (Koordinační fórum pro boj s antisemitismem)

DSSS Dělnická strana sociální spravedlnosti

FRA European Union Agency for Fundamental Rights  
 (Agentura Evropské unie pro základní práva)

FŽO Federace židovských obcí

IHRA International Holocaust Remembrance Alliance  
 (Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu) 

KSM Komunistický svaz mládeže 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky

NCOZ Národní centrála proti organizovanému zločinu 

ND Národní demokracie

NO Národní odpor

NS Národní sjednocení

PČR Policie České republiky

SPD Svoboda a přímá demokracie

TSK takticko-statistická klasifikace Policie České republiky 
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Federace židovských obcí 
v České republice

Maiselova 18
110 01 Praha 1

www.fzo.cz
www.facebook.com

/Federacezidovskychobci/


