
 

 

předseda Ústavního soudu  
JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c. 

 

veřejná ochránkyně práv 
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

 

nejvyšší státní zástupce 
JUDr. Pavel Zeman 

 

si Vás dovolují pozvat na konferenci 

Nenávist na internetu 

která se koná dne 16. října 2019 
 

ve Sněmovním sále  
Ústavního soudu 

Joštova 8, 660 83 Brno 2 
 

V dnešní době se ve veřejném prostoru nezřídka setkáváme s nejrůznějšími projevy nenávisti, 
vyvolané předsudky a stereotypy vůči některým zranitelným skupinám obyvatel. Takové 
předsudečné útoky jsou zřejmě nejviditelnější v podobě komentářů na sociálních sítích 
či v internetových diskusích, kde se také vzhledem k možnostem internetu rychle a snadno šíří. 

Organizátoři konference jsou přesvědčeni, že je třeba důrazně se vymezit vůči nebezpečnému 
fenoménu, jímž projevy nenávisti bezpochyby jsou, a důsledně hledat způsoby, jak mu účinně čelit 
a předcházet. 

Konference poskytne prostor pro sdílení aktuálních poznatků a diskusi nad možnostmi řešení 
souvisejících problémů. Je určena zejména pro zástupce z řad policistů, státních zástupců 
a soudců, kteří jsou důležitými aktéry při postihu projevů nenávisti. 

Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je však omezená – pořadatelé si vyhrazují právo 
rozhodnout o přidělení míst zájemcům. Občerstvení včetně oběda je zajištěno. 

Jednacím jazykem konference je čeština. 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

Dotazy k programu ráda zodpoví Mgr. Jana Vomelová (542 542 227, vomelova@ochrance.cz). 

Při vstupu do prostor Ústavního soudu je nutné prokázat se platným dokladem totožnosti a projít 
bezpečnostní kontrolou. Počítejte tedy s určitým zdržením.   
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RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

16. října 2019 
 

09:00 – 09:30 Registrace účastnic a účastníků 

09:30 – 10:15 Úvodní slova 

Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv 
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu 
Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce  

10:15 – 12:00 1. blok  

Moderuje Tomáš Langášek, Nejvyšší správní soud 

Poznatky Nejvyššího státního zastupitelství 
Jan Lata – Nejvyšší státní zastupitelství  

Související judikatura Ústavního soudu  
Kateřina Šimáčková – Ústavní soud  

Související judikatura Evropského soudu pro lidská práva 
Monika Hanych – Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování České republiky 
před Evropským soudem pro lidská práva 

Související aktivity Evropské komise 
Daniel Braun – Evropská komise, kabinet komisařky Věry Jourové  

Diskuse  

12:00 – 13:00 Oběd  

13:00 – 14:30 2. blok  

Moderuje Vlastimil Göttinger, Ústavní soud  

Související aktivity Ministerstva vnitra 
Jan Potměšil – Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky  

Předsudečná nenávist v praxi Policie České republiky  
Vojtěch Motyka – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, oddělení 
extremismu, terorismu 

Poznatky organizace pomáhající obětem trestné činnosti z nenávisti  
Klára Kalibová – In IUSTITIA, o. p. s.  

Diskuse  

14:30 – 15:00 Přestávka  

15:00 – 16:00 3. blok  

Moderuje Jan Lata, Nejvyšší státní zastupitelství  

Rozhodování o trestných činech z nenávisti na Slovensku – vybrané problémy 
Ján Hrubala – Špecializovaný trestný súd Slovenskej republiky  

Trestná činnost z nenávisti v rozhodnutích obecných soudů – poznatky 
z výzkumu veřejné ochránkyně práv  
Marína Urbániková, Pavol Žilinčík – Kancelář veřejného ochránce práv 

Diskuse a závěrečné shrnutí  

 


