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Téma uprchlické
krize vyvolává drs-
né reakce i na inter-
netu. Potrestat viní-
ky ale není snadné.

Rasistické, neonacistické či
xenofobní stránky a skupiny
vznikající zejména na sociál-
ní síti Facebook nejsou v pro-
středí internetu nic nového.
Jejich autorům hrozí zabave-
ní počítače i tři roky vězení.
Legislativa ale pokulhává.
Názorů na uprchlíky je

mnoho a nejjednodušší je na-
psat do diskuse na internetu.
„Je to jedno z nejvyhroceněj-
ších témat. A i když jste na in-
ternetu identifikovatelní, tak
se cítíte být anonymní. Po-
stupně ale přibývá odpůrců
uprchlíků a skuteční diskutu-
jící se přesunuli jinam,“ říká
sociolog Martin Buchtík.

Také policie zaznamenává
podněty, které upozorňují na
nevhodné příspěvky na inter-
netu. V mnoha případech ale
nešlo o trestný čin ani přestu-
pek. „Najít autora závadné
stránky nebo příspěvku je
běh na dlouhou trať a policie
má svázané ruce. Může totiž
jen těžko dokazovat, že nezá-
konný příspěvek napsal sku-
tečně člověk, který je pod
ním podepsaný,“ popsal pra-
xi Jiří Hartmann z advokátní
kanceláře Hartmann, Jelí-
nek, Fráňa a partneři.
Přesto ale hříšníkům hrozí

tresty. „V případě, že bude
pachatel trestného činu hano-
bení národa, rasy, etnické
nebo jiné skupiny osob od-
souzen, hrozí mu až tříletý
trest odnětí svobody,“ upo-
zorňuje mluvčí Policejního
prezidia David Schön.
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Chování přispěvatelů
v diskusích na internetu
není předmětem speci-
ální právní regulace.
JIŘÍ HARTMANN
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Příklady potrestání

Michal Kesudis z Ostravy do-
stal v srpnu roční podmíněný
trest za to, že na Facebooku
oslavoval smrt českých vojá-
ků v Afghánistánu po útoku
sebevražedného atentátníka.

● „To, co se jim stalo, to si po
čertech zasloužili,“ napsal.

● Nejvyšší soud v Brně vyhodil
v červnu svého mluvčího Pet-
ra Knötiga. Ten pod fotku
s romskou rodinou napsal:
„Cikórky, samý cikórky. Stači-
lo by tam nechat jednu hlíd-
ku, ať je vyhání.“

Slavné divadlo s premiérou
První premiérou nové sezony Divadla Drak v Hradci Králo-
vé bude v sobotu inscenace Čert a Bára. Inscenace na mo-
tivy Dalskabátů Jana Drdy nebude jedinou novinkou. Di-
vadlo letos chystá čtyři premiéry. MAFRA

Pozor na rasismus
na síti, hrozí tresty


