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Příloha 1: Dávka pro šejdíře - Blesk, 15. května 2012, s. 3 
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Příloha 2: Prohlášení Komise pro etiku ke komentáři v Blesku s názvem Dávka pro 

šejdíře 

 

Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR se na svém zasedání 17. května zabývala 

komentářem Blesku s názvem Dávka pro šejdíře (autor Oldřich Tichý, vyšlo 14. května 

t.r.). Konstatuje, že tento materiál svým obsahem a zařazením do těsné blízkosti se 

zpravodajstvím o konkrétním případu údajného zneužívání sociálních dávek překročil 

hranice etických principů, která by měla respektovat všechna média. V daném případě 

se nejedná pouze o odpovědnost konkrétního novináře, redakce, ale také o společenskou 

odpovědnost vydavatele. Zakladatel společnosti Axel Springer, která je spolumajitelem 

vydavatelsví Ringier Axel Springer CZ, se vždy ve své práci řídil jasnými zásadami, 

mezi něž patří odmítání jakéhokoli politického extremismu. Podle názoru Komise pro 

etiku zmíněný komentář deníku Blesk je v přímém rozporu s touto zásadou, protože 

svým obsahem, vyzněním a zařazením povzbuzuje rasovou nesnášenlivost a násilí. 

Za Komisi pro etiku při SNČR Barbora Osvaldová, předsedkyně 

Za SNČR Adam Černý, předseda 
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Příloha 3: Když uhodí blesk - Lidové noviny, 16. května 2012, s. 10, autor: Daniel 

Kaiser 

 

Náš přední bulvár včera posunul hranice možného 

 

Deník Blesk pod zpravodajským článkem o romské rodině z Dubí, jíž se dařilo pobírat 

od státu 92 tisíc korun na dávkách měsíčně i díky tomu, že si na byt vzala postižené ze 

Slovenska i s jejich opatrovnickými příspěvky, vydal redakční komentář. Jmenuje se 

Dávka pro šejdíře. S jádrem komentáře – že i kvůli zneužívačům sociálního systému 

chybí pak peníze pro lidi, co se o sebe nemohou sami postarat – nelze než souhlasit. Co 

z něj dělá skandál, je vtip na úvod: tlupu vyžírků táhnoucích na úřad práce pro dávky 

úřednice pokropí dávkou ze samopalu. Prý to byla poslední dávka, na jakou mají nárok. 

V komentáři se sice ani jednou nevyskytuje slovo Rom, zpravodajství nad článkem ale 

napoví i hloupému. 

Na to, jak psát o Romech, kteří mají opletačky se zákonem nebo slušným chováním, 

neexistuje jeden vzor platný pro všechny případy. Docela dlouho bylo běžné jejich 

etnickou příslušnost vyretušovávat, někdy tak důkladně, že zprávy vypadaly jako dada – 

když se třeba k případu mladíka X. Y. z ničeho nic vyjadřuje předák místní romské 

komunity. Jsou samozřejmě dosti důležité situace, kdy se poctivý zpravodaj etnicitě 

zločince či podezřelého nevyhne. Pokud například v daném místě existuje mezi 

menšinou a většinou dlouhodobé napětí – tak jako třeba loni v Novém Boru –, je to 

objektivní okolnost, bez níž lze jen těžko pochopit situaci. A problémy v místě 

nepřestanou existovat tím, že se hlavní město rozhodne zavřít oči. 

Poslední dobou se ale bohužel některá média, uvědomující si mezeru mezi realitou a 

reportováním, rozhodla pro opačný extrém. Romská příslušnost pachatele bývá 

zveřejňována s gustem, dokonce už ve stadiu šeptandy. Včerejší Blesk je zatím vrchol. 

A jestliže první extrém byl směšný a nebezpečný jen pro pověst dotyčného média, 

druhým extrémem se ocitáme v jiné dimenzi a za hranicemi slušné společnosti. 
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Příloha 4: Ukázky článků deníku Blesk v tištěné verzi 
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Příloha 5: Otevřený dopis romských organizací Petru Nečasovi a vládě 

Otevřený dopis romských organizací Petru Nečasovi a vládě 

Společenská atmosféra se vůči Romům nebezpečně vyhrocuje, především v důsledku 

vymyšlených případů přepadení. V reakci na tuto situaci napsaly romské organizace 

otevřený dopis vládě a premiérovi. 

 

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, 

obracíme se na vás kvůli tomu, že společenská atmosféra se vůči Romům nebezpečně 

vyhrocuje, především v důsledku vymyšlených případů přepadení.  

Naši reakci bezprostředně vyvolaly dva poslední případy: v Liberci se mladá dívka 

pořezala a svedla to na Romy, poté se sama přiznala, že jde o lež. V Břeclavi 

patnáctiletý chlapec oznámil, že jej přepadli Romové, protože jim nedal cigaretu. 

Vyšetřování následně zjistilo, že si to celé vymyslel. Romské organizace evidují již 

minimálně devět případů, kdy si údajně napadení vymysleli, že je přepadli Romové. 

Každý z těchto případů přitom vyvolal silné negativní emoce vůči Romům. Tyto 

případy se množí hlavně v poslední době, takže hrozí, že jejich počet bude i nadále 

narůstat.  

To staví Romy do nebezpečné situace. Protiromských demonstrací se nezúčastňují jen 

místní lidé, ale i extremističtí násilníci, kteří se snaží Romy napadnout v místech jejich 

bydliště. Romové se pochopitelně v atmosféře vyvolané každým z těchto výmyslů bojí, 

nepouštějí své děti ven, často je kvůli tomu ani neposílají do školy, jsou z takových 

situací velmi frustrovaní. A s nimi i ostatní Romové žijící v České republice i jinde.  

Z toho plynou další společenské konsekvence. Zhoršuje se vzájemné soužití a rozpadá 

se společenská soudržnost. Je tak pravděpodobnější než dříve, že příště se Romové 

budou bránit sami, protože žádnou podporu od státu necítí. A že bude více než nyní 

docházet k pokusům o zastrašování Romů či k jejich přímému napadání druhými. 

Jsou s tím i spojeny otázky, které by českou vládu mohly a měly zajímat. Například:  

Je správné, aby zesílení policejních hlídek, výjezdy těžkooděnců či použití vrtulníků v 

době demonstrací, které probíhají kvůli výmyslům, hradila policie? 

A kdo se bude věnovat romským dětem, které utrpěly psychickou újmu kvůli zhoršení 
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atmosféry v místě a následné demonstraci?  

Chceme vás proto požádat, abyste začali těmto a podobným případům a s tím spjatou 

situací Romů věnovat zvýšenou pozornost.  

Podle vyjádření některých odborníků nelze výše popsaný výmysl, který vzbudí ohrožení 

druhých a přivodí negativní emoce vůči nim, trestně stíhat. Chceme vás proto požádat, 

aby Vláda ČR vypracovala a navrhla zákon, podle něhož by takové osočování bylo 

možné trestně stíhat. 

Rádi bychom vás také požádali, abyste se jako členové vlády mnohem více veřejně 

vyjadřovali ke škodlivosti vymyšlených nebo přehnaných kauz, protože ty nebezpečně 

vyhrocují společenskou atmosféru a zesilují averzi vůči Romům až na samu hranici 

snesitelnosti. Kdo jiný než společenské autority by měl uvádět věci na pravou míru? 

A chtěli bychom vás také požádat, jestli byste se mohli zamyslet nad obnovením funkce 

ministra pro lidská práva a menšiny. Problematika lidských práv i problematika 

národnostní zrušením tohoto postu dost utrpěly. Máme dojem, že vaše vláda nevěnuje 

lidským právům dostatečnou pozornost. A že pro nápravu situace a zlepšení obrazu 

Romů v očích veřejnosti mnoho nedělá, což by odborník z pozice ministra dělat mohl. 

S pozdravem 

O.s.Romodrom 

Romea 

Romské sdružení Čačipen 

Slovo 21 
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Příloha 6: Zápis z jednání Komise pro etiku ze dne 12. června 2012 

 

Podání M. Švehly (redakce Respektu) na internetové portály novinky.cz a iDnes.cz za 

to, jakým způsobem referovaly o případu tzv. zmláceného hocha z Břeclavi. Komise 

rozšířila toto podání i na další tištěná i audiovizuální média. Domnívá se, že v tomto (a 

nejen v tomto) případě tlak na rychlost a sledovanost médií vyúsťuje v prohřešky proti 

etice, které se později velice obtížně napravují. Redakce by v podobných případech 

měly volit opatrnější formulace, důsledně ověřovat informace nejen ze dvou, ale i více 

zdrojů a v případě pochybení přiznat svou chybu či omyl, a to právě s ohledem na 

důsledky, které mohlo šíření nepřesné či zavádějící informace vyvolat.   
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Příloha 7: Analýza mediálního zobrazení Romů v českých médiích od začátku 

července 2011 do konce května 2012  

 

Zpracovatel: Martina Křížková  

Zadavatel: Agentura pro sociální začleňování  

Editoři: Václav Zeman, Martin Šimáček  

Praha, duben 2013  

 www.socialni-zaclenovani.cz 

Doporučení: 

 

Na základě výsledků této analýzy a dosavadních jednání se šéfredaktory ústředních 

médií si  

dovolujeme navrhnout některé zásady, které přispějí k objektivnějšímu informování o 

Romech a dalších menšinách ve společnosti:  

  

1. nepoužívat etnicitu, pokud nemá ve zprávě objektivní význam. Etnicita není 

neutrální pojem. Festival může být romský, kriminalita nikoliv 

2. nenastolovat témata romské kriminality, informovat o kriminalitě důsledně bez 

ohledu na etnicitu pachatele, ale s ohledem na její závažnost a relevanci k tomu, 

aby se stala mediální zprávou 

3. psát o Romech v souvislostech, v kontextu situace, ve které se ten který jednotlivý 

člověk nachází  

4. nepaušalizovat zprávy o jednotlivcích na Romy či jiné menšiny obecně 

5. používat různá témata, události, ve kterých se Romové (i další menšiny) v médiích 

objevují 

6. nezůstávat u zobrazování stále stejného (a úzkého) okruhu témat 

7. nepřebírat automaticky příspěvky o menšinách pouze z agenturního zpravodajství 

8. používat jako zdroj příslušníky menšin, nenechat za ně mluvit policii, starosty, 

sociální pracovníky nebo jiné zástupce 

9. dávat pozor na citování politiků a občanů se sklonem k populismu a xenofobním 

tvrzením, nenechávat bez komentáře rasistická a xenofobní prohlášení, 

neposkytovat prostor názorům, které objektivně hanobí lidi kvůli rase, náboženství 

a přesvědčení  

10. zachovat si v každé situaci kritický odstup od událostí oprostit se od polarizujícího 

pohledu MY vs. ONI, tedy většinová společnost vs. menšiny a nekonstruovat 

zprávy z pohledu většiny na menšinu, ale naopak rovnocenně pohledem všech 

jejích aktérů 

 


