RODINA STANISLAVA TOMÁŠE PODALA S PODPOROU
ERRC TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ČESKOU POLICII

Brusel, 30. června 2021: Rodina Stanislava Tomáše, Roma, který zemřel v sobotu 19. června při
zatýkání, podala s právní podporou Evropského centra pro práva Romů (ERRC) trestní oznámení na
Policii ČR. ERRC, s podporou českých ochránců lidských práv bude činit všechny možné právní kroky
dostupné na domácí i evropské úrovni, aby se rodině oběti dostalo spravedlnosti.
"Není to první a bohužel ani poslední případ úmrtí Roma při zatýkání," řekl předseda ERRC Đorđe
Jovanović. "Policejní šikana, etnické profilování, brutalita, mučení a někdy i smrt jsou zkušenosti
mnoha Romů v Evropě při jejich kontaktu s orgány činnými v trestním řízení. Dokud nebudou
policejní vyšetřovací orgány plně nezávislé, Romové se nedočkají spravedlnosti a policisté nebudou
čelit důsledkům za diskriminační jednání. Do té doby bude ERRC pokračovat ve všech právních
krocích, které jsou v našich silách, abychom dosáhli spravedlnosti."
Stanislav Tomáš byl minulý víkend při zatýkání policisty v Teplicích násilím spoután a později po
komplikacích zemřel. Záběry z jeho zatčení byly sdíleny na sociálních sítích a široce kritizovány
českými i mezinárodními aktivisty a organizacemi, což vyvolalo protesty po celé Evropě. Na videu
bylo vidět, jak policista klečí Stanislavovi na krku způsobem připomínajícím zákrok, při kterém byl v
květnu 2020 zabit afroameričan George Floyd.

Ačkoli výsledky pitvy, které policie zveřejnila, uvádějí, že příčina jeho smrti nesouvisela s jednáním
policie, ERRC je nadále znepokojeno tím, že nepřiměřené použití síly k jeho znehybnění, podle
zveřejněných záběrů, může svědčit přinejlepším o nedbalosti ze strany zasahujících policistů. Bez
ohledu na skutečný způsob smrti přišel o život Rom, který již byl v moci policistů, kteří měli
povinnost se o něj postarat.
Jedním z nejčastějších a nejviditelnějších případů porušování lidských práv, s nímž se Romové v
Evropě setkávají, je nesprávný postup policie. Ačkoli jsou záběry incidentů, jenž by měly za následek
smrt Romů, vzácné, podobné případy se v různých evropských zemích objevují s alarmující četností
již několik desetiletí. Mapu případů policejního pochybení vůči Romům, Sintům a Travellerům v
Evropě naleznete zde.
Zatímco probíhá řízení o podaném oznámení, právní zástupce a rodinní příslušníci žádají, aby se
zúčastněné strany zdržely žádostí o důvěrné informace, které nelze veřejně sdělovat zástupcům
tisku nebo občanské společnosti.
Tato tisková zpráva je dostupná rovněž v angličtině.
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