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Abstrakt 

Diplomová práce s názvem Problematika tzv. hate speech v kontextu svobody projevu se 

zabývá otázkou právní regulace nenávistných projevů na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. 

Práce obsahuje komplexní analýzu právních nástrojů úpravy hate speech v občanském, 

antidiskriminačním, správním a trestím právu. Práce kombinuje teoretická východiska regulace 

hate speech s praktickými poznatky o aplikovatelnosti jednotlivých právních norem a je 

doplněná o relevantní judikaturu českých soudů i Evropského soudu pro lidská práva. Cílem 

této práce je popis fenoménu hate speech, analýza právních instrumentů regulace a rozbor 

jednotlivých argumentů pro regulaci hate speech. Práce se pokouší o nalezení hranice mezi 

chráněným projevem a takovým projevem, kterému je mezinárodněprávní i ústavní ochrana 

svobody projevu odňata, a to za pomoci analýzy jednotlivých soudních rozhodnutí. Práce 

obsahuje též kritickou reflexi stávajícího právního rámce regulace hate speech a navrhuje 

možné varianty legislativních úprav do budoucna. 

Práce je strukturována do pěti kapitol. V úvodu první části je představen koncept ochrany 

svobody jako politického práva a jeho zakotvení v mezinárodním i vnitrostátním právu, což je 

doplněno o diferenciaci jednotlivých typů projevů a formulaci různých hranic projevu, se 

kterými právní řád pracuje. V druhé kapitole je podrobně rozebrán pojem hate speech a jsou 

představena různá východiska jeho regulace. V této kapitole jsou podrobně diskutovány odlišné 

přístupy a argumenty pro i proti regulaci hate speech. Kapitola je doplněna o právní uchopení 

konceptu nenávisti a v neposlední řadě se věnuje též proporcionalitě při omezování svobody 

projevů v důsledku hate speech. Třetí kapitola se věnuje velice aktuálnímu tématu, a to 

problematice hate speech v kyberprostoru. Tato kapitola poskytuje vhled do právní regulace 

nenávistných projevů na internetu, představuje možná rizika s ní související a předvídá, jaký 

bude budoucí vývoj jednotné regulace odpovědnosti provozovatelů sítí na úrovni Evropské 

unie. Čtvrtá kapitola poskytuje mezinárodněprávní přehled regulace nenávistných projevů 

v univerzálním i regionálním mezinárodním právu. V páté kapitole jsou rozebrány jednotlivé 

nástroje českého právního řádu, s akcentem na regulaci nenávistných projevů v rámci trestního 

práva. V této podkapitole je popsán formát české regulace hate speech v trestním zákoníku 

a jsou diskutovány jednotlivé předsudečné charakteristiky. Podkapitola je doplněna o relevantní 

judikaturu a kritickou reflexi stávající české i mezinárodní regulace nenávistných projevů. 

 

Klíčová slova 

nenávistné projevy, svoboda projevu, hranice svobody projevu 


