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Abstrakt
Tématem této diplomové práce je popis aktivit vybraných československých a
českých politických stran a hnutí s prvky pravicového extremismu od vzniku
Československé republiky do roku 1945 a od roku 1989 do současnosti. Dále analyzuji
možnost narušování stability demokratické společnosti jejich činností a zkoumám
právní nástroje, které demokratická společnost k obraně této stability poskytuje. Po
přečtení mé práce by měl mít čtenář možnost uceleného pohledu na tuto problematiku a
přehledného srovnání vývoje pravicového extremismu a jeho důsledků v minulosti i
současnosti. Zdrojem mi při práci byl ústavní pořádek České republiky, zejména Ústava
České republiky a Listina základních práv a svobod, zákony a judikatura. Cenným
zdrojem byla i historická a právní literatura, manuály a metodické pokyny veřejné
správy. K popisu některých pravicově extremistických subjektů jsem čerpala i z jejich
vlastních publikačních aktivit, převážně internetových zdrojů.
Práci jsem rozdělila do dvou částí, z nichž v první se převážně zabývám historií
pravicového extremismu v Československu a v druhé pravicovým extremismem
současnosti. V úvodu a ve druhé kapitole pracuji s pojmem pravicového extremismu a s
výčtem právních nástrojů, které právo České republiky poskytuje k boji s ním.
Historická část ve třetí kapitole je strukturována do podkapitol zabývajících se vznikem
pravicového extremismu, jeho vlivem na politiku a zákonodárství a to jak v období
před, tak pomnichovském i v období zřízení protektorátu Čechy a Morava. Ve druhé
části se ve čtvrté kapitole zabývám ústavním vývojem po roce 1989 a konfliktem
trestního práva s pravicovým extremismem. V kapitole páté aktivitami extremistických
subjektů a jejich konfliktem s jednotlivými ustanoveními Ústavy České republiky,
Listiny základních práv a svobod a zákonů a způsoby postupu veřejné správy a soudů
v jednotlivých případech. V závěru konfrontuji úspěšnost aplikace právních nástrojů
s hodnocením a doporučením Evropské komise pro lidská práva.
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