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Abstrakt 

Svoboda projevu je základním lidským právem, které není důležité pouze pro 

intelektuální integritu jedince, ale i pro zdravý vývoj celé společnosti. Práce představuje 

jak obecné argumenty pro svobodu projevu, tak právní ukotvení této svobody ve dvou 

odlišných právních kulturách. Ve Spojených státech amerických je právo na svobodu 

projevu zakotveno v prvním dodatku Ústavy, který doplňuje bohatá judikatura 

Nejvyššího soudu USA. V Mexiku je toto právo upraveno v čl. 6 Ústavy. Práce ukazuje, 

jak obě země dospěly k současné právní úpravě na základě zkoumání právního vývoje a 

kulturních hodnot. Hodnoty ve zkoumaných společnostech jsou představeny na základě 

Hofstedovo kulturních dimenzích. Jádrem práce je komparace právních limitů, která je 

vytvořena především na základě soudní praxe nejvyšších soudů obou zemí. Je kladen 

důraz na čtyři hlavní limity, které nejvíce souvisí se svobodou slova: (i) provokativní 

projev včetně projevu nenávistného, (ii) symbolický projev, (iii) obscenita a (iv) 

difamace. Kromě právních limitů práce interpretuje i nejvýznamnější faktické limity 

v obou zemích. Závěrem se autorka zamýšlí nad vztahem svobody projevu a otevřeností 

společnosti a jejich vzájemné závislosti. 

 

Abstract 

Freedom of expression is a fundamental human right which is important not only for the 

intellectual integrity of an individual but also for the healthy development of the whole 

society. The work represents both general arguments for freedom of expression and 

codification of freedom in two different legal cultures. In the United States the freedom 

of expression is protected by the First Amendment of the Constitution, which 



   

complements the rich jurisprudence of the Supreme Court of the United States. In 

Mexico, the right is regulated in Article 6 of the Constitution. The work shows how 

both countries reached the current legislation on the basis of examination of legal 

developments and cultural values. The values of the societies are presented on the basis 

of Hofstede´s cultural dimensions. The core of the thesis is to compare the legal limits, 

which is made primarily on the basis of judicial practice of the Supreme Courts of both 

countries. Emphasis is placed on four main areas which are related to freedom of 

speech: (i) fighting words including hate speech, (ii) symbolic speech, (iii) obscenity, 

and (iv) defamation. In addition to the legal limits the work interprets also the most 

significant actual limits in both countries. Finally, the author examines the relationship 

between freedom of expression and openness of society and their interdependence. 
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mravnost, common law, vláda, korupce, otevřená společnost, lidská práva, ústava, USA, 

Mexiko, právo na informace, první dodatek. 
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Úvod 

Svoboda projevu je jedním ze základních lidských práv, jejichž 

charakteristickými znaky jsou nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost a 

nezrušitelnost. Jak ale tato práce ukazuje, nejedná se o právo absolutní, nýbrž o právo, 

které běžně podléhá omezením.  

Existuje celá řada teorií, které se snaží vymezit principy svobody projevu. 

Argumenty ve prospěch svobody projevu jsou si většinou velice podobné, liší se spíše v 

úhlu pohledu na funkci a význam. Americký profesor Daniel A. Farber dělí tyto 

argumenty do dvou větších skupin: (i) seberealizace a hledání pravdy a (ii) participace 

na moci a sociální stabilita.
1
 Podobné důvody používá i britský profesor Eric M. 

Barendt: (i) hledání pravdy; (ii) seberealizace jedince; (iii) participace na demokracii.
2
  

Kromě výše uvedených argumentů podporující svobodu projevu je někdy 

uváděn ještě argument tolerance spočívající na myšlence, že široká míra svobody 

projevu, při které zaznívají též extrémní názory, obecně posiluje a zvyšuje toleranci ve 

společnosti, tedy schopnost společnosti fungovat v rámci široké plurality názorů a 

postojů. Tento argument má příznivce především ve Spojených státech.
3
 Nicméně stále 

převládá spíše názor, že svoboda projevu by měla být mocensky regulována, k čemuž je 

zapotřebí určitá míra důvěry ve schopnost veřejné moci vybrat vhodně ty názory a 

myšlenky, jejichž projev navenek je pro společnost škodlivý.
4
 S tím souvisí i otázka, do 

jaké míry může demokracie tolerovat zneužívání práva na svobodu, aniž by došlo ke 

zničení jí samé. Ústavní právníci Petr Jäger a Pavel Molek tvrdí, že s využitím 

historické zkušenosti se zdá, že vyhraněný liberální koncept, ve kterém by se absolutní 

svoboda projevu sama byla schopná vypořádat se s projevy extrémismu, rasismu apod., 

není reálný vzhledem k tomu, že tento koncept vychází z ideální společnosti, která se 

nezabývá ničím jiným než obranou svých práv a svobod.
5
  

Svobodu projevu lze chápat jako logický výsledek vývoje společnosti. Z pohledu 

ius naturale se jedná o právo, které náleží každému jedinci a které je jeho 

neoddělitelnou součástí. Bez možnosti se vyjadřovat, šířit názory a myšlenky nebo 

                                                 
1
 Farber, Daniel A. The first amendment. New York: Foundation Press, 1998, s. 6-7. 

2
 Barendt, E.: Freedom of Speech, Oxford University Press, 2007, s. 6-23. 

3
 Srov. Bollinger, L. C: The Tolerant Society – Freedom of Speech and Extremist Speech in America, 

Oxford University Press, New York, 1986. 
4
 Bartoň, Michal. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 2010, s. 12. 

5
 Jäger, Petr, and Pavel Molek. Svoboda projevu: demokracie, rovnost a svoboda slova. Vyd. 1. Praha: 

Auditorium, 2007, s. 27. 
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vyhledávat informace by společnost nemohla fungovat, a to bez ohledu na to, zda je 

v konkrétních státech chráněno ústavou či jinou normou.
6
 V současné době tedy není 

otázkou, zda by měla existovat svoboda projevu, nýbrž zda by svoboda projevu měla 

být nějak limitována a pokud ano, jakým způsobem.  

Pokud se hovoří o svobodě projevu, často se připodobňuje k „volnému trhu 

myšlenek“. V souvislosti s ním vyvstává otázka, zda je dobré na tento trh připustit i 

myšlenky, jejichž cílem je tento volný trh omezovat či odstraňovat. Stejně jako 

ekonomický volný trh vyžaduje určitou regulaci a zásahy v případě selhání, ani volný 

trh myšlenek není ideální a selhává, proto by měl být do určité míry regulován. Státy 

pak vstupují do soutěže myšlenek zpravidla zákazem určitých projevů.
 
Potřeba státu 

jistým způsobem eliminovat některé myšlenky, zpravidla ty extrémního typu, probíhá 

legislativní cestou. Druhým hybatelem jsou média, hlavní šiřitel informací. Problém 

médií je spojen s jejich monopolizací, jež vytváří tzv. praktické limity svobody projevu, 

kterými se zabývá čtvrtá kapitola.  

Argument hledání pravdy je často zmiňován v americké právní literatuře a 

judikatuře amerického Nejvyššího soudu.
7
 Tento argument je založen na důvěře v teorii, 

že čím méně bude stát zasahovat do veřejné diskuse, tím více názorů v ní zazní a tím 

lépe bude možné najít řešení jakéholi problému.
8
 Ideovým zdrojem liberálního postoje 

svobody projevu je esej O svobodě anglického filosofa Johna Stuarta Milla. 

Druhý argument seberealizace, sebenaplnění či autonomie jedince je založen na 

myšlence, že každý má právo se v rámci společnosti realizovat či projevit nehledě na 

společenský přínos. Jäger a Molek jsou toho názoru, že právě schopnost sofistikovaně 

se projevovat navenek je jedním z pojmových znaků, které staví lidský druh nad ostatní 

živočichy, a proto omezování práva takto se projevovat je krokem zpět a omezováním 

naší lidskosti.
9
 Problémem je šíření názorů, které se zdají být „nehodnotné“ a ničím 

nepřispívají do debaty. Míra „hodnotnosti“ či „uměleckosti“ se mnohdy těžko posuzuje. 

Příkladem toho je otázka pornografie, kde ne vždy je hranice mezi uměleckým a 

pornografickým dílem zcela jasná.  

Třetím argumentem je ochrana svobody projevu k tomu, aby byla možná účast 

jednotlivců na fungování demokratického státu. S tím souvisí i ostatní práva jako 

                                                 
6
 Bartoň, opak. cit., s. 27. 

7
 Pro odlišení nejvyšších soudů v USA a Mexiku jsou v práci používány tyto zkratky: SCOTUS pro 

Nejvyšší soud USA a SCJN pro mexický Nejvyšší soud.  
8
 Bartoň, opak. cit., s. 14.  

9
 Jäger a Molek, op.cit., s. 32. 
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volební právo, právo shromažďovací a sdružovací. Svoboda projevu a možnost přístupu 

k alternativním informacím jsou esenciální pro fungování demokratického státu, jak 

vychází z teorie polyarchie vytvořené americkým politologem Robertem Dahlem. Ten 

se domnívá, že lidé mají mít právo se vyjadřovat k politickým záležitostem, kritizovat 

veřejnou správu a to aniž by jim hrozil přísný trest. 
10

 Evropský soud pro lidská práva se 

o svobodě projevu vyjádřil jako o „cenné hodnotě v demokratické společnosti“.
11

 Farber 

tvrdí, že společnost s nedostatkem svobody projevu selhává ve všech směrech, bývá 

represivní a nedemokratická.
12

 Podle slov Ignacia Villaverde, „v demokratických 

státech je svobodná diskuse složkou, která předchází rozhodování, jenž má vliv na 

společnost, a zároveň je nezbytná k legitimitě tohoto rozhodování…bez diskuse není 

možná úplná realizace demokratického státu.''
13

 

V literatuře se obecně používají dva termíny: „svoboda projevu“ a „svoboda 

slova“. Svoboda slova je teoreticky užším pojmem vzhledem k tomu, že se lze 

projevovat i jinak než slovem. Český ústavní právník Michal Bartoň je však toho 

názoru, že klíčová není forma vyjádření, ale to, zda smyslem jednání je sdělit určité 

poselství, názor či myšlenku. Garance svobody slova se vztahuje i na vyjádření ve 

formě, která není jazykově vzato přímo slovem. Pro účely této práce pracuji s termínem 

svoboda projevu, kterou chápu v podobě, jak ji definuje čl. 19 odst. 2 Mezinárodního 

paktu o ochraně občanských a politických práv: „…toto právo zahrnuje svobodu 

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na 

hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými 

prostředky podle vlastní volby.“ 

Se svobodou projevu jsou úzce spjata i další odvozená práva. Český ústavní 

právník Jan Filip ji řadí mezi tzv. práva složená, jejichž znakem je to, že jsou tvořena 

několika složkami prvotních práv zároveň, na rozdíl například od práva na život.  

Systémově je svoboda projevu řazena mezi společenské svobody a nejbližší vztah má 

k právu na informace a k právu na svobodu myšlení. Právo na informace je zrcadlový 

odraz svobody projevu a je logickým důsledkem komunikační linie mezi subjektem 

                                                 
10

 Bartoň, opak. cit., s. 24. 
11

 Handyside proti Spojenému království, ze dne 7.12.1976 stížnost č. 5493/72 sepárátní názor soudce 

Moslera. 
12

 Bartoň, opak. cit., s. 25. 
13

 Villaverde, Ignacio. Estado democrático e información: el derecho a ser informado. Oviedo: Junta 

General del Principado de Asturias, 1994, s. 30-31. 
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informace poskytujícím a přijímajícím.
14

 Další svoboda, která je úzce spjata se 

svobodou projevu, je svoboda tisku, která souvisí i s právem na informace. Svoboda 

projevu, právo na informace a svoboda tisku se vzájemně propojují, jak ukazuje 

Obrázek 1.  

 

Obrázek 1: Vztah mezi svobodou projevu, svobodou tisku a práva na informace 

 
 

Svoboda projevu je tématem, kterému by rozhodně měla být věnována 

pozornost. Tato práce se věnuje pojetím ve dvou vybraných zemích – USA a Mexiku. 

Proč se ale zabývat dvěma natolik vzdálenými systémy? Americká doktrína svobody 

projevu je zajisté nejbohatší na světě. Bylo vydáno nespočet monografií zabývajících se 

jak samotným dodatkem, tak jeho jednotlivými limity. O důležitosti prvního dodatku 

svědčí i fakt, že je vyhraněno jako zvláštní právní odvětví. Vedle toho probíhá nejen na 

akademické půdě živá diskuse o jednotlivých limitech a jejich pojetí. V tomto ohledu 

mexická literatura zaostává za svým severním sousedem. Je třeba podotknout, že za 

Spojenými státy by v této oblasti zaostávala jakákoli země. I Evropský soud pro lidská 

práva v mnoha konceptech, teoriích a přístupech nedosahuje takového rozvoje a to 

hovoříme o regionu, kde je lidským právům poskytováno ochrany na velmi vysoké 

úrovni. Tudíž se domnívám, že americké pojetí svobody projevu je relevantním 

tématem i v České republice, neboť může být dobrým zdrojem inspirací, argumentů a 

názorů.  

                                                 
14

 Filip, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2001, s. 126-129.  

Svoboda 
projevu 

Svoboda 
tisku 

 

Právo na 
informace 
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Mexiko je sice českému čtenáři dosti vzdálené, nicméně má s Českou republikou 

jedno společné. Tím je podobná historická zkušenost. V Mexiku až do roku 2000 vládla 

jedna politická strana a politický systém by se dal popsat jako autoritářský. Od roku 

2000 přišlo období tzv. demokratizace a transformace Mexika. V tom vidím paralelu 

s Českou republikou a komunistickou vládou, byť se tyto strany ideologicky lišily, 

stejně jako v Mexiku i v České republice nastalo období transformace národního 

hospodářství, demokratizace společnosti atd. V roce 2012 se v Mexiku k moci vrátila 

bývalá vládní strana Institucionální revoluční strany (Partido Revolucionario 

Institucional, dále jen PRI), a tudíž je nutno si položit otázku, zda se Mexiko nevrátí 

opět ke stejnému autoritářskému systému, který bude omezovat svobodu projevu. 

V České republice panuje v posledních letech podobná tendence, komunistická strana 

získává ve volbách stále větší procento hlasů. Proto tvrdím, že je potřeba zkoumat 

mexické pojetí, neboť se z něj můžeme mnohdy poučit a to byť pomocí negativních 

příkladů. Na mnoha problémech v Mexiku je totiž dobře vidět, jak by řešeny určitě být 

neměly.   

Rozbor pramenů a metodologická východiska  

Česky psané monografie zabývající se svobodou projevu nejsou příliš početné. 

Nejvýznamnější autoři jsou autoři Jäger a Molek, kteří se soustředí spíše na českou 

judikaturu, teoretické zakotvení problematiky je však spíše podprůměrné. To naopak 

velice dobře popisuje Michal Bartoň, který ve svém díle Svobody projevu: principy, 

garance, meze reflektuje kromě české judikatury i soudní praxi Evropského soudu pro 

lidská práva a Nejvyššího soudu USA, které ilustrují dvě možná odlišná legitimní pojetí 

svobody projevu v moderních demokratických společnostech.   

Anglicky psaná literatura se soustředí buď na teoretickou rovinu svobody 

projevu (Thomas Emerson, Lee Bollinger, Eric M. Barendt, Susan H. Williamsová), 

nebo na judikaturu Nejvyššího soudu, ze které vybírá nejdůležitější argumenty a ty 

následně komentuje, rozporuje apod. (Daniel Farber, Steven H. Shiffrin, Eugene 

Volokh). Výjimkou je pak americký profesor práva na Univerzitě Alabama Ronald J. 

Krotoszynski, který se věnuje především transkulturní perspektivě prvního dodatku. 

Americké pojetí ve srovnání s britským, kanadským, německým a japonským.
15

 V tom 

je jeho práce unikátní, neboť v USA obecně není zvykem srovnávat právo prvního 

                                                 
15

 Krotoszynski, Ronald J.: The First Amendment in Cross-Cultural Perspective: A comparative Legal 

Analysis of the Freedom of Speech, New York University Press, 2006. 
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dodatku s jinými systémy, což potvrzuje i fakt, že neexistuje monografie, která by se 

zabývala čistě komparativní analýzou amerického a mexického pojetí.  

Ze španělsky píšících autorů hodnotím pozitivně především mexického 

ústavního právníka Miguella Carbonella, který kromě samotného pojetí svobody 

projevu v Mexiku často ve svých odborných článcích reflektuje současný stav této 

svobody. Výborně zpracovaná komparace španělského a mexického pojetí pochází od 

Virgilia Ruiz Rodrígueze, bohužel však postrádám jakoukoli monografii, která by se 

zabývala porovnáním s americkým pojetím. Je nutno konstatovat, že někteří mexičtí 

autoři srovnávání pojetí svobody projevu provádí tím způsobem, že pouze odcitují 

článek ústavy, který poskytuje ochranu svobody projevu, a to provedou u celé řady zemí 

za sebou.    

K vypracování této práce jsem se snažila maximálně využívat primární zdroje. 

Těmi byly především soudní rozsudky, historické dokumenty a právní normy. K jejich 

interpretaci byla však někdy potřeba i sekundárních zdrojů, neboť právní věda je 

mnohdy velice komplikovaná a k její interpretaci je potřeba různých komentářů, 

stanovisek apod.  

Z metodologického hlediska je práce založená na komparativní analýze. Práce 

analyzuje jak právní prameny obou zemí, tak praktické limity pojetí svobody projevu. 

Jejich syntézou vytváří obraz o dané problematice. Druhá a pátá kapitola jsou založeny 

na procesu dedukce, kdy do teoretického konceptu jsou zasazena určitá data, ze kterých 

jsou vyvozovány závěry. 

Struktura práce 

Tato práce se dělí do pěti kapitol. První kapitola představuje právní vývoj 

svobody projevu v USA a v Mexiku. Tato kapitola má za cíl ukázat, jak se tento institut 

postupně vyvíjel v jednotlivých právních kulturách a jak došlo k jeho ústavnímu 

zakotvení. Odlišné pojetí svobody projevu je dáno i odlišnými hodnotami ve 

společnosti, což vysvětluje druhá kapitola této práce. Ta interpretuje Hofstedův koncept 

kulturních dimenzí a vliv odlišných kulturních hodnot na pojetí svobody projevu ve 

zkoumaných zemí. Třetí kapitola se zabývá právním pojetím svobody projevu, 

představuje ústavní zakotvení, ostatní prameny práva v daných zemí a následně právní 

limity, které přibližuje judikaturou. Tato práce má za cíl představit hlavní témata 

související se svobodou projevu, kterými se Spojené státy a Mexiko zaobírají, proto se i 

třetí kapitola zabývá pouze vybranými právními limity svobody projevu. Čtvrtá kapitola 
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pak představuje nejvýznamnější faktické limity v obou zemích. Poslední kapitola 

zkoumá, jak souvisí svoboda projevu s otevřeností společnosti.  

Cílem této práce je analyzovat pojetí svobody projevu v USA a Mexiku, ukázat, 

v čem se liší a proč se existují tyto rozdíly. Hlavními tezemi této práce je: 

(i) Pojetí svobody projevu v USA a Mexiku je odlišné.  

(ii) Příčiny odlišnosti spočívají v rozdílném historickém vývoji a jiných 

kulturních hodnotách. 

(iii) USA více dbá na právní zakotvení a spory jsou řešeny častěji právní cestou. 

(iv)  Faktické limity jsou mnohem významnější pro Mexiko než pro USA. 

(v) Otevřenost společnost je závislá na svobodě projevu, čím je společnost 

otevřenější, tím je svoboda projevu větší.  
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1. Historický vývoj svobody projevu 

 Účelem této práce je porovnávat pojetí svobody projevu v USA a Mexiku. 

Historickým vývojem obou zemí se zabývají mnohé publikace. K pochopení pojetí 

svobody projevu je však potřeba znát alespoň základní právní vývoj a to především 

v oblasti konstitucionální, neboť svoboda projevu je zaručena právě ústavami obou 

zemí.  

1.1. USA 

Počátek svobody projevu ve Spojených státech se datuje do dob britské 

nadvlády, respektive prameny neuvádí žádná starší data. Jak uvádí Farber, spolu 

s vynálezem tiskařského stroje hrozilo, že tisícovky kopií jakýchkoliv textů budou 

ohrožovat sociální stabilitu a vládu, tudíž byl zaveden systém licencí.
16 

Ten fungoval na 

principu předběžné cenzury, tedy, že královští úředníci měli pravomoc předem zakázat 

vydání jakéhokoli dokumentu a neuposlechnutí tohoto příkazu se trestalo vězením. 

V polovině 18. století byl tento systém zrušen, což pro mnohé bylo známkou pokroku 

v otázce svobody projevu.  

Nejvýznamnější událostí v předrevolučním období v oblasti svobody projevu byl 

jednoznačně Zengerův případ. John Peter Zenger byl newyorský vydavatel německého 

původu. V  novinách, které vydával, The New York Weekly Journal vyšel článek, který 

poukazoval na korupci královského guvernéra Williama S. Cosbyho. Vzhledem k tomu, 

že Zenger kryl autory článku, byl v roce 1733 obviněn z urážky na cti. V té době 

definice urážky na cti v podstatě pokrývala jakoukoli vydanou protivládní informaci a 

bylo nepodstatné, zda se zakládala na pravdě. Zengerův obhájce Andrew Hamilton 

postavil obhajobu na skutečnosti, že Zenger uveřejnil pravdu, což bylo sice pro soudce 

nepřijatelné, nicméně porota Zengera nakonec zprostila obvinění.
17

  Díky tomuto 

případu začali být vydavatelé novin smělejší v kritice vlády. 

Nejvýznamnějším americkým mezníkem svobody projevu bylo přijetí Listiny 

práv v roce 1791, respektive prvního dodatku Ústavy USA, který zaručuje svobodu 

projevu. Bohužel prameny zabývající se právní historií prvního dodatku jsou neúplné a 

nevypovídají příliš o tom, co přesně bylo tehdy myšleno svobodou slova a tisku.
18

  Je to 

                                                 
16

 Farber, Daniel A. The First Amendment. New York: Foundation Press, 1998, s. 9. 
17

 The Trial of John Peter Zenger: http://www.ushistory.org/us/7c.asp (přístup 12. 4. 2014).  
18

 Farber, op. cit., s. 9. 

http://www.ushistory.org/us/7c.asp
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tedy třeba vyvozovat z historické situace, názorů zastánců a odpůrců Listiny práv, 

politického programu a právního stavu jednotlivých států Unie.  

Dalším zlomovým okamžikem bylo přijetí zákona o pobuřování v roce 1798, 

který byl jedním ze čtyř tzv. The Alien and Sedition Acts. Ten byl jednoznačně účelově 

namířen proti antifederalistům vedených Jeffersonem a v podstatě kriminalizoval 

legitimní politickou opozici. Jeho vydáním se uzákonily ty části common law, které se 

dotýkaly problému pobuřujících hanopisů. Nicméně zde došlo opět k určitému pokroku 

vzhledem k tomu, že zákon umožňoval hájit se pravdou a porotě byla uložena povinnost 

posuzovat jak právo, tak i skutečnost.
19

 O jeho ústavnosti se vedly spory, např. James 

Madison jasně tvrdil, že tento zákon je v rozporu s prvním dodatkem, naopak pro Johna 

Adamse byl zcela přípustný.
20

  

Svoboda projevu jako jedno ze základních práv hrála svou roli i s blížící se 

občanskou válkou. Protiotrokářské hnutí nabralo na síle po reakci Severu na pokusy 

Jihu limitovat svobodu slova včetně tzv. „pravidla roubíku“, které zakazovalo, aby byly 

protiotrokářské petice přijímány ve Sněmovně reprezentantů.
21

 

Od prvopočátku a i během 19. století byla svoboda projevu spíše principem 

common law.  K největšímu rozvoji svobody projevu v USA dochází až ve 20. století. 

V předešlém období sice nalezneme soudní spory a akademické texty zabývající se 

svobodou projevu, nicméně v mnohem menší intenzitě než tomu bylo od první světové 

války. V souvislosti s ní a s Říjnovou revolucí v Rusku byl v roce 1917 vydán zákon 

proti špionáži (The Espinage Act). Ten mimo jiné zakazoval zveřejňovat „falešné 

údaje”, které by mohly ohrozit úspěch branných sil USA – navíc poštovní úředníci 

mohli odmítat doručit pobuřující či nebezpečné publikace, kterými byly mnohdy i 

noviny včetně The New York Times. Zákon byl v roce 1918 doplněn zákonem o 

pobuřování (The Sedition Act), který ještě více omezoval svobodu projevu tím, že stavil 

mimo zákon útoky na formu vlády a Ústavu USA jak slovní, tak písemné. Toto 

poměrně obecné ustanovení vedlo především k pronásledování „všeho německého“.
22

 

Lze tedy shrnout, že komunismus a fašismus byly největšími hrozbami v první polovině 

minulého století, což vedlo k omezování některých projevů. Období 20. století lze 

rozdělit do třech významných fází pro svobodu projevu:  

(i) od první světové války až do konce 50. let, 

                                                 
19

 Kuklík, Jan, a Radim Seltenreich. Dějiny angloamerického práva. Praha: Linde, 2007, s. 533. 
20

 Farber, op. cit., s. 10. 
21

 Farber, op. cit., s. 10. 
22

 Kuklík, op. cit., s. 434. 
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(ii) konec 50. let až konec 60. let a   

(iii) moderní éra.
23

 

Necelých padesát let se první dodatek posuzoval dle testu „zřejmého a 

bezprostředního nebezpečí“ (clear and present danger), který formuloval soudce 

Holmes v případě Schenck v. Spojené státy v roce 1919. V tomto sporu byla 

přezkoumána ústavnost dvou výše uvedených zákonů – zákona proti špionáži a zákona 

o pobuřování. Soud nepřijal obhajobu Charlese Schencka, který nechal vytisknout 

protiválečné letáky a rozeslal je mužům v příslušném věku, čímž se pokusil zabránit 

jejich odvodu do armády. V rozsudku se uvádí, že tyto letáky nejsou kryty klauzulí o 

svobodě projevu prvého dodatku, jelikož „povaha každého činu závisí na okolnostech, 

za nichž je spáchán”, a tak stejně jako nelze bez pádného důvodu beztrestně křičet 

v zaplněném divadle „hoří”, nelze ani v době války beztrestně podrývat válečné úsilí 

národa.
24

 Pokud byl tedy určitým jednáním naplněn znak „zřejmého a bezprostředního 

nebezpečí“, což bylo na individuálním posouzení soudu, nešlo se odvolávat na výkon 

prvního dodatku.  

Zákon o pobuřování prošel opět testem ústavnosti v případě Abrams et al. v. 

Spojené státy (1919). Nejvyšší soud posuzoval jednání skupiny, která tiskla letáky, ve 

kterých se odsuzovala válka a odeslání amerických vojáků do Sovětského svazu. 

Obžalovaní byli odsouzeni k trestu odnětí svobody v délce 20 let.
25

 Významný v tomto 

případě je disentující názor soudce Holmese: 

„Stíhání za vyjadřování názorů mi připadá naprosto nelogické. Nemáte-li 

pochybnosti o svých premisách nebo o své síle a přejete-li si z celého srdce určitý 

výsledek, pak svá přání přirozeně vyjádříte jazykem zákona a smetete veškerou 

opozici… svrchovaného dobra, o něž se usiluje, lze snáze dosáhnout volnou směnou 

idejí – že pravda vyjde nejlépe najevo, prokáže-li nosná myšlenka schopnost dosáhnout 

přijetí v soutěži s ostatními, a že pravda je jediným východiskem umožňujícím 

spolehlivé splnění jeho přání. Takový je v každém případě teoretický základ naší 

Ústavy.“
26

 Právě zmiňovaná „soutěž s ostatními” je projevem „volného trhu myšlenek” 

přispívajícího ke zdraví společnosti. Zároveň tento případ je dobrým příkladem toho, 

                                                 
23

 Farber, Daniel A. The first amendment. New York: Foundation Press, 1998, s. 12. 
24

 Schenck vs. USA, 249 U.S. 48, 52. 
25

 "Abrams v. United States," The Oyez Project at IIT Chicago-Kent College of Law 

http://www.oyez.org/cases/1901-1939/1919/1919_316 (přístup 15. 4. 2014).  
26

 Shiffrin, Steven H, and Jesse H Choper. The First amendment: cases - comments - questions. St. Paul: 

West Publishing, 1991, s. 15. Překlad do češtiny převzat z Kuklík, Jan, and Radim Seltenreich. Dějiny 

angloamerického práva. Praha: Linde, 2007, s. 734-375. 

http://www.oyez.org/cases/1901-1939/1919/1919_316
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kdy disentující názor, ve kterém soudce vyjadřuje hodnoty prvního dodatku, nese 

poselství po několik desetiletí a většinový názor zůstane v zapomnění.  

Druhá světová válka a následně studenoválečné období měly neblahý vliv na 

svobodu projevu. Již v roce 1940 byl přijat Smithův zákon zakazující násilné svržení 

vlády USA či organizování skupin za tímto účelem. Tomuto zákonu se dostalo 

přezkumu ze strany Nejvyššího soudu v případě Dennis et al. v. Spojené státy v roce 

1950. Vedoucí představitelé Komunistické strany Spojených států byli odsouzeni za 

porušení tohoto zákona. „Soud vyjádřil omezení prvního dodatku rozšířením doktríny o 

„zřejmém a bezprostředním nebezpečí” v tom smyslu, že čím větší je zamýšlené 

nebezpečí, tím méně musí brát soud do úvahy jeho případnou nepravděpodobnost. 

Jinými slovy – je zřejmě vzdálené realitě, že by se američtí komunisté dostali k moci; 

pokud by k tomu však došlo, byly by následky strašlivé, a proto je nutno jejich svobodu 

projevu omezit.”
27

 Soudce Black se ve svém disentujícím názoru zastavuje nad 

většinovým názorem: „Z názorů hovořících pro potvrzení rozsudků vyplývá, že hlavním 

důvodem hození uvedeného pravidla přes palubu je vyjádřená obava z ohrožení 

bezpečnosti republiky obhajobou komunistické doktríny. Vládní politika spočívající 

v neomezené výměně myšlenek s sebou jistě nese určitá nebezpečí. Otcové našeho 

národa byli nicméně přesvědčeni, že výhody plynoucí ze svobody projevu za takové 

riziko stojí … vzhledem ke stávajícímu veřejnému mínění lze předpokládat, že 

odsouzení těchto navrhovatelů z řad komunistů nepovede k příliš mnoha protestům. 

Zbývá ovšem naděje, že v klidnějších časech, až současné tlaky, vášně a obavy 

pominou, budou svobody zaručené prvním dodatkem díky tomuto či pozdějšímu soudu 

opět vyzdviženy na piedestal, kam ve svobodné společnosti náleží.“
28

 Soudce zde jasně 

reflektuje atmosféru v době mccarthismu a jeho přání bylo v průběhu století v podstatě 

vyslyšeno.  

Ke změně dochází již koncem 50. let, kdy v případě Yates v. Spojené státy 

(1957), ve které byly odsouzeni na základě Smithova zákona vedoucí představitelé 

Komunistické strany Kalifornie. Nejvyšší soud sice potvrdil protizákonnost „podvratné 

akce“, nicméně obhajoba „podvratné doktríny“ byla nadále beztrestná. Právě druhé 

období je stěžejním nejen v oblasti svobody projevu ale i obecně v občanských právech. 

Během předsednictví Earla Warrena vytvořil Nejvyšší soud mnoho nových doktrín 

v souvislosti s prvním dodatkem. Mnohé případy vyvstaly jako reakce na události a 

                                                 
27

 Kuklík, op. cit., s. 439. 
28

 Dennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951), český překlad převzat Kuklík, op. cit., s. 762-763. 
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tendence tehdejší doby jako válka ve Vietnamu, hnutí za občanská práva nebo 

uvolňování konvencí v sexuální oblasti. Klíčovým rozhodnutím v 60. letech byl případ 

New York Times v. Sullivan (1964). „Nejvyšší soud jednomyslně konstatoval, že tisk je 

chráněn před žalobami pro urážku na cti ze strany veřejných činitelů, kteří by se cítili 

být jím uveřejněnými informacemi dotčeni (tedy za předpokladu, že by se nejednalo o 

zlovolné jednání v podobě vědomého zveřejnění nepravdivé zprávy či o nesvědomitý 

přístup při ověřování pravdivosti informace). Novináři tak byli zbaveni hrozby soudního 

stíhání za pro společnost prospěšné sledování aktivit veřejných činitelů. V dalších 

rozhodnutích byla tato ochrana rozšířena i na vztah tisku k „veřejným postavám“ – tedy 

k obecně známým lidem, přičemž takovouto postavou se lze stát i „nedobrovolně“ 

(např. výherce v loterii)”
29

 To bylo výhodné především pro bulvární tisk.  

Poslední období spadá do předsednictví Warrena E. Burgera, Williama 

Rehnquista a od roku 2005 je Johna Robertse. Dochází nejen k potvrzení předešlých 

doktrín, ale zároveň k dalšímu rozšíření projevů, které spadají pod ochranu prvního 

dodatku. Především z tohoto období pochází případy rozebírané ve třetí kapitole. Lze 

tedy shrnout, že pojetí svobody projevu a jejich limitů v USA je především reflektováno 

v rozsudcích Nejvyššího soudu a postupem času se tato svoboda stále více rozšiřuje byť 

ne zcela ve všech oblastech projevu. 

1.2. Mexiko 

Hovoříme-li o počátcích práva v Mexiku, dostáváme se do období Aztécké říše, 

kde hierarchizovaná společnost byla řízena určitými pravidly, nicméně celé toto období 

je založené na obyčejovém právu a institut svobody projevu v moderním pojetí ještě 

neexistoval, nebo o tom nejsou alespoň dochovány žádné prameny. S příchodem 

Španělů vznikají odlišné názory na původní obyvatelstvo. Některé duchovenstvo se 

stavělo na jeho ochranu, conquistadoři naopak měli tendenci spíše jej potlačovat.  

Přestože v období Nového Španělska ještě nelze hovořit o svobodě projevu v 

dnešním slova smyslu a tento institut byl až na výjimky zcela potlačen, prameny 

uvádějí, že již v této době kazatelé hovořili během svých kázání o zneužívání, kterého 

bylo dopouštěno na původním obyvatelstvu. Přestože si na ně autority stěžovaly přímo 

                                                 
29

 Kuklík, op. cit., s. 446.  
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u krále, kazatelé ve své činnosti pokračovali zpravidla bez jakékoli újmy, neboť 

katolická církev v tehdejším Španělsku měla značný vliv.
30

  

Obecně se o svobodě projevu v Mexiku začíná hovořit až v době boje o 

nezávislost. Prvním dokumentem byly tzv. Ústavní základy (Elementos 

Constitucionales) vypracované Ignaciem Lopézem Rayónem v dubnu 1812. Tyto 

„směrnice“ pro budoucí ústavu, která měla vzniknout spolu s nezávislostí, v článku 29 

předpokládaly absolutní svobodu tisku v oblasti vědecké a politické, za předpokladu, že 

bude sloužit jako osvěta a ne kritika již zavedených zákonů.   

Během války za nezávislost byla vyhlášena ústava z Apatzingánu ze dne 22. 

října 1814, která v článku 40 zaručovala právo svobodně vyjadřovat názory vždy kromě 

případů, kdy by tyto názory útočily na katolickou věrouku, narušovaly klid, nebo byly v 

rozporu s občanskou ctností. Zde je jasně vidět, že katolická církev a její dogmata hrály 

stále ještě velice významnou roli v oblasti svobody projevu. Přestože tato ústava nikdy 

nebyla účinná, sloužila jako vzor budoucím ústavním dokumentům.  

Krokem zpět kvůli silnému vlivu katolické církve se v Provizorním nařízení 

Mexického impéria (Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano) z 23. 

února 1823 v článku 18 zaváděla předběžnou cenzuru dokumentů zabývajících se 

náboženstvím. Tu měl na starost církevní soudce a vydání takového dokumentu bez 

autorizace mohlo vézt k odnětí svobody. V článku 19 pak toto nařízení zavádělo 

povinnost uvádět autora publikovaných dokumentů.
31

 

Naopak pokrokovým dokumentem se stal Plán ústavy (El Plan de la 

Constitución Política) z 16. května 1823, který hovořil o právech občanů „svobodně 

myslet, mluvit, psát, tisknout a dělat vše, co nezasahuje do práv jiných osob”.
32

 

Federální ústava (Constitución federal de los Estados-Unidos Mexicanos) z roku 1824, 

která se inspirovala liberální Cádizskou ústavou z roku 1812, přidala kromě povinnosti 

všech států zajistit ochranu při výkonu práva na svobodu projevu i ochranu svobody 

tisku (čl. 50 odst. III.).  

Druhá polovina 19. století přinesla tři významné dokumenty, které souvisely 

s vládou liberálů, kteří se chopili moci v roce 1855 a měli za cíl provést řadu reforem. 

První dokument, Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana z 15. května 

                                                 
30

 Období „před svobodou projevu“ je zmapováno v Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a través 

de sus Constituciones, Tomo III., Cámara de Diputados, 1985, str. 335-360. 
31

 Reglamento provisional político del Imperio Mexicano. México, 1822. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1823.pdf (přístup 14. 4. 2014). 
32

 Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, Tomo III., s. 336. 
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1856 v článku 35 stanovil, že: „nikdo nemůže být stíhán pro své názory; jejich projev 

může být stíhán pouze v případě vyprovokování nějakého trestného činu, útoku na 

práva třetí osoby, nebo narušení veřejného pořádku. Výkon svobody tisku bude 

stanoven zákonem.“
33

 Následně byl vytvořen v červnu téhož roku Projekt ústavy 

Mexické republiky (Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana), který 

ve článku 13 stanovil, že: „vyjadřování myšlenek nesmí být předmětem jakéhokoliv 

soudního nebo správního přezkumu, s výjimkou případů útoku na mravnost, práva 

třetích osob, podněcování ke zločinu nebo trestnému činu, nebo narušování veřejného 

pořádku”.
34

 V tomto znění byl i přijat jako článek šestý Ústavy Mexické republiky 

(Constitución Política de la República Mexicana) z roku 1857, který byl později převzat 

i do článku šestého současné  Ústavy.   

Po smrti prezidenta Benita Juaréze v roce 1872 přichází dlouhé období tzv. 

„porfiriata“, pod vedením generála Porfiria Díaze, které trvalo až do mexické revoluce. 

Toto období nebylo velice přívětivé pro svobodu projevu. Koncem 80. let se vytvářely 

opoziční skupiny, které znepokojovaly svým působením Díazovu vládu. Články 

vydávané těmito skupinami postupem času zmizely a jejich autoři byli pronásledováni a 

utlačováni. Podobný osud měly i redakce časopisu El Demócrata Joaquína Clausella, 

José Ferrela a Querida Mohena a časopisu Regeneración bratří Flores Magónových a 

dalších.
35

 Obecně lze toto období charakterizovat vysokou netolerancí svobody projevu. 

To málo tisku, co vycházelo, pak bylo zmanipulované vládou jako např. noviny 

příznačně nazvané Nestraník (El imparcial).
36

 Porfirio Díaz spolu s narůstající mocí 

ústavu z roku 1857 se ústavou mnohdy neřídil, což mělo negativní dopad i na svobodu 

projevu. V roce 1910 se sjednotila opozice k revolučnímu odporu a začíná dlouhé 

období mexické revoluce.  

Současná ústavní záruka svobody projevu uvedená v článku šestém, odstavci 

prvním mexické ústavy byla poprvé předložena během desátého zasedání 

ústavodárného Kongresu z roku 1916 a to ve stejném znění jako byl článek šestý ústavy 

z roku 1857. Pro toto znění bylo přijato 168 hlasů a pouze jeden hlas byl proti. Po 25. 

                                                 
33

 Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, 1856. 

http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1856_149/Estatuto_Org_nico_Provisional_de_la_Rep_blica_M

exi_244.shtml (přístup 14. 4. 2014). 
34

Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1856. 

http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1856_149/Proyecto_de_Constituci_n_Pol_tica_de_la_Rep_blic

a__245.shtml (přístup 14. 4. 2014). 
35

 Villegas, Daniel Coso. Historia Moderna de México, Vida Política Interior. México: Hermes 1972, s. 

525.  
36

 Ibidem, s. 573. 
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lednu 1917 předseda Stylistické komise vyňal slovo zločin (crimen), jelikož v té době se 

již používal pojem trestný čin (delito), který zahrnoval svou definicí i zločin. Ke změně 

tohoto znění došlo 6. října 1977, kdy bylo na konec odstavce přidána věta: „Právo na 

informace je zaručeno vládou.” K další změně došlo reformou ze dne 13. listopadu 

2007, kdy za část o veřejném pořádku bylo doplněno: „právo na repliku stanoví zákon“. 

Reformou ze dne 11. června 2013 bylo za slovo mravnost přidáno slovo soukromí.
37

  

Závěrem je třeba poznamenat, že kromě Ústavy má Mexiko ještě jeden důležitý 

dokument, který hraje významnou roli v pojetí svobody projevu, a to tiskařský zákon 

(ley de imprenta). Tento zákon pochází z roku 1917 a původně revoluční norma je 

platná dodnes a stanovuje mnohá omezení svobody projevu, která převzal Federální 

trestní zákon, a tudíž je to norma značně obsolentní.  

 
  

                                                 
37

 Uvedeny jsou pouze reformy prvního odstavce šestého článku, ostatní ustanovení zaznamenaly změny 

v červenci 2007 a únoru 2014. Celé aktuální znění lze najít v Tabulce 2, která se nachází ve třetí kapitole.  
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2. Kulturní dimenze svobody projevu 

Předešlá kapitola poukazuje na odlišný právní vývoj v oblasti svobody projevu. 

K lepšímu porozumění pojetí této svobody je třeba pochopit i kulturní rozdíly obou 

zemí. Jedna věc je odlišnost právních kultur, která je reflektována v kapitole 3 a něco 

jiného je kultura samotná. Kulturu lze chápat jako typický znak lidské společnosti, který 

mimo společnost neexistuje. Jsou to všechny projevy sociálního života, vše, co není 

vytvořeno přírodou. Kultura nám není vrozená, kulturní zkušenosti a chování získává 

jedinec během života. Jde o výsledek působení celé společnosti, kultura si zachovává 

návaznost a dědí se z generace na generaci. Neustále se rozvíjí a jejím základem je 

vytváření hodnot, vyjadřuje vztah člověka k okolnímu světu, k přírodě, ke společnosti.
38

 

Nelze ovšem říci, že by jedna kultura byla lepší či horší. K objektivnímu srovnání je 

třeba zaujmout neutrální východisko. Zvolila jsem pozici, kterou zastává kulturní 

relativismus. Francouzský antropolog Claude Lévi-Strauss jej popsal těmito slovy: 

„jedna kultura nemá žádná absolutní kritéria pro posuzování činností druhé kultury, 

jako ‚nízké‘ či ‚vznešené‘. Každá kultura však může uplatňovat takové soudy ve vztahu 

k vlastním činnostem, protože její příslušníci jsou současně členy i pozorovateli.“
39

 

Tedy ani americká ani mexická kultura není lepší nebo horší, přestože americký 

excepcionalismus často tvrdí něco jiného. Američané si v sobě vypěstovali víru 

v jedinečnost své kultury, v její odlišnost a výjimečnost. Lze souhlasit s názorem, že 

americká kultura je odlišná, nicméně není lepší ani horší. Stejně jako u kultury samotné, 

ani u právní kultury nelze dojít k tomuto závěru. Je ale možné tak činit při posuzování 

faktického stavu společnosti, čímž se zabývá kapitola 4.  

Vrátíme-li se k samotné kultuře, je třeba si ukázat, z čeho se skládá a na základě 

čeho je možné ji porovnávat. Dle holandského sociálního psychologa Geerta Hofsteda 

se kulturní rozdíly projevují různými způsoby. K popisu projevů kultury používá 

„cibulový diagram“ (Obrázek 2), na kterém lze vidět, že symboly jsou nejpovrchnější a 

hodnoty nejzákladnější projevy kultury.
40

 V průběhu času dochází ke kulturním 

                                                 
38

 Giddens, Anthony, and Philip W Sutton. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005, s. 32. 
39

 Hofstede, Geert, and Gert Jan Hofstede. Kultury a organizace: software lidské mysli: spolupráce mezi 

kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007, s. 16. 
40

 Symboly jsou slova, gesta, obrazy či předměty a mají pro ty, kdo se na dané kultuře podílejí, konkrétní 

významy. Patří sem určitá slova jazyka nebo žargonu, stejně jako oblečení, účesy, vlajky a znaky 

společenského postavení. Hrdinové jsou osoby žijící či zesnulé, skutečné či vymyšlené, které mají 

charakteristiky v dané kultuře vysoce ceněné. Rituály jsou kolektivní činnosti, které jsou vzhledem 

k dosažení požadovaného výsledku věcně zbytečné, jsou však společensky považovány za podstatné. 

Symboly, hrdinové a rituály jsou souhrnně označeny jako praktiky. Jádro tvoří hodnoty, všeobecné 

tendence k dávání přednosti určitým stavům skutečnosti před jinými. Pro více informací k diagramu viz 
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změnám a to ve svrchních vrstvách diagramu označovaných obecně jako praktiky. Tyto 

změny se dějí navíc poměrně rychle. Praktiky jsou však ty viditelné části kultury. 

Ovšem změna kultury v jádru cibule, která se dotýká hodnot, je pomalá. Lze tedy 

hovořit o značné stabilitě v základních hodnotách, i když dochází k náhlým změnám 

praktik. Výsledky výzkumu v zemích, kde se provádělo měření dimenzí popsaných 

dále, dokazují, že hodnoty z prvního měření v 70. letech zůstaly stejné i v roce 2000, 

kdy probíhalo přeměřování.  

 

Obrázek 2: Cibulový graf  

 
Zdroj: Hofstede, Geert, and Gert Jan Hofstede. Kultury a organizace: software lidské mysli: spolupráce 

mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007, s. 17. 

 

Hofstede dále tvrdí, že pokud se zabýváme srovnáváním různých národů, různé 

země mají různé instituce, proto se liší se ve formě vlády, zákonech, právních 

systémech, náboženské společnosti atd. Vychází přitom z myšlenky francouzského 

filosofa Charles-Louis Montesquieuho, který ve svém díle Duch zákona tvrdil, že 

existuje něco jako „všeobecný duch národa“ (tedy kultura), a že „zákonodárce se musí 

řídit duchem národa“. Instituce vycházejí z mentálních programů jednotlivců a ve 

výkonu svých funkcí se přizpůsobují místní kultuře. Institucím nelze porozumět, aniž 

bychom vzali současně v úvahu i danou kulturu.
41

 Proto i při porovnávání institutu 

svobody projevu, který se na první pohled zdá být čistě právní záležitostí, je nutné 

zkoumat hodnoty, které danou společnost utváří, k lepšímu pochopení rozdílů.  

                                                                                                                                               
Hofstede, Geert, and Gert Jan Hofstede. Kultury a organizace: software lidské mysli: spolupráce mezi 

kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007, s. 16-18. 
41

 Hofstede G., op. cit.,  s. 26. 
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Pro účely této práce je vytváření hodnot zásadní, vzhledem k tomu, že svobodu 

projevu lze také chápat jako určitou hodnotu. Každá společnost je založená na odlišných 

hodnotách, jak se dá vyjádřit hodnoty mexické a americké společnosti? K odlišení 

kulturních hodnot vytvořil Geert Hofstede teorii kulturních dimenzí, která se skládá 

z těchto prvků:  

vzdálenost moci (power distance), 

individualismus (individualism), 

maskulinita (masculinity) a 

vyhýbání se nejistotě (uncertainty avoidance).
42

  

Všechny dimenze jsou bipolární, jsou měřeny indexy, které mohou nabývat 

hodnot v rozmezí 0-100. Tato metodologie je vhodná pro účely komparativní analýzy 

nejen proto, že se jednotlivé kulturní rozdíly dají vyjádřit graficky, ale zároveň nám 

definuje jednotlivé kulturní hodnoty podle stejných měřítek. Tyto hodnoty byly 

naměřeny na základě dat získaných v jednotlivých národních pobočkách IBM, kde se 

Hofstede v 60. letech minulého století věnoval výzkumu postojů a hodnot 

zaměstnanců.
43

 Graf 1 zobrazuje naměřené hodnoty v Mexiku v porovnání s USA.  

  

                                                 
42

 Pátou dimenzí je dlouhodobá orientace (long-term orientation), která byla získána z Čínského výzkumu 

hodnot a slouží pro srovnání hodnot Západu a Východu. Pro účely této práce proto byla vypuštěna 

vzhledem k porovnávaným zemím a účelu práce.  
43

 Data používaná v této práci odpovídají datům uvedených v posledním vydání tj. Cultures and 

Organizations , 3rd edition, 2010.  
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Graf 1: Kulturní dimenze Mexika v porovnání s USA 
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Zdroj: The Hofstede Center: http://geert-hofstede.com/ (přístup 17. 4. 2014). 

2.1. Vzdálenost od moci 

První dimenze vychází ze skutečnosti, že jedinci ve společnosti si nejsou rovni. 

Vzdálenost od moci vyjadřuje postoj jednotlivých kultur k těmto nerovnostem. Hofstede 

tuto dimenzi definuje jako: „rozsah, v němž méně mocní členové institucí a organizací
44

 

v dané zemi předpokládají a přijímají skutečnost, že moc je rozdělena nerovnoměrně.“
45

 

Vzdálenost od moci nás informuje o vztahu závislosti mezi podřízenými a nadřízenými 

(chápáno nejen v pracovní sféře) v zemi.  

Mexiko z měření vyšlo jako země s velkou vzdáleností od moci. S hodnotou 81 

se umístilo na 10 -11. místě ze 74 zemí, kde probíhal výzkum. Tato hodnota vyjadřuje 

hierarchizaci mexické společnosti, což znamená, že lidé přijímají příkazy shora. Jde o 

společnost, ve které každý má své místo a to nepotřebuje žádné další ospravedlňování. 

Hierarchie v organizaci je viděna jako odraz inherentní nerovnosti, centralizace je 

oblíbená, podřízení očekávají, že jim bude řečeno, co mají dělat, a ideální šéf je 

                                                 
44

 V Hofstedově pojetí jsou instituce jako rodina, škola a obec základní jednotky společnosti; organizace 

jsou místa, kde lidé pracují.   
45

 Hofstede G., op.cit., s. 45. 

http://geert-hofstede.com/
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benevolentní autokrat.
46

 Hofstede dále tvrdí, že ve společnosti, kde je vzdálenost od 

moci velká, autorita bývá tradiční, někdy dokonce ukotvená v náboženské víře, což 

v případě Mexika připadá na katolickou církev. Kromě náboženství se v Mexiku stále 

používá obyčejové právo, které vychází z dlouhodobé tradice a které je jedním 

z formálních pramenů práva v zemi.  Moc je zároveň považována za základní 

společenský fakt ve společnosti, za něco, co předchází dobru a zlu, a není podstatné, zda 

se jedná o moc legitimní. Významným poznatkem je i tvrzení, že síla převažuje nad 

právem.
47

 Hovoříme v tomto případě o společnosti, ve které je těžké vytvořit fungující 

právní stát, který je charakterizován jako stát, ve kterém je právu podřízena 

veškerá státní moc, tedy stát, který jedná v souladu s vlastním právním řádem.   

Zajímavý je i Hofstedův závěr, že v zemích s velkou vzdáleností od moci systém 

často připouští jen jednu politickou stranu,
48

 což je i případ Mexika a vlády PRI. Ta 

byla u moci mezi lety 1929-2000 a zvolením prezidenta Enrique Peña Nieta v roce 2012 

se vrátila k moci. 

Příjmy v těchto zemích bývají rozděleny velmi nerovnoměrně, mezi hrstku 

velmi bohatých a mnoho velmi chudých lidí. Navíc nízké daně pro bohaté daňovou 

nerovnost můžou jen zvětšit.
49

 Tento popis opět dobře sedí na mexickou situaci, kdy 

52,3 % obyvatelstva žije pod hranicí chudoby,
50

 horních 10 % obyvatelstva vydělává 

26krát více než dolních 10 % a bohatí lidé a korporace platí pouze minimum daní.
51

  

Naopak Spojené státy se zařadily s hodnotou 40 na 57. - 59. místo, tedy vykazují 

spíše nízkou hodnotu, ale ne zcela extrémně. Moc v takovýchto zemích bývá 

označována za sekulárně-racionální, založenou spíše na praktických ohledech než na 

tradicích, nerovnost je považována za nežádoucí; byť je nevyhnutelná, je snaha ji 

politickými prostředky minimalizovat. Zákon musí zaručovat, že každý, bez ohledu na 

své postavení, má stejná práva. Jedná se o typ zemí s pluralistickou vládou, která se 

v míru přesouvá od jedné strany či koalice k jiné na základě výsledků voleb. Vyjádření 

těchto hodnot je zřejmé například ve slibu věrnosti vlajce (The Pledge of Allegiance to 

the flag of the United States of America): “…věrnost vlajce Spojených států amerických 

a republice, kterou představuje: jednomu nedělitelnému národu, před Bohem, ve 
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 Hofstede G., op.cit.,  s. 55.  
49

 Ibidem.  
50

 The World Bank: Indicators: 

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC/countries/MX?display=graph (přístup 17. 4. 2014). 
51

 Hernandéz Enrique. En México, los ricos no pagan impuestos: OCDE. ze dne 2. října 2013. 

Http://www.24-horas.mx/en-mexico-los-ricos-no-pagan-impuestos-ocde/ (přístup 17. 4. 2014). 



   

 

22 

  

svobodě a spravedlnosti pro všechny.“ Tento slib se přednáší např. každý den před 

začátkem školní docházky.  Svoboda a spravedlnost pro všechny je explicitním 

vyjádřením rovnosti v právech ve všech aspektech americké společnosti a vlády. 

Opakuje-li jedinec tento slib dennodenně po dobu povinné školní docházky, je 

pravděpodobné, že si uvědomí tuto hodnotu, i když se s ní třeba zcela neztotožní.
52

  

Z výše uvedených charakteristik kultur a naměřených hodnot vyplývá ve 

spojitosti se svobodou projevu, několik závěrů. Zaprvé, v Mexiku je nerovnost brána 

jako něco normálního. To může vytvářet mentální hranice, pokud hovoříme o svobodě 

projevu. Každý jedinec má své místo ve společnosti a nedovolí si kritizovat svého 

nadřízeného. Moc je více než právo, a tudíž pokud by takový jedinec promluvil, i kdyby 

byl v právu, jeho názor by byl potlačen. Naopak americká společnost založená na 

myšlence, že v právech jsou si všichni rovni, vede k menšímu vytváření mentálních 

hranic. Rovnost v právech svobodně se projevovat souvisí i s rovným právem na 

informace. Zároveň pluralita moci vede k pluralitě názorů a neexistuje jedna „pravda“, 

kterou mnohdy mohou upřednostňovat právě systémy s jednou politickou stranou, jako 

tomu bylo v Mexiku.  

Katolická církev, která hraje v Mexiku stále významnou roli, do určité míry 

ovlivňuje názorově společnost. Příkladem byly neúspěšné pokusy katolické církve 

zakázat promítání filmu Zločin pátera Amara z roku 2002. Film nebylo možné zakázat 

právní cestou, církev vyvíjela alespoň nátlak na své věřící, aby se na film nedívali 

vzhledem k jeho „nevhodnému“ obsahu. Církev se snažila působit i na vládnoucí stranu 

PAN
53

, se kterou úzce spolupracuje, na rozdíl od PRI, se kterou měla velice 

problematický vztah.  

Dalším důsledkem odlišné vzdálenosti od moci jsou právě důsledky ve 

stratifikaci společnosti. Pokud více než polovina obyvatelstva žije pod hranicí chudoby, 

je zřejmé, že svoboda projevu nebude figurovat v žebříčku nejvíce ceněných hodnot ve 

společnosti. Pokud si jedinec vydělávající minimální mzdu v Mexiku, tj. 5 USD za den, 

bude vybírat mezi svobodou (nejen projevu) a ekonomickým růstem, je snadno 

předvídatelné, jaká bude jeho volba.  
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2.2. Kolektivismus vs. individualismus 

Druhá dimenze vychází z předpokladu, že část lidstva žije ve společnostech, ve 

kterých zájem skupiny převažuje nad zájmem jednotlivce. Takové společnosti se 

nazývají kolektivistické, jejich hlavní hodnotou je rodina, kterou kulturní antropologie 

nazývá rozšířenou. Dle Hofsteda dítě, které se narodí do takovéto společnosti, když 

vyroste, naučí se o sobě přemýšlet jako o části skupiny, která je zároveň hlavním 

zdrojem identity jedince. Naopak druhá část lidstva vyrůstá ve společnosti, v nichž 

zájem jednotlivce převládá nad zájmy skupiny. To jsou tzv. individualistické 

společnosti, ve kterých převládají právě nukleární rodiny - tedy model otec, matka a 

jejich potomci.
54

  

Hofstede tuto dimenzi definuje následovně: „Individualismus přísluší 

společnostem, v nichž jsou svazky mezi jedinci volné: předpokládá se, že každý se stará 

sám o sebe a svou nejbližší rodinu. Kolektivismus, jako jeho opak, přináleží ke 

společnostem, ve kterých jsou lidé od narození integrování do silných a soudržných 

skupin, které je v průběhu jejich životů chrání výměnou za jejich věrnost.“
55

  

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. ukazuje, že Mexiko dosáhlo hodnoty 30 a 

USA 91, tedy velkého rozdílu i v této dimenzi. USA se umístilo na prvním místě mezi 

zkoumanými zeměmi, Mexiko na 46. – 48. Mexiko je založené spíše na kolektivistické 

vizi společnosti, to se projevuje v silném dlouhodobém závazku vůči členům skupiny, 

ať už je to rodina, rozšířená rodina nebo širší vztahy. Loajalita je základem takovéto 

společnosti. Naopak Spojené státy jsou výrazně individualistické, respektive 

nejindividualističtější vůbec. To dokládá i přesvědčení většiny Američanů o tom, že 

individualismus je dobrý a že je podstatou nadřazenosti jejich země.
56

  

Podíváme-li se na korelaci individualismu a vzdálenosti od moci, je negativní. 

Z toho vyplývá, že Mexiko vzhledem ke své vysoké vzdálenosti od moci vykazuje 

zároveň tendenci k většímu kolektivismu a Spojené státy s vysokou mírou 

individualismu naopak nízkou vzdálenost od moci. Hofstede tvrdí, že individualistické 

společnosti bývají bohatší a mívají menší vzdálenost od moci. Mnohdy je však obtížné 

odlišit vliv bohatství, individualismu a malé vzdálenosti od moci na působení vlády. 

Podíváme-li se na index svobody tisku, významně koreluje s vysokým indexem 

individualismu a nízkou vzdáleností od moci. Nejsilnější korelaci ale najdeme u 
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národního bohatství. Svoboda tisku tudíž dle Hofstedeho nezáleží jen na individualismu 

a rovnosti, ale také na zdrojích jako jsou noviny a televizní kanály a na zájmových 

skupinách, které mají prostředky na to, aby šířily své názory.
57

 Hofstede to vysvětluje 

tím, že právě národní bohatství vyvolává individualismus. 

Z těchto tvrzení lze opět vyvodit několik závěrů v souvislosti se svobodou 

projevu. I v této dimenzi platí, že zákony v Mexiku neplatí pro všechny stejně, tedy 

dochází k určité nerovnosti v právech. Lidé nemohou stejně uplatňovat svá práva, 

typicky v Mexiku bude svoboda projevu ústavně zaručena, nicméně faktický výkon 

práva nebude na stejné úrovni. V individualistických společnostech se předpokládá, že 

zákony a práva jsou stejné pro všechny její členy bez rozdílu. V kolektivistické 

společnosti se zákony a práva mohou lišit od jedné kategorie osob ke druhé, a pokud to 

neplatí v teorii, pak jistě v tom, jak je právo uplatňováno a taková praxe není 

považována za nesprávnou.
58

 

Pokud jedinec o sobě přemýšlí v modelu já - mé hodnoty a svobody, bude o nich 

uvažovat odlišně než jedinec přemýšlející v modelu  my - naše hodnoty. Svoboda 

projevu je pouze sociální konstrukt, přestože se o něm uvažuje jako o přirozeném právu. 

Byla vytvořena lidmi, není to hodnota, která by byla příliš děděna z generace na 

generaci, tudíž lze vyvodit, že pro jedince s kolektivistickým myšlením nebude natolik 

důležitá.  

Nahlédneme-li do koše hodnot a porovnáme důležitost svobody (např. projevu) a 

rovnosti, mexická společnost dá přednost rovnosti, jelikož je to něco, co je pro ni 

dlouhodobě nedosažitelné a z ekonomického hlediska opět důležitější než právo 

svobodně se vyjadřovat, což souvisí s předešlou dimenzí vzdálenosti od moci a velkou 

stratifikací mexické společnosti. Zatím se tedy zdá, že v Mexiku je vše důležitější než 

svoboda (včetně svobody projevu). Projeví se to i v následujících dimenzích?  

2.3. Maskulinita vs. feminita 

Třetí dimenze se zabývá rodovými rolemi. Právě tato dimenze se zdá být 

nejkontroverznější, vzhledem k tomu, že není v žádném vztahu k národnímu bohatství, 

jako je tomu u ostatních dimenzí. Hofstede tvrdí, že asociace s bohatstvím slouží jako 

tiché potvrzení toho, že jeden pól musí být lepší než ten druhý, což v tomto případě 
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neplatí.
59

 Zároveň je mnohdy nesprávně zaměňována za druhou dimenzi, tedy 

individualismus za maskulinitu a kolektivismus za feminitu.  

Maskulinita se vztahuje ke společnosti, ve které jsou sociální rodové role jasně 

odlišeny (tj. od mužů se očekává, že budou průbojní, zatímco od žen, že budou spíše 

mírné, jemné a orientované na kvalitu života); feminita se vztahuje na společnosti, ve 

kterých se sociální role překrývají (tj. od obou pohlaví se předpokládá, že budou jemní, 

orientovaní na kvalitu života). Z Grafu 1 vyplývá, že právě v této dimenzi jsou si 

Spojené státy a Mexiko nejvíce podobné. Mexiko s hodnotou 69 a USA s hodnotou 62 

se nachází v horní třetině žebříčku v porovnání s ostatními zeměmi (Mexiko 8. místo a 

USA 19.). Obě země lze tedy charakterizovat jako maskulinní. Takovéto společnosti 

mají tendenci vytvářet společnost orientovanou na výkon, na rozdíl od femininních 

zemí, které usilují o společnost blahobytu. Maskulinní kultury jsou dle 

Hofstedeho materialističtější a chování lidí je agresivnější a přímočařejší.   

Shodně jako předchozí dimenze i tato potvrzuje tezi, že svoboda jako hodnota 

není pro tyto společnosti až tak důležitá. Jsou to společnosti blahobytu, které mají 

tendenci dbát na ochranu svobody projevu, vzhledem k tomu, že ji lze chápat jako 

určitou kvalitu života. Pozitivní u materialistických společností je jejich průbojnost, 

která může hrát roli v boji za svá práva a může mít větší tendenci k sociálním bouřím, 

které souvisí i se svobodou projevu. Právě průbojnost žene společnost ke změnám, 

k rozhodnutí, že věci, které jim vadí, nenechají náhodě. U svobody projevu se to 

promítá např. u kontroverzních projevů, které jsou mnohdy doprovázeny řadou 

nepokojů a demonstrací. Taková společnost je v tomto ohledu mnohem aktivnější 

v participaci na věcech veřejných.  

2.4. Vyhýbání se nejistotě  

Poslední, čtvrtou dimenzí, je vyhýbání se nejistotě. Tato dimenze se zabývá 

reakcí na nejistotu a nebezpečí a na interpretaci budoucnosti. Geert Hofstede ji 

definoval jako „stupeň, v němž se příslušníci dané kultury cítí ohroženi nejistotou nebo 

neznámými situacemi“. Tento pocit je, kromě jiného, vyjadřován nervovým napětím a 

potřebou předvídatelnosti, a tedy také potřebou psaných i nepsaných pravidel. Tyto 

pocity a způsoby, jak s nimi zacházet, jsou kulturním dědictvím společnosti a jsou 

přenášeny a upevňovány základními institucemi.
60
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Jednoduše řečeno tato dimenze vyjadřuje míru úzkosti v dané společnosti. Čím 

úzkostnější kultura je, tím více se stává expresivní. Lidé mluví rukama, je společensky 

přípustné mluvit zvýšeným hlasem, do vyjadřování zasahují pocity a emoce apod. 

Naopak v zemích se slabým vyhýbáním se nejistotě je úroveň úzkosti nízká a lidé mají 

tendenci zadržovat úzkost v sobě.
61

  

Tomu ale neodpovídají naměřené hodnoty. Vyhýbání se nejistotě dle Grafu 1 je 

poměrně vysoké v Mexiku – hodnota 82 vyjadřuje vysokou míru úzkosti ve společnosti. 

Taková společnost pak vyžaduje, aby zákony byly formulovány s větší důkladností než 

v zemích jako USA, které se s hodnotou 46 zařadily mezi země s malým vyhýbáním se 

nejistotě.  

Této charakteristice odpovídají i právní kultury daných zemí. Angloamerický 

model dává větší prostor judikatuře soudů a evropská právní kultura, do které spadá i 

mexický právní řád, se striktněji drží zákonů. Ke stejnému závěru došel i Hofstede, 

který popsal hlavní rozdíly mezi společnostmi se slabým a silným vyhýbáním se 

nejistotě ve vztahu občan a stát. Rozdíly jsou vyjádřeny v Tabulce 1. 

Tabulka 1 

 Slabé vyhýbání se nejistotě Silné vyhýbání se nejistotě 

1 málo zákonů a pravidel 

formulovaných obecně 

mnoho detailně formulovaných zákonů a 

pravidel 

2 nedají-li se pravidla dodržet, mají se 

změnit 

nedají-li se pravidla dodržet, jsme tomu 

sami na vině a měli bychom projevovat 

lítost 

3 rychlé výsledky při obrácení na soud pomalé výsledky 

4 občané mají určité kompetence vůči 

autoritám 

nemají tyto kompetence 

5 občanský protest je akceptovatelný takovýto protest má být potlačen 

6 občané věří politikům, vládním 

úředníkům a právnímu systému 

občané tuto důvěru nemají 

7 tolerance i vůči extrémním ideám extremismus a jeho potlačování
62

 

 

Z tabulky lze vyvodit i další závěry. Země jako Mexiko bude mít jasněji 

stanovené limity svobody projevu a bude méně tolerantní k extrémním názorům (bod 

7). Pomalé rozhodování soudů (bod 3) vede k menší důvěře k vládě. Tomu nenapomáhá 

ani extrémně vysoká míra beztrestnosti v zemi.  Co se týče kompetencí vůči autoritám 

(bod 4), mluvíme o zemi, kde v trestním řízení 93 % obžalovaných nikdy ani nespatří 

svého soudce. Uplatňování subjektivních práv vůči autoritám je tedy mizivé a navíc 
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zkomplikovaná vysokou mírou byrokracie, což je dáno právě obrovským množstvím 

detailně formulovaných zákonů a pravidel (bod 1).  

Závěrem je třeba zdůraznit, že vliv vyhýbání se nejistotě na legislativu není dán 

jen jí samou, ale také stupněm individualismu či kolektivismu. I u této korelace získáme 

negativní hodnotu -1, tedy v kolektivistické kultuře se silným vyhýbáním se nejistotě 

(Mexiko) budou navíc pravidla implicitní a zakotvená v tradici. Individualistické 

společnosti mají tendenci k slabému vyhýbání se nejistotě a budou vytvářet více obecně 

formulované normy, které budou snáze zrušitelné či změnitelné. 

2.5. Zdroje rozdílů 

Státy se od sebe liší i v jiných ohledech než pouze kulturou. Zdroje rozdílů 

ukazuje Obrázek 3. 

 

Obrázek 3: Zdroje rozdílů mezi zeměmi a skupinami63
  

 
Zdroj: Hofstede G., op.cit., s. 243. 

Podle Hofstedeho existují tři druhy rozdílů mezi zeměmi: v identitě, hodnotách a 

institucích. Všechny tři mají prameny v historii. Identita spočívá především v jazyce a 

náboženství, ty se mohou během života změnit, jak se tomu děje např. u přistěhovalců. 

Identita je zřejmá, hodnoty však neviditelné a zároveň v čase neměnné. Země se 
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zároveň liší svými institucemi, které se v nich v průběhu historie vyvinuly; tedy 

pravidly, zákony a organizacemi. Struktura a fungování institucí dané země je slaběji 

vztažena k rozdílům v identitě než k rozdílům v hodnotách, což vysvětluje horizontální 

šipka mezi „hodnotami“ a „institucemi“. Proto je tak těžké aplikovat určitý právní 

institut v jiné zemi a není možné souhlasit s ústavními komparativisty, kteří podporují 

mezisoudní dialog, který je založen na myšlence, že by si jednotlivé soudy vypůjčovaly 

od jiných zemí jejich rozsudky.
64

 Lze tedy shrnout, že zkoumané země dosáhly velice 

rozdílných výsledků, což svědčí o tom, že přestože odlišnost identit se pomalu stírá 

(typicky amerikanizace mexické společnosti), hodnot, které by sdílely, mnoho není.  
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3. Právně komparativní analýza  

K pochopení právního pojetí svobody projevu v obou zemích je nutné pojem 

zkoumat komplexně. Svoboda projevu není jen jedním článkem v ústavě, nýbrž pojmem 

daleko širším, na který nalezneme odkaz v různých pramenech práva. Proto je na úvod 

důležité si uvědomit, které prameny práva v obou zemích jsou závazné, vzhledem 

k tomu, že operujeme se dvěma různými právními kulturami.  

Spojené státy prameny práva dělí na (i) legislativu a (ii) soudní precedenty (case 

law). Do legislativy řadíme Ústavu USA, zákony (federální, státní, městské, okresní) a 

vyhlášky (regulations), které zavádí zásady upravené v zákonech. Soudní precedenty se 

dělí na (i) common law soudní precedenty a (ii) soudní precedenty interpretující přijaté 

zákony, které jsou v hierarchii norem na stejné úrovni jako norma, kterou interpretují, 

na rozdíl od common law soudních precedentů, které jsou v hierarchii norem až na 

úplném konci, a tudíž se dají snadno měnit. Tato práce kromě ústavního zakotvení 

interpretuje prvně zmiňované precedenty Nejvyššího soudu USA. Samotná legislativa je 

velice roztříštěná, a to především proto, že mnohé instituty jsou upraveny právě na 

úrovni státních zákonů, jež se mnohdy výrazně liší. Účelem této práce je porovnávat 

stav ve Spojených státech jako celku, k čemuž je vhodná právě judikatura Nejvyššího 

soudu USA. Skrze praktické případy lze pojetí svobody projevu pochopit snadněji než 

vyjmenováním pouhých ustanovení zákonů měnících se v čase. 

V Mexiku do pramenů práva patří legislativa, která je opět rozdělená na úroveň 

federální a státní, judikatura, obyčeje, obecné právní principy, individualizované normy 

(soudní rozhodnutí, správní akty, závěti apod.). Co se týče judikatury, je obecně 

závazná judikatura SCJN, rozhodnutí ostatních soudů jsou závazná pouze pro účastníky 

řízení.    

3.1. Ústavní rovina 

Svoboda projevu je jednou z nejvýznamnějších svobod, která není důležitá 

pouze pro intelektuální integritu jednotlivce, ale i pro zdravý vývoj celé společnosti. 

Jednotlivé státy tuto svobodu považují za natolik významnou, že jí poskytují ústavní 

ochranu. V USA a Mexiku tomu není jinak. Tato svoboda je zakotvena v prvním 

dodatku Ústavy USA a v článku šestém Ústavy Spojených států mexických. Sedmý 

článek pak zaručuje svobodu tisku.  
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Přestože obě země jsou prezidentským typem republiky a vnitřním uspořádáním 

federacemi, jejich ústavy se v mnohém liší. Americká ústava se skládá celkem ze sedmi 

článků a 27 dodatků. Její změna je možná pouze přijetím nového ústavního dodatku. 

Poslední dodatek byl ratifikován v roce 1992. To poukazuje na vysokou míru rigidity 

americké ústavy. Naopak mexická ústava obsahuje 155 článků (cca 220 stran textu + 

přílohy) a přestože je ústavou rigidní, tedy ke své změně potřebuje speciální 

zákonodárný postup upravený v článku 135, od svého vzniku byla více jak 550krát 

reformována. Mexická ústava je o 126 let mladší a obsahuje přibližně 12krát více slov 

než americká ústava. To především proto, že při jejím vzniku panovala snaha, aby se 

důležitým politickým kompromisům dostalo co nejvyšší ochrany. 

 

Tabulka 2: Srovnání ústavního zakotvení svobody projevu 

 

Tabulka 2 představuje znění ústavního zakotvení svobody projevu, explicitně 

vyjádřené orgány, které nemohou zasahovat do této svobody, a omezení této svobody. 

                                                 
65

 Překlad převzat z Tindall, George Brown, and David E Shi. Dějiny Spojených států amerických. 5., 

dopl. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 805.  
66

 Dle vlastního překladu autorky. V originále: „La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición  judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 

ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el 

Estado.“ 

Země  USA Mexiko  

Uzákonění První dodatek Ústavy USA Článek 6 odstavec 1 Ústavy 

Spojených států mexických 

Znění Kongres nesmí vydávat zákony 

zavádějící nějaké náboženství nebo 

zákony, které by zakazovaly 

svobodné vyznávání nějakého 

náboženství; právě tak nesmí 

vydávat zákony omezující svobodu 

slova nebo tisku, právo lidu 

pokojně se shromažďovat a právo 

podávat státním orgánům žádosti o 

nápravu křivd.
65

 

Vyjadřování myšlenek nesmí být 

předmětem jakéhokoliv soudního 

nebo správního přezkumu, 

s výjimkou případů porušení 

mravnosti, zásahů do soukromí, 

práv třetích osob, podněcování ke 

zločinu nebo narušování veřejného 

pořádku; právo repliky je 

uplatňováno na základě zákona; 

právo na informace je garantováno 

státem.
66

 

Orgány  Kongres Soudní moc a správní přezkum  

Omezení  Žádné  Mravnost 

Soukromí  

Práva třetích osob 

Podněcování ke zločinu 

Narušování veřejného pořádku 
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Článek šestý mexické ústavy explicitně zmiňuje moc soudní a moc výkonnou (správní 

přezkum jako součást správního práva, které upravuje veřejnou správu, jež spadá pod 

moc výkonnou). Chybí zde však zmínka o moci zákonodárné, kterou naopak právě 

zmiňuje první dodatek americké ústavy. Dle mexického ústavního právníka Miguela 

Carbonella můžeme vysvětlení najít v mnoha mezinárodních smlouvách o lidských 

právech, které Mexiko podepsalo a které nám rozšiřují vázanost i na moc 

zákonodárnou.
67

 Mezi nejvýznamnější z nich patří Všeobecná deklarace lidských práv 

(čl. 19), Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (čl. 19) a Americká 

úmluva o lidských právech (čl. 13 a 14). Americký Nejvyšší soud došel k závěru, že 

přestože první dodatek uvádí explicitně pouze Kongres, myslí se tím celá federální 

vláda. Zároveň 14. dodatkem ústavy je chráněna svoboda projevu před zásahy ze strany 

jednotlivých státních vlád.
68

  

První dodatek kromě svobody projevu zakotvuje i svobodu vyznání, svobodu 

tisku a právo shromažďovací. Explicitně nevyjadřuje žádný limit svobody projevu. 

Anglické znění doslova říká, že: „Congress shall make no law“, tedy Kongres nepřijme 

žádný zákon omezující svobodu projevu. Limity rozebírané v této kapitole nicméně 

neodporují tomuto znění vzhledem k tomu, že tyto limity upravují projevy, které 

nespadají pod ochranu prvního dodatku. O tom, kde je hranice toho, který proslov je 

dodatkem chráněný a kterému se již ochrany nedostává, rozhoduje Nejvyšší soud USA. 

Jeho funkcí je mimo jiné přezkoumávat soulad zákonů s ústavou. Jak vyplývá z případu 

Marbury v. Madison z roku 1803, jsou to soudci Nejvyššího soudu, komu patří poslední 

slovo ve všech ústavněprávních otázkách.
69

 

Mexická ústava v čl. 6 odst. 1. jasně stanovuje pět limitů svobody projevu: (i) 

mravnost, (ii) soukromí, (iii) práva třetích osob, (iv) podněcování ke zločinu a (v) 

narušování veřejného pořádku. Velmi kriticky se k těmto limitům vyjadřuje autor 

Slovníku ústavního práva Jesús Orozco Henriquéz: „Jedná se o termíny velmi vágní, 

nejednoznačné a neurčité, které nám stanovují limity svobody projevu, aniž by 

sekundární legislativa a judikatura vytvořily pevné kritérium, kdy se jedná o tato 

omezení. Tím dochází ke svévolné interpretaci, která podléhá rozmarům soudních a 

správních orgánů a co je nejzávažnější, občané se často raději zdrží projevů, jelikož 

                                                 
67 Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, 2a. ed.,México, Porrúa-CNDH, 2006, s. 

371. 

68 First Amendment: An Overview. Legal Information Institute. 

http://www.law.cornell.edu/wex/first_amendment (přístup 3. 5. 2014). 
69

 Marbury v. Madison, 5 U. S. (1 Cranch) 137; 2 L. Ed. 60 (1803). 

http://www.law.cornell.edu/wex/first_amendment
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panuje právní nejistota, a oblasti projevu, které jsou ve většině demokratických systémů 

legální, jsou v Mexiku postaveny mimo zákon.“
70

 Obecně lze říci, že se jedná o taxativní 

výčet, což vyplývá ze skutečnosti, že jednotlivé limity jsou rozšiřovány změnou ústavy, 

jak se stalo např. přidáním limitu soukromí v roce 2007. 

Hlavní rozdíl mezi oběma úpravami je v zakotvení limitů. První dodatek je nijak 

nestanoví, mexická úprava naopak jasně vyjmenovává jednotlivé limity. Americké 

pojetí spolu se svobodou projevu uvádí i svobodu vyznání, svobodu tisku a právo 

shromažďovací, naopak mexické pojetí ji propojuje s právem na informace a právem na 

repliku.  

3.2. Právní limity 

Ve Spojených státech stejně jako neexistuje přesně stanovená definice toho, co 

projevem je či není, není ani zcela koherentně vyjádřeno, jaký projev je a není chráněn 

prvním dodatkem. Následující podkapitoly se zabývají těmito nechráněnými projevy: (i) 

urážky a provokace včetně nenávistného projevu, (ii) symbolický projev, (iii) obscenita, 

(iv) nactiutrhání. Ochrana však není poskytována i celé řadě dalších projevů, mezi které 

patří: (i) křivá výpověď, (ii) plagiátorství, (iii) pohrdání soudem, (iv) klamavá reklama, 

(v) insider trading, (vi) stanovení cen (např. monopolem), (vii) porušení ochranné 

známky, (viii) antimonopol, (ix) porušení autorských práv, (x) sexuální obtěžování na 

pracovišti, (xi) některá komunikace vězňů, (xii) projev zaměstnanců vlády např. 

vojenská tajemství, (xiii) některé projevy studentů na půdě školy a (xiv) nepřátelské 

publikum.
7172

 Vztah mezi prvním dodatkem a těmito limity nám ukazuje Obrázek 4. 

Z něj vyplývá, že ne každý limit je zcela mimo ochranu prvního dodatku. Naopak 

jednotlivé limity jsou mnohdy velmi kontroverzní, určitým částem ochrana je 

poskytována a některé druhy jednotlivých projevů nejsou nikdy pod ochranou prvního 

dodatku. Obrázek zobrazuje jen limity, na které se soustředí tato práce, nicméně lze si 

zasadit ostatní kategorie limitů svobody projevu do ostatních podmnožin, např. 

plagiátorství nebude nikdy chráněno prvním dodatkem, tedy podmnožina nacházející se 

mimo hlavní množinu, a naopak některé projevy studentů na půdě školy budou z části 

                                                 
70

 “Libertad de expresión“, Diccionario de Derecho Constitucional, México, Porrúa, IIJ-UNAM, 2002, s. 

361. 
71

 Nepřátelské publikum je takové publikum, které s celým nebo s částí projevu nesouhlasí a chce to dát 

najevo. Existence takového publika je důvodem pro možné restrikce svobody projevu z důvodu snahy 

zachovat veřejný pořádek, nikoli umlčet názory, které mluvčí hlásá. Blíže k tématu např. případy 

Terminiello v. Chicago, 337 U.S. 1 (1949) nebo Feiner v. New York, 340 U.S. 315 (1951). 

72 O'Brien, David M. Congress shall make no law: the First Amendment, unprotected expression, and the 

Supreme Court. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, c2010, s. 12. 
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vně a z části mimo hlavní množinu. Zajímavá je ještě politická korektnost, která není 

součástí právního řádu, ale reálně omezuje projev. 

 

Obrázek 4: Vztah prvního dodatku a jeho limitů 

 
Toto dělení limitů svobody projevu vychází z judikatury Nejvyššího soudu USA. 

V mexickém případě žádné takové dělení neexistuje a odborné publikace se omezují na 

dělení podle jednotlivých limitů, jak je vyjmenovává právě čl. 6 mexické ústavy. Z toho 

vyplývá, že jednotlivé „americké“ kategorie pak často pokrývají více mexických limitů. 

Tak například difamace je jednak porušení práva třetí osoby a spor může být řešen 

občanskoprávní cestou, ale zároveň tím může být porušena mravnost či dokonce veřejný 

pořádek. Bohužel v tomto rozdělení nemá zcela jasno ani SCJN. Podkapitola 3.2.2.2 

rozebíraná případ difamace novinářů, který začal jako občanskoprávní spor a skončil 

jako rozsudek SCJN zabývající se diskriminací, tedy spadající do kategorie 

nenávistného projevu dle amerického dělení.   

3.2.1. Provokativní projev (fighting words) 

Provokativní projev lze definovat jako slova úmyslně směřovaná k druhé osobě, 

slova, jež jsou natolik ohavná a plná zloby, že způsobují adresátovi emoční stres, nebo 

První dodatek 

Obscenita 

Nenávistný 
projev 

Symbolický 
projev 

Provokativní 
projev 

Difamace 



   

 

34 

  

v něm vyvolávají okamžitou touhu po fyzické odplatě (bití, bodání, střílení atd.).
73

 Tato 

podkapitola představuje tři nejvýznamnější případy spadající do této kategorie, kterými 

se SCOTUS zabýval. 

3.2.1.1. USA 

3.2.1.1.1. Chaplinsky v. New Hampshire  

Walter Chaplinsky v roce 1941 na veřejnosti distribuoval letáky Svědků 

Jehovových a vykřikoval, že ostatní náboženství jsou zločinnými podniky. Strážník 

Bowering ho upozornil na to, že dav, který se kolem něj shlukl, začal být nepokojný. 

Následně při zatýkání se Chaplinsky o Boweringovi vyjádřil jako o „zatraceném 

vyděrači a fašistovi“.
74

 Právě těmito slovy se SCOTUS zabýval, respektive odpovídal 

na otázku, zda aplikace státního zákona o útočném chování je porušením prvního 

dodatku. Soud došel jednoznačně k závěru, že porušením není. První dodatek nechrání 

urážky či provokace (fighting words), jejichž podstatou je pouze osobní útok, narušující 

veřejný pořádek, jelikož takovýto projev nemá žádnou hodnotu pro společnost. Soudce 

Murphy tak vytvořil dvě skupiny projevu: ústavně chráněný a ústavně nechráněný, kam 

zařadil kromě urážek i obscenitu a nactiutrhání. Státní zákon nebyl tedy příliš 

restriktivní, jelikož jasně vymezil, že projev, který má tendenci vyvolat násilí, není 

ústavně chráněn. Toto rozhodnutí je významné i tím, že zavádí test, během kterého je 

nutno posoudit, zda by takový projev průměrný člověk považoval za provokující k boji. 

Je třeba konstatovat, že rozhodnutí Chaplinsky bylo velmi neurčité a povrchní. Nejvyšší 

soud se nezabýval okolnostmi incidentu, ani blíže nespecifikoval způsob, jakým urážky 

mají škodit, a pouze konstatoval, že neústavní je každá urážka, která inklinuje k 

narušení veřejného pořádku, a že jakékoli urážlivé poznámky mohou být zakázány jen 

proto, že zraňují něčí city. 

3.2.1.1.2. Terminiello v. City of Chicago 

Nejvyšší soud ale zároveň poskytnul ochranu prvním dodatkem projevům, které 

se zdály být na první pohled provokativní. Dalším případem byl spor Terminiello v. City 

of Chicago, který byl rozhodnut po konci druhé světové války. Arthur Terminiello byl 

katolický kněz, který během svého kázání Americkým křesťanským veteránům 

kritizoval určité politické a rasové skupiny, respektive měl antisemitistické poznámky. 
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 “Fighting words“, Legal terms and Definitions: http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=746 

(přístup 2. 5. 2014).  
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Proslov vyslechlo na 800 lidí a dalších 1000 lidí protestovalo venku před budovou 

chicagského auditoria. Policisté nebyli schopni zabránit nepokojům před budovou. 

Terminiello byl odsouzen za výtržnictví, jelikož hrál ústřední roli v podněcování 

nepokojů, čímž porušoval vyhlášku města Chicaga, podle kterého lze považovat toto 

jednání za porušení klidu.  

Nejvyšší soud těsně (hlasy 5:4) zprostil obžalovaného viny, vzhledem k tomu, že 

chicagská vyhláška nebyla v souladu s prvním dodatkem Ústavy. Soud prohlásil, že 

vitalita občanských a politických institucí v americké společnosti je závislá na svobodné 

diskusi a projev může být omezen pouze v případech, že by bylo pravděpodobné, že 

způsobí „zřejmé a bezprostřední nebezpečí“.
75

 Soudce William O. Douglas ve 

většinovém názoru napsal: „Funkcí svobody projevu v našem systému je vyzývat 

k debatě. To může vést k nepokojům, k nesouhlasu se stavem věcí, jak jsou, nebo 

podněcovat k hněvu. Projev je často provokativní a výzvou. Může poukazovat na 

předsudky a tlačit na přijetí určitého názoru.“
76

 Nakolik byl případ hraniční, svědčí i 

fakt, že byly sepsány tři disentují názory. V jednom z nich soudce Jackson upozorňuje 

na to, že většinový názor opominul velmi důležitý zájem v podobě udržování veřejného 

pořádku a přehlédnul fakt, že k nepokojům došlo přímo na místě, kde měl Terminiello 

proslov. Tím podle něj byl právě porušen princip „zřejmého a bezprostředního 

nebezpečí“. 

3.2.1.1.3. Watts v. United States 

V roce 1968 se Nejvyšší soud zabýval projevem tehdy osmnáctiletého Roberta 

Wattse, který se účastnil protestu proti válce ve Vietnamu. Během něj prohlásil, že 

nehodlá splnit svou brannou povinnost a že pokud bude odveden a dostane se mu do 

ruky pistole, první, koho bude mít na mušce, bude Lyndon B. Johnson. Toto prohlášení 

bylo posouzeno jako federální trestný čin, jelikož vědomě vyhrožoval smrtí 

prezidentovi. SCOTUS ale rozhodl, že jeho projev byl pod ochranou prvního dodatku, 

jelikož se jednalo o politickou hyperbolu a že jazyk politické arény je často hanlivý, 

urážlivý a nepřesný. Při posuzování Wattsova projevu tedy došel k závěru, že s ohledem 

na jeho kontext a reakci posluchačů, se nejedná o opravdickou hrozbu ale spíše o 

vyjádření politického názoru, a tudíž spadá pod ochranu prvního dodatku.
77
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3.2.1.2. Mexiko 
Vzhledem k odlišenému pojetí svobody projevu v obou zemích v Mexiku 

neexistuje provokativní projev jako takový, nýbrž spadá pod různé limity, z části pod 

limit veřejného pořádku, z části pod podněcování ke zločinu. Co se týče veřejného 

pořádku, tak jako i v řadě ostatních zemí, je velice obtížné ho definovat, neboť jeho 

pojetí se v průběhu času mění stejně jako mravnost. Navíc historie ukazuje, že snahy 

vyložit, co se rozumí pojmem veřejný pořádek, vedly spíše k potlačení ostatních práv. 

V autoritativních režimech pak i sebemenší kritika vlády bývá považována za porušení 

veřejného pořádku.  

3.2.2. Nenávistný projev (hate speech) 

Další kategorií nechráněného projevu, kterou lze chápat jako podskupinu 

provokativního projevu, je nenávistný projev (hate speech). Ten lze charakterizovat 

jako projev, který má za cíl urazit, ponížit, vyvolat diskriminaci, nenávist, nebo násilí a 

který má útočit na skupinu lidí na základě jejich rasy, náboženství, pohlaví, postižení, 

nebo sexuální orientace.
78 

Typickými příklady jsou projevy rasismu, antisemitismu, 

xenofobie a homofobie. Tato podkategorie úzce souvisí se vztahem svobody projevu a 

rovnosti. Postih nenávistných projevů je založen na myšlence, že tento druh projevu 

zasahuje do principu rovnosti a to rovnosti v důstojnosti. Opačný názor, zastávající 

obhajobu nenávistného projevu, tvrdí, že existuje rovnost mluvčích v právu sdělovat 

názor, respektive rovnost v názorech jako takových.  

3.2.2.1. USA 
Jednotlivé státy USA zaváděly zákony na ochranu před tímto druhem projevu, 

což vedlo k řadě sporů o svobodu projevu. Mnohým z nich se dostalo i přezkumu 

Nejvyššího soudu. Legislativa upravující nenávistný projev je řešena dvojím způsobem. 

Buď je stíhán samotný nenávistný projev, nebo je pachatel odsouzen za určitý trestný 

čin, např. výtržnictví, a prokáže-li se, že oběť byla vybrána na základě její rasy, 

náboženství, etnika, nebo pohlaví, je to posuzováno jako přitěžující okolnost.  

3.2.2.1.1. Beauharnais v. Illinois 

První případ Beauharnais v. Illinois se zabýval ústavností zákona státu Illinois, 

který zakazoval publikovat, písemně vydávat, zobrazovat: „zkaženost, kriminalitu, 
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smilstvo, nebo nedostatek ctnosti určité třídy nebo občanů určité rasy, barvy, 

přesvědčení, nebo náboženství.“
79

 Obžalovaný Beauharnais jednal v rozporu s tímto 

zákonem, když rozdával letáky, ve kterých vyzýval starostu Chicaga a městskou radu, 

aby zastavili další zásahy a obtěžování bílých lidí černochy  stejně jako narušování 

jejich vlastnického práva. Soud došel k závěru, že zákon nebyl v rozporu s ústavou a 

Beauharnaisův projev není chráněn prvním dodatkem.
80

  

3.2.2.1.2. Brandenburg v. Ohio 

V případě Brandenburg v. Ohio z roku 1969 obžalovaný Clarence Brandenburg, 

vůdce Ku Klux Klanu ve státě Ohio, pozval reportéra z cincinnatské televize, aby 

zdokumentoval sraz této organizace. Části záznamu ukazovaly muže v kápích držíce 

střelné zbraně, jak nejprve zapálili kříž, a následně jejich proslovy. Některé z proslovů 

odkazovaly na možnost pomsty proti „negrům“, Židům a všem, kteří je podporovali. 

Brandenburg byl odsouzen na základě antisyndikalistického zákona státu Ohio za 

podporu násilí. Zákon zakazoval schvalování a podněcování k trestnému činu sabotáže, 

násilí nebo nezákonným teroristickým metodám jako prostředku dosahování 

průmyslové nebo politické reformy. Nižší odvolací soud odsuzující rozsudek potvrdil a 

Nejvyšší soud státu Ohio jeho odvolání odmítnul. Nicméně Nejvyšší soud USA došel 

k odlišnému závěru a odsuzující rozsudek zrušil.  

V odůvodnění pak vysvětlil, že obhajoba nelegálního jednání může být omezena 

pouze tehdy, jestliže „takové prosazování je namířeno k podnícení nebo vyvolání 

okamžitého protiprávního jednání a pravděpodobně takové jednání podnítí a vyvolá.“
81

 

Soud jednomyslně obžalovaného zprostil obvinění a upozornil, že aby zákon byl 

v souladu s prvním dodatkem, musel by zakázat prosazování myšlenek, které mají za cíl 

a pravděpodobně i způsobí bezprostřední násilí, nikoliv pouhé prosazování takového 

jednání. Tím soud zavedl kritéria, která se dodnes nazývají jako test Brandenburg nebo 

test míry nezbytné hrozby, podle kterého je u nenávistného projevu vyžadováno, aby 

byl zkoumán jednak jeho aspekt pravděpodobnosti, jednak aspekt bezprostřednosti a to 

bez ohledu na samotný obsah slov. Primárně pak není důležitý lokuční aspekt 

pronesených slov (význam), nýbrž aspekt ilokuční (síla).
82
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3.2.2.1.3. National Socialist Party v. Village of Skokie 

Velice kontroverzní z evropského pohledu se zdá být případ National Socialist 

Party v. Village of Skokie z roku 1977. Národní socialistická strana Ameriky ohlásila 

pochod městem Skokie ve státě Illinois. Město Skokie, ležící na předměstí Chicaga, 

tehdy mělo okolo 70 000 obyvatel, z nichž více polovinu tvořili Židé a z nich několik 

tisíc bylo drženo za druhé světové války v koncentračních táborech. Představitel 

národně socialistické strany Frank Collin napsal dopis radě města Skokie, ve kterém byl 

vysvětlen účel demonstrace. Tím měl být protest proti vyhlášce Skokie Park Districtu, 

které vyžadovalo zálohu 350 000 dolarů k vydání povolení na vybudování nového 

parku. Zároveň v dopise uvedl, že demonstrace se zúčastní přibližně 30-50 lidí, kteří 

budou oblečeni do uniforem, které se budou podobat nacistickým, a na rukávu budou 

mít pásku se svastikou. Demonstranti nebudou provádět veřejně žádná hanlivá 

prohlášení a budou spolupracovat s policií. Obvodní soud pochod povolil, ale zakázal 

pochodujícím, aby byli oblečeni v nacistických uniformách a aby při tom vystavovali 

svastiky. Extrémistická skupina to považovala za omezení jejich práva svobodně se 

projevovat, což se rozhodla vyřešit soudní cestou a spor se dostal až k Nejvyššímu 

soudu, který, sice těsně (hlasy 5:4), pochod povolil. Soud nařídil, že stát musí 

poskytnout přísné procesní záruky včetně práva na odvolání v případech, kdy omezuje 

práva spojená s prvním dodatkem, což v tomto případě nebylo učiněno. Zároveň soud 

označil nošení svastiky za symbolický projev, který nelze považovat za provokativní.  

3.2.2.1.4. R. A. V. v. City of St. Paul 

Případ z roku 1992 R. A. V. v. City of St. Paul, byl spor tehdy nezletilého 

označeného pod iniciály R.A.V., který spolu s ostatními nezletilými vyrobil kříž, který 

následně spálili na oploceném dvorku afroamerické rodiny.
83

 Navrhovatel byl odsouzen 

na základě vyhlášky města St. Paul v Minnesotě. Nařízení stanovovalo, že: „kdokoli, 

kdo na veřejném či soukromém majetku umístí symbol, předmět, označení či kresbu, 

včetně zapáleného kříže nebo nacistické svastiky, o kterých se ví, že v ostatních vyvolá 

vztek, poplach nebo zášť na základě rasy, barvy, přesvědčení, náboženství, pohlaví, 

bude stíhán pro přestupek výtržnictví.”
84

 Nejvyšší soud jednomyslně došel k závěru, že 

toto nařízení bylo v rozporu s prvním dodatkem vzhledem k tomu, že bylo obsahově 

zaměřené (content-based) a očividně bylo vydáno, aby se předešlo šíření neonacistické 
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ideologii a diskriminačním tendencím proti Afroameričanům ve městě. Vyhláška se ale 

nevztahovala na stejně agresivní projevy opačného zaměření.  

V americké právní vědě je jedním ze základních přístupů k doktrinální analýze 

zásahů do svobody projevu tzv. teorie „dvou cest“ (Two Tracks Theory). Posuzuje se, 

zda je určitá norma v souladu se svobodou projevu. To závisí na tom, zda jde o (i) 

obsahově neutrální regulaci, nebo (ii) regulaci založenou na obsahu. Obsahově neutrální 

regulace není primárně zaměřena na poselství, ale na jiný aspekt projevu, jako např. 

doba, místo, či způsob realizace projevu. Regulace založená na obsahu je přímo 

zacílená na omezení poselství (myšlenky, názoru, postoje), jako tomu bylo v případě 

vyhlášky města St. Paul. Dále platí, že neprokáže-li veřejná moc, že je regulace 

obsahově neutrální, je považována za obsahově zaměřenou a jako taková je ústavně 

podezřelá, a tudíž vyžaduje velmi přísný přezkum.
85

   

3.2.2.1.5. Virginia v. Black  

V případě Virginia v. Black z roku 2003 Nejvyšší soud přezkoumával ústavnost 

virginského zákona, který zakazoval, aby kdokoli s úmyslem zastrašit druhého pálil 

nebo zapaloval kříže na cizím pozemku, na veřejné komunikaci nebo veřejném 

prostranství. Pálení kříže mělo být posuzováno jako úmysl zastrašit jakoukoli osobu 

nebo skupinu osob. Žalobce Barry Black vedl shromáždění Ku Klux Klanu, které bylo 

viditelné přímo ze státní dálnice. Během shromáždění účastníci pronášeli hanlivé 

projevy o černoších a Mexičanech a na konci shromáždění zapálili velký kříž. Následně 

přijela policie a Blacka zatkla. Nejvyšší soud rozhodl, že samotné pálení kříže nemůže 

být evidentním důkazem úmyslu někoho zastrašit, tudíž virginský zákon prohlásil za 

protiústavní. Soud rozhodl, že je možné, aby orgán zakázal pálení kříže, pokud je přítomen 

takový úmysl, ale nemůže zakázat pálení kříže bez důkazu takového úmyslu. To znamená, 

že projev ve formě pálení kříže „s úmyslem zastrašit“ orgán zakázat může,86 tak to ale 

virginský zákon nestanovoval.  

3.2.2.1.6. Snyder v. Phelps 

Velice kontroverzní byl i nedávný případ Snyder v. Phelps z roku 2011. Fred 

Phelps založil církev Westboro Baptist v Topece, Kansasu v roce 1955. Jeho církev 

věří, že Bůh nenávidí a trestá Spojené státy proto, že tolerují homosexualitu a to 

především v armádě. Církev často svůj názor hlásá na různých setkáních a hlavně na 

                                                 
85

 Bartoň, op. cit., s. 154-169. 
86

 Virginia v. Black, 538 U.S. 343 (2003). 



   

 

40 

  

vojenských pohřbech. Voják Snyder (homosexuální orientace) byl zabit ve válce v Iráku 

a Phelpsova skupina se rozhodla demonstrovat na veřejném prostranství před budovou, 

kde se konal Snyderův pohřeb. Zároveň demonstranti drželi v rukou transparenty 

s nápisy: „Bůh nenávidí USA“, „Děkuji bože za 9/11“, „Amerika je odsouzena ke 

zkáze“, „Nemodlete se za USA“, „Bůh nenávidí teplouše“, „Kazatelé znásilňují malé 

chlapce“ apod. Místo i čas demonstrace byly předem ohlášené. Přibližně půl hodiny 

před začátkem pohřbu skupina demonstrantů rozvinula transparenty a začala zpívat 

kostelní písně a recitovat verše z Bible. Nikdo z nich nevstoupil na pozemek kostela, 

nebo hřbitova. Nepokřikovali, nekleli a s demonstrací nebylo spojeno ani žádné násilí. 

Otec zemřelého podal žalobu proti Phelpsovi a jeho dvěma dcerám pro nactiutrhání, 

narušení soukromí, úmyslné způsobení citové újmy a za občanské spiknutí.  Když 

Snyderův otec svědčil, připustil, že přestože cestou na pohřeb viděl transparenty, nápisy 

byly nečitelné a o motivu demonstrace se dozvěděl až z večerních zpráv. Skoro 

jednomyslně (hlasy 8:1) rozhodl Nejvyšší soud ve Phelpsův prospěch, jelikož splnil 

všechny zákonné požadavky a nijak nenarušil pohřeb samotný, především ale proto, že 

transparenty byly nečitelné.  

3.2.2.2. Mexiko 
Zatímco SCOTUS se k nenávistnému projevu vyjádřil v celé řadě případů, SCJN 

se svého prvního případu dočkal až v roce 2013. Jednalo se o spor z roku 2010 dvou 

novinářů z města Puebla. Armando Prida Huerta, majitel deníku Síntesis zažaloval 

Enrique Núñez Quiroze z deníku Intolerancia za sloupek, ve kterém se Núñez Quiroz 

zmiňoval o Prida Huertovi jako o „buzerantovi“ (puñal) a byl toho názoru, že dobrý 

sloupkař by neměl mít tyto vlastnosti: „být podlézavý, neschopný a teplý (maricon).“ 

Právě takoví podle něj píší do novin, jako jsou Síntesis.87 Nejvyšší soud došel k závěru, 

že se jedná o diskriminující projev, který vede k vytváření předsudků, které se 

zakořeňují do společnosti a pozměňují vnímání společnosti lidmi. Zároveň uvádí 

některé skupiny a lidi do choulostivé situace. Přestože se tyto výrazy často objevují 

v běžné řeči, SCJN poukázal, že jednání většiny společnosti nemůže omlouvat porušení 

základních práv.   

Kritici tohoto rozsudku tvrdí, že SCJN se nám snaží namluvit, že pokud 

vypustíme urážlivá slova z našeho projevu, jednou provždy se zbavíme diskriminace. 
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Otázku, kterou je nutno si v souvislosti s tímto rozsudkem položit, je, zda žalobcovým 

záměrem bylo chránit práva homosexuální menšiny. Vypadá to, že šlo spíše o běžnou 

žalobu pro nactiutrhání, ze které SCJN udělal diskriminační spor, na což nebyl vůbec 

tázán, a tudíž šel nad rámec petitu.  

Pozitivní je však určení toho, kdy se jedná o projev nenávisti. Ten je zkoumán na 

základě těchto kritérií: (i) kontext, (ii) postavení autora (veřejná či soukromá osoba), 

(iii) obsah projevu, (iv) objem dopadu a především (v) možnost reálně způsobit újmu 

určitým skupinám či osobám.88 Tato kritéria už velice připomínají judikaturu 

Nejvyššího soudu USA a jak je vidět, SCJN nemá nejmenší problém přejímat cizí 

judikaturu, přestože někteří autoři tvrdí, že to kvůli kulturním rozdílům není možné.89   

3.2.3. Symbolický projev 

První dodatek obecně chrání projev písemný i ústní. Jako další druh projevu 

existuje projev symbolický, který úzce souvisí s vyjadřováním politických názorů. 

Jedná se o druh neverbální komunikace, který právě díky své symbolice může mnohdy 

poselství předat mnohem jednodušeji a efektivněji než prostá slova.  

3.2.3.1. USA 
Ve Spojených státech se symbolický projev rozmáhal především od 60. let 

minulého století, kdy vrcholilo hnutí za občanská práva, lidé se bouřili proti válce ve 

Vietnamu a vyjadřovali svůj nesouhlas s ní a to často právě symbolicky. Následující 

čtyři případy představují různé projevy symbolického projevu a jejich vztah 

k veřejnému zájmu.  

3.2.3.1.1. Tinker v. Des Moines 

V roce 1969 se SCOTUS zabýval případem studentů z města Des Moines ve 

státě Iowa, kteří na protest proti válce ve Vietnamu nosili do školy černé pásky 

umístěné na pažích. To bylo v rozporu se školním předpisem, který byl vydán jen pár 

dní před plánovanou akcí a který stanovil, že kdokoli, kdo bude mít pásku na ruce, bude 

vyzván, aby ji sundal, a pokud neuposlechne, bude ze školy dočasně vyloučen. 

Patnáctiletá Mary Beth Tinker s páskou na paži do školy přišla a následně byla poslána 
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domů. Den poté její bratr John Tinker udělal to samé a také byl poslán domů. To vedlo 

k žalobě podané proti škole za porušení práv studentů svobodně se vyjadřovat. Přestože 

nižší soudy žalobě nevyhověly, Nejvyšší soud se vyjádřil ve prospěch studentů (hlasy 

7:2). Soudce Abe Fortas, autor většinového názoru, prohlásil, že studenti nepřestávají 

být chráněni prvním dodatkem vstupem na pozemek školy. K tomu, aby mohl být jejich 

projev potlačen, musí škola dokázat, že takové chování musí „věcně a podstatně 

narušovat“ chod školy.
90

 V tomto případě se ale škola spíše obávala možného narušení 

než opravdového zásahu.  

3.2.3.1.2. United States v. O'Brien  
David O´Brien v roce 1966 veřejně spálil svůj povolávací rozkaz jako projev 

svého postoje k válce. Byl odsouzen na základě federálního zákona za zničení 

povolávacího rozkazu, který byl veřejnou listinou, tudíž jeho zničení nebo pozměnění 

bylo trestné. Nejvyšší soud svým poměrně jednotným rozsudkem (hlasy 7:1) došel 

k závěru, že tento projev nebyl pod ochranou prvního dodatku.
91

 Předseda soudu Earl 

Warren ve většinovém názoru přiznal, že pokud je určité jednání provedeno 

demonstrativně a jeho účelem je vyjádřit názor, může mít tento zásah vedlejší dopad na 

způsob projevení názoru. Nicméně „jsou-li elementy projevu (speech) a jiného chování, 

tedy ne-projevu (nonspeech) obsaženy ve stejném jednání, mohou dostatečně důležité 

státní zájmy vyžadující regulaci elementů jiného chování (ne-projevu) ospravedlnit 

vedlejší omezení svobody projevu…pokud jde o ony důležité státní zájmy, musí platit, že 

tyto zájmy nemají žádnou souvislost s potlačením svobody projevu a že incidentní dopad 

na svobodu projevu není závažnější než nezbytnost prosazení těchto zájmů.“
92

 

Odsouzením za spálení povolávacího rozkazu byl chráněn důležitý zájem – pořádek 

v ozbrojených silách. 

3.2.3.1.3. Texas v. Johnson 

Gregory Lee Johnson, komunistický aktivista, v roce 1984 spálil na 

republikánském shromáždění před dallaskou radnicí americkou vlajku na znamení 

protestu proti politice prezidenta Reagana. Na základě texaského zákona byl odsouzen 

za hanobení americké vlajky k peněžitému trestu a trestu odnětí svobody v délce 

jednoho roku. Případ došel až k Nejvyššímu soudu, který těsně rozhodl (hlasy 5:4), že 

Johnsonův projev byl chráněn prvním dodatkem. Soud považoval jeho jednání za 
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expresivní projev výrazně politického charakteru a zároveň uvedl, že vláda nemůže 

zakázat určitý druhu projevu jenom proto, že takový projev je společností vnímán jako 

urážlivý nebo nepříjemný.
93

  

Americká vlajka je velice respektovaný státní symbol, který je chráněn řadou 

zákonů. To je možná právě důvodem, proč se stává terčem radikálních projevů. Proč 

pálení vlajky nese poselství a pálení povolávacího rozkazu nikoli? Rozdíl spočívá 

v tom, že vlajka je chráněna jako určitý symbol národa a národních hodnot, tedy jako 

předmět, který sám nese obsahové poselství. Na rozdíl od toho postih pálení 

povolávacího rozkazu nesouvisí se symbolickým významem tohoto rozkazu, ale je 

snahou o zachování pořádku v ozbrojených silách.
94

  

3.2.3.1.4. Cohen v. California 

Posledním případem zabývajícím se symbolickým projevem, byl spor Paula 

Cohena, který na protest proti válce ve Vietnamu nosil tričko s nápisem „K čertu s 

odvodem. Zastavte válku“. Byl odsouzen na základě kalifornského zákona, který 

zakazoval „zlomyslné a úmyslné narušování klidu a pořádku, nebo útočné chování 

osob.“
95

 Cohen byl odsouzen ke třiceti dnům vězení a případ se dostal až k Nejvyššímu 

soudu, který pouze těsně (hlasy 5:4) rozhodl v Cohenův prospěch. Soudce John 

Marshall Harlan ve většinovém názoru vysvětlil, že přestože bylo tričko provokativní, 

nebylo vůči nikomu přímo namířené. Zároveň neexistoval důkaz o tom, že by u lidí 

vyprovokoval tímto nápisem násilné jednání.  Vulgarismus nelze automaticky chápat za 

porušení veřejného pořádku. „Vulgarita jednoho je lyrikou druhého,“
96

 jak uvedl soudce 

Harlan.  

3.2.3.2. Mexiko 
Mexická legislativa ani judikatura explicitně nehovoří o symbolickém projevu, 

nicméně případ campechského básníka Sergia Witze spadá do této kategorie. Ten v roce 

2002 publikoval krátkou báseň s názvem „Vlast ve sračkách“ („La Patria entre la 

Mierda“), ve které vyjádřil přání použít mexickou vlajku jako toaletní papír. Pro lepší 

představu uvádím celý text básně:
 
 

„Utřu svou moč do vlajky 

mé země 

toho hadru 
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na kterém ulehávají 

psi 

který nic neznamená 

kromě třech barev 

a jedné orlice 

jenž ve mě vyvolávají nacionalistické zvracení 

nebo možná jeden verš 

ve stylu lopezvelardském
97

 

do jehož vlivu mám daleko 

já 

původem z této země 

si čistím zadek 

vlajkou 

a zvu vás všechny k tomu samému 

uvidíte vlast 

v hovnech 

jednoho básníka“
98

 

To bylo považováno za urážku národních symbolů, což bylo klasifikováno jako 

zločin ve smyslu § 191 a 192 federálního trestního zákona. V roce 2005 byla podána 

žádost na přezkum ústavnosti u SCNJ, ta byla ale zamítnuta. Miguel Carbonell toto 

rozhodnutí SCNJ považuje za jedno za nejhorších vůbec. Podle něj SCJN místo aby 

chránil lidská práva, sám je porušuje. Soudce Valls se měl během líčení vyjádřit o nízké 

kvalitě básně a nazvat ji pseudobásní, která útočí nejen na vlajku, ale i na vlast 

samotnou. Naopak Carbonell se o soudci vyjádřil jako o pseudosoudci, který se snaží 

hrát si na literárního kritika.
99

 Soudkyně Sánchez Cordeza svůj názor zaobalila do 

národní bezpečnosti, která by mohla být narušena. Je ale otázkou, do jaké míry krátká 

báseň v marginálním časopise ve státě Campeche může ohrozit bezpečnost Mexika, a i 

kdyby takové riziko případně hrozilo, zda je natolik veliké, že je potřeba umlčet 

básníka. V minoritním názoru soudce José Ramón Cossío Díaz poukázal na skutečnost, 

že trestní právo je prostředkem ultima ratio, a tedy nemělo by být zneužíváno ke 

snahám státu potlačit něčí názor.
100

 Básník byl nicméně o tři roky později federálním 
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soudem v Campeche uznán vinným a bylo mu nařízeno zaplatit pokutu ve výši 50 

mexických pesos (přibližně 5 dolarů).  

3.2.4. Mravnost 

Boj proti nemravnosti, ať už v podobě obscenity
101

 či pornografie, je druhem 

problému, u kterého se těžko stanovují jasné hranice a vytvářejí zřetelná kritéria. Je to 

důsledkem toho, že lidé mají rozdílnou představu o tom, co je nemravné a jejich názor 

může být ovlivněn řadou faktorů, jako např. náboženstvím, věkem apod. Stát pak musí 

dojít ke konsensu o tom, co se považuje za nemravné, a to pak nějakým způsobem 

reflektovat ve své legislativě. Přestože se zákony mění, používá se odlišná terminologie 

a v průběhu času dochází k technologickým pokrokům, které rozšiřují možnosti šíření 

projevů, v postihu a regulaci nemravných projevů se toho příliš nezměnilo. 

Pornografie je reflektována i v řadě feministických teorií, které vycházejí z teze, 

že pornografie je převážně maskulinní záležitost z hlediska konzumentů. Chráněnou 

hodnotou by tedy neměla být morálka ale práva žen. Tato teorie tvrdí, že pornografie 

představuje konkrétní újmu ženám tím, že je zobrazuje pouze jako objekty mužského 

sexuálního zájmu, tedy v podřízené pozici. To lze považovat za diskriminační, proto by 

podle nich neměla být chráněným projevem.
102

 Pak se ale dostáváme spíše do oblasti 

difamace než obscenity.  

3.2.4.1. USA 

3.2.4.1.1. Roth v. United States 

V souvislosti s pornografií se SCOTUS zabýval několika případy. Až do roku 

1956, kdy SCOTUS řešil spor Roth v. United States, platil uzákoněný britský common 

law princip z roku 1868, který byl založen na případu Hicklin v. Regina, který za 

obscénní materiál považoval vše, co by mohlo mravně zkazit ty, jejichž mysl je 

otevřená takovýmto nemorálním vlivům. Proto do té doby byla některá díla Balzaca, 

Flauberta, Joyce, či Lawrence zakázána. Případ Roth v. United States se zabýval 
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obsahem materiálu, který Samuel Roth rozesílal. Tento „lascivní, obscénní a chlípný 

materiál“, jak ho odpůrce označil, obsahoval erotickou literaturu a nahé fotografie. Soud 

zavrhl test Hicklin a definoval obscenitu přísněji jako materiál: „jehož hlavním tématem 

(bráno jako celek) je lascivní zájem…to se posuzuje na průměrném člověku uplatňujíc 

se současné normy ve společnosti.“
103

 Na základě toho byl i Roth odsouzen.  

3.2.4.1.2. Jacobellis v. Ohio 

V případě Jacobellis v. Ohio z roku 1964 Nejvyšší soud řešil spor o promítání 

francouzského filmu Milenci (Les Amants), který byl dle zákona státu Ohio považován 

za obscénní. Oproti nižším soudům SCOTUS došel k závěru, že film obscénní nebyl, a 

tudíž se mu dostávalo ústavní ochrany. Tento spor se proslavil díky souhlasnému názoru 

soudce Stewarta, který se vyjádřil k definici obscenity slovy: „sice nejsem schopen 

obscenitu (tvrdou pornografii) definovat,…ale poznám to, když to vidím“
104

  

3.2.4.1.3. Miller v. California 

Skeptický vůči definici obscenity byl i disentují soudce Douglas ve sporu Miller 

v. California (1973), který tvrdil, že: „neexistují žádná ústavní pravidla pro rozhodnutí 

toho, co je a co není obscénní. Soud posuzuje vkus a tendence v literatuře. Co šokuje 

mě, může být živobytím mého souseda.“
105

 To vyjadřuje relativnost této definice. 

Americký Nejvyšší soud se s posouzením obscénnosti vyrovnal pomocí tzv. testu 

obscenity, který celý případ zpopularizoval. Řešil se v něm spor o rozeslání reklamních 

letáků zobrazující fotografie z filmů pro dospělé. Miller byl odsouzen za porušení 

kalifornského zákona zakazujícího distribuci „obscénního“ materiálu, na které si 

stěžovali nedobrovolní příjemci jeho zásilky. Tzv. Millerův test, který se používá 

dodnes, je založen na těchto kritériích: „a) zda podle průměrného člověka, 

vycházejícího ze současných společenských standardů, může dané dílo posuzované jako 

celek působit na chlípnost, b) zda dílo zobrazuje či popisuje, zjevně urážlivým 

(odporným) způsobem, sexuální chování tak, jak je vymezují zákony jednotlivých států, 

c) zda dílo bráno jako celek postrádá vážnou literární, uměleckou, politickou, či 

vědeckou hodnotu.“
106

 Jednotlivé státy si tedy definují ve svých zákonech, co spadá pod 

obscénní projev, a zároveň mají volnost interpretovat současné společenské standardy 

(viz bod a). To vychází z představy, že v jednotlivých státech se tyto standardy mohou 
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lišit, typicky konzervativnější státy jihu vs. liberální Kalifornie. Tímto testem se sice 

jaksi popsala obscénnost, nicméně vyvstaly nové pojmy jako např. chlípnost, vážná 

literární hodnota apod., které definované nejsou. Farber celý Millerův test zhodnotil pro 

praxi jako zcela neefektivní vzhledem k tomu, že řízení se tak zbytečně prodlužují 

přibíráním znalců a výsledek sporu je odkázán na naprostou nepředvídatelnost 

rozhodnutí poroty právě ve věci společenských standardů.
107

  

3.2.4.1.4. Dětská pornografie 

Co potíže nečiní, je stanovení hranice svobody projevu u dětské pornografie, 

která je zakázána federálními zákony ve všech státech. Federální pravidla trestání 

rozlišují mezi výrobou, distribucí, pořizováním, přijímáním dětské pornografie a 

speciální tresty platí pro případy dětí mladších 12 let.  

Dětská pornografie se dělí dle amerického práva na pornografická díla 

obsahující (i) skutečné děti, (ii) realistické obrázky, na kterých však není skutečné dítě a 

(iii) nerealistické obrázky jako např. kresby. První kategorie je zakázána vždy, jak bylo 

judikováno v případě New York v. Ferber v roce 1982, u druhých dvou se posuzuje, zda 

jsou obscénní dle testu Miller. Hodnotou, která je chráněna, není v tomto případě 

mravnost, nýbrž se jedná o ochranu dětí před zneužíváním. Zakázána je i samotná 

distribuce materiálů s obsahem pornografie dětem, byť taková díla nesplňují test Miller. 

Co se týče dalších dvou výše uvedených kategorií, v posledních letech se stal 

předmětem sporu v rozsáhlých akademických diskusích právě fenomén virtuální dětské 

pornografie. Ve sporu Ashcroft v. Free Speech Coalition z roku 2002 SCOTUS 

odpověděl na otázku, do jaké míry je možné zakazovat dětskou pornografii, při které 

nedochází ke zneužívání skutečných dětí, neboť obrázky a filmy jsou vytvořeny 

graficky počítačem. Soud došel k závěru, že definice dětské pornografie, jak ji stanovil 

zákon o ochraně před dětskou pornografií (Child Pornography Prevention Act, 1996), 

který zpřesňoval federální trestní zákon (18 U. S. C. § 2256), byla v rozporu se 

svobodou projevu a umělecké tvorby. Nakolik je toto téma kontroverzní značí i fakt, že 

k rozhodnutí byla připojena tři disentující a jedno souhlasné stanovisko. Většinový 

názor byl postaven na argumentu, že způsob omezení je příliš vágní, a tudíž by mohla 

být ohrožena distribuce řady uměleckých děl. Jako příklad uvádí příběh Romea a Julie, 

který byl inspirací pro mnoho děl. Julii přitom bylo pouhých 13 let. Naopak disentující 

soudci Scalia a Rehnquist byli toho názoru, že pokud bude virtuální pornografie jednou 
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povolena, je možné, že v budoucnu technologie dosáhne takové kvality, že virtuální 

pornografii nebude možné odlišit od skutečné, což by značně znesnadňovalo postih 

výroby.   

3.2.4.2. Mexiko 
Na úvod je třeba upozornit, že mravností se ve většině případů rozumí mravnost 

v oblasti sexuální. Mravnost v čl. 6 mexické ústavy je limitem, který se jeví být těžko 

vysvětlitelný. Soudní moc se pokusila o interpretaci konstatováním, že aby dílo bylo 

kvalifikováno jako obscénní, záleží na posouzení soudce, aniž by k tomu potřeboval 

speciální test, nebo přesné pokyny. Vzhledem k tomu, že dobré mravy a veřejná 

morálka jsou pojmy, které jsou v jednotlivých prostředích a kulturách proměnné, je 

potřeba určení obscenity ponechat na rozhodnutí soudce.  Znalecký posudek pak může 

pouze podpořit odůvodnění rozsudku. To neznamená ale, že by soudci měli svévolnou 

moc. Při rozhodování se řídí principem, že průměrná morálka se odvíjí od zvyků v dané 

společnosti a době.
108

  

Dle článku 2 zákona o tisku útokem proti mravnosti je: 

I. Jakýkoli projev slovní, písemný, nebo skrze prostředky uvedené v čl. 1, 

jímž se veřejně brání, omlouvají, nebo propagují zlozvyky, správní 

delikty, trestné činy, je k nim nabádáno či jsou obhajovány. To samé 

platí i pro pachatele těchto činů.  

II. Jakýkoliv projev proslovy, výkřiky, písněmi, přehlídkami, představeními, 

kterým se hanobí nebo uráží veřejně mravnost, slušnost, nebo dobré 

mravy, podněcuje k prostituci, protiprávnímu či nemravnému jednání, je 

považován za rozpor s mravností. 

III. Veškerá distribuce, prodej, či vystavení veřejnosti jakýmkoli způsobem 

písemností, letáků, tiskovin, písní, nahrávek, knih, obrázků, inzerátů, 

kartiček nebo jiných listin, maleb, kreseb, litografií, které jsou 

obscénního nebo chlípného charakteru.   

Čl. 32 pak upravuje tresty za porušení tohoto článku.  

3.2.4.2.1. Zakázaná pornografie  

Článek 202 mexického federálního trestního zákona zakazuje jakoukoli dětskou 

pornografii a dále pak díla, ve kterých vystupují osoby, které nemají způsobilost 
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pochopit své jednání, nebo osoby, které nejsou schopny se proti tomuto jednání bránit. 

Článek 200 téhož zákona upravuje distribuci pornografického materiálu osobám 

mladším 18 let.  

Problém dětské pornografie spočívá v tom, že článku 202 nezakazuje její držení, 

jako je tomu v USA. Kvůli tomu se Mexiko řadí dle mezinárodní organizace zabývající 

se dětskou pornografií ECPAT Internacional na druhé místo ve výrobě dětské 

pornografie
109

 a zároveň existuje obrovský černý trh s dětskou pornografií. Obecně 

v Mexiku ani neprobíhá tak široká diskuse o dětské pornografii a virtuální dětské 

pornografii.  

Situaci v Mexiku lze tedy shrnout následovně: je zakázána explicitně výroba 

dětské pornografie, Mexiko je ale jedním z největších producentů na světě, což se 

vysvětluje tím, že její držení zakázané není. Co se týče normální pornografie, na jednu 

stranu probíhá diskuse, zda by neměla být úplně zakázána, na druhou stranu v ní nejsou 

stanovené žádné limity. Ty může stanovit pouze soudce a v konkrétním případě pak 

stanovit, že se jedná o dílo obscénní a to kvalifikovat jako útok na mravnost, který 

nespadá pod svobodu projevu. Nicméně neexistuje judikatura, která by toto téma 

rozporovala. 

3.2.5. Difamace 

Difamace neboli urážka na cti, nactiutrhání je zásahem do osobnostních práv 

poškozeného. Spočívá ve snížení jeho důstojnosti a váženosti ve společnosti. Nejčastěji 

dochází k difamaci verbálně, možné jsou však i nonverbální formy difamace 

(karikatura, gestikulace apod.). Jedná se o soukromoprávní delikt, na rozdíl od trestného 

činu pomluvy, který spadá do oblasti veřejného práva. Poškozený má právo na ukončení 

škodlivého zásahu, na odstranění jeho následků a na přiměřené zadostiučinění; 

nejčastější formou zadostiučinění je osobní nebo veřejná omluva, v případě citelnějšího 

zásahu do osobnostních práv má poškozený rovněž nárok na náhradu nemajetkové 

újmy v penězích. Urážka na cti se v angloamerickém právu dělí na slander 

(urážka) a libel (písemná urážka). Zatímco slander je ústní veřejný projev, který 

následně může být zaznamenán v tisku, libel je projev zaznamenaný na hmotném 

substrátu, např. v tisku.
110
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3.2.5.1. USA 
Případy nactiutrhání v USA sahají až do koloniálního období, jak ukazuje první 

kapitola. Americká legislativa upravující problematiku difamace je mnohem méně 

výhodná pro žalobce než tomu je v ostatních zemích, což je dáno především níže 

popsanou judikaturou Nejvyššího soudu USA. To vedlo v minulosti k tzv. libel tourism, 

tedy případům, kdy se američtí občané bránili vůči pomluvám podáním žaloby v jiných 

zemích, které mají nižší standardy pro dokazování písemných urážek. Forum shopping 

v oblasti difamačních žalob byl nicméně zakázán přijetím federálního zákona SPEECH 

Act v srpnu 2010. Ten povoluje výkon cizozemských rozsudků, pouze pokud jsou 

v souladu s prvním dodatkem. Některé státy jako např. New York a California pak 

přijaly ještě další speciální zákony, kterými tomuto jevu předchází.  

Co je a co není (písemnou) urážkou si jednotlivé státy upravují samostatně, 

někdy v rámci jedné normy, jindy ve více právních předpisech, tudíž je téma difamace 

hůře uchopitelné. Co se týče trestní úpravy, celkem 17 států ve svých státních trestních 

zákonech zavádí trestný čin pomluvy.
111

   

3.2.5.1.1. New York Times Co. v. Sullivan 

V roce 1964 se SCOTUS zabýval inzerátem, který publikoval deník New York 

Times a ve kterém bylo obhajováno působení Martina Luthera Kinga. V článku byly 

popsány okolnosti údajně brutálního zásahu proti demonstrantům za občanská práva. 

Následně se ukázalo, že tomu tak nebylo a policista Sullivan, zodpovědný za popsaný 

zátah, podal na deník žalobu. Nižší soud mu přisoudil odškodnění, nicméně Nejvyšší 

soud byl zcela opačného názoru. Podle něj je třeba, aby uveřejněné tvrzení mělo 

„zlovolný záměr“ (actual malice), tedy že vědomě neodpovídá pravdě, nebo se zjevnou 

bezohledností k tomu, zda tvrzení je či není lživé.
112

 Při bližším přezkumu inzerátu 

Nejvyšší soud došel také k závěru, že obsahem je velice blízký projevu politického 

charakteru, tudíž je pod ochranou prvního dodatku. Důkazní břemeno leží tedy na 

žalobci, který musí prokázat subjektivní stav mysli žalovaného. Významnou roli 

v tomto případě hrálo i postavení žalobce – policisty Sullivana, který je brán jako 

veřejný činitel, pro kterého platí vyšší standard pro prokázání difamace, vzhledem 

k tomu, že jako veřejná osoba je více vystavena kritice ze strany veřejnosti.  
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3.2.5.1.2. Gertz v. Robert Welch Inc. 

Ne vždy je ale jasné pravidlo pro určení toho, kdo je veřejným činitelem. 

Důkazem toho je i případ Gertz v. Robert Welch Inc., kterým se SCOTUS zabýval 

v roce 1973. Gertz byl trestní obhájce, kterého si najala rodina v souvislosti s žalobou 

na policistu, který zabil jejich syna. V časopise American Opinion byl Gertz nazván 

leninistou a komunistou kvůli tomu, že reprezentoval klienty, kteří žalovali policistu. 

Nižší soud na základě testu o „zlovolném záměru“, Gertzovu žalobu za nactiutrhání 

zamítl. Nejvyšší soud těsným hlasováním (5:4) rozhodl ve prospěch Gertza, jenž dle 

soudu nespadá do kategorie veřejného činitele. Soudce Powell ve většinovém názoru 

vyjádřil přesvědčení, že „soukromé osoby nemají stejný přístup do médií, a tudíž ani 

stejnou možnost napravit svou pověst jako veřejní činitelé. Zároveň soukromá osoba je 

veřejnému zkoumání vystavena nedobrovolně.“
113

 Dále SCOTUS judikoval, že státy 

nemohou při prokazování difamace nastavit objektivní odpovědnost (strict liability). 

V americkém právním systému žalobce musí dokázat alespoň nedbalost obžalovaného. 

Systém je takto nastaven proto, aby byla usnadněna publikace informací.  

Dle soudce Powella je také velmi důležité rozlišovat mezi skutečnostmi a 

názory. Neexistuje něco jako špatný názor a někdy je třeba chránit i ty mylné názory, 

nicméně této ochrany se nemůže dočkat zveřejněná lživá skutečnost.  Proto pokud se o 

Gertzovi psalo jako o „leninistovi“ a „komunistovi“, bylo to považováno za názor. Jeho 

žaloba pro nactiutrhání byla přípustná proto, že se nejednalo o veřejného činitele.  

3.2.5.1.3. Milkovich v. Lorain Journal Co. 

Nicméně ochrana všech názorů zůstala dosti kontroverzním tématem vzhledem k 

tomu, že názory mnohdy zahrnují i mnoho objektivních skutečností, jak uvedl soudce 

Rehnquist v rozsudku Milkovich v. Lorain Journal Co.
114

 Spor Mika Milkoviche 

spočíval v žalobě, kterou Milkovich podal proti Lorain Journal Co. za otisknutí článku, 

ve kterém stálo, že se navrhovatel měl dopustit křivého svědectví u soudu. Nižší soudy 

na základě sporu Gertz v. Robert Welch, Inc považovaly text za vyjádření názoru a 

Milkovichovu žalobu za nactiutrhání zamítly. Nejvyšší soud naopak řekl, že první 

dodatek nebrání žalobám podávaným proti médiím za nactiutrhání, pokud zveřejněný 

text je útokem na pověst člověka, pak žaloba není v rozporu s prvním dodatkem.
115

 Lze 

tedy shrnout, že názory, které útočí na pověst soukromé osoby, lze soudně napadat.  
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3.2.5.2. Mexiko 
SCJN se zabýval otázkou

116
, zda pod ústavní ochranu spadá i právo někoho 

urazit. Každý, kdo se zapojuje do veřejné diskuse, je nucen dodržovat určité limity jako 

např. respektovat cizí pověst a práva třetích osob. Samozřejmě je možné, že některé 

projevy jsou více provokativní a některá prohlášení mohou přehánět. Ústava nechrání 

urážky, ale ani nezakazuje výrazy neobvyklé, neslušné, skandální, či excentrické, které 

jsou mnohdy v rozporu s většinovým názorem nebo přesvědčením. To platí i pro 

symbolické vyjádření neverbální formou. Právo na čest převažuje nad svobodou projevu 

v případech, kdy se jedná o projevy, kterým není poskytnuta ústavní ochrana, tedy 

tehdy, kdy jsou projevy absolutně urážející.
117

 Těmi se rozumí projevy: a) útočené a 

zostuzující a to v souvislosti se svým kontextem a b) nepatřičné pro vyjádření názoru 

nebo informací, nehledě na to, zda mají vztah k tomu, co vyjadřují, či nikoli. Co se týče 

kontextu, jeho význam se odvíjí od politické a sociální situace, ve které se země 

nachází, a okolnostech, za jakých je zpráva vydána. Ty pak mohou mírnit urážlivý 

význam a zvyšovat toleranci k takovému projevu.
118

  

3.2.5.2.1. La Jornada vs. Letras Libres 

V roce 2010 se k SCJN dostal spor z roku 2004, kdy časopis Letras Libres vydal 

článek s názvem „Spolupachatelé teroru“ napsaný Fernandem García Ramírezem. 

Článek poukazoval, že deník La Jornada měl velice blízký vztah s baskickou 

teroristickou skupinou ETA. Deník po časopisu požadoval, aby tato tvrzení dokázal, což 

nebylo učiněno, a proto deník podal trestní oznámení proti autorovi článku a civilní 

žalobu na Letras Libres. Trestní řízení bylo zastaveno a spor pokračoval dlouhou dobu 

v občanskoprávní rovině do ledna 2011, kdy případ atrahoval SCJN. Ten poukázal na 

skutečnost, že přestože chybí důkazy o napsaném tvrzení a autor článku použil výrazy 

„bez chuti a vkusu“
119

 a je zřejmé, že článek dost přehání, tón, jakým je napsaný, je 

ospravedlňován dopadem, jaký článek má na čtenáře. Zákaz tohoto článku by narušoval 

veřejný zájem, který o dané téma panuje, a tudíž omezoval i svobodnou diskusi. Navíc 
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článek není dostatečně urážlivý nebo nevyvážený, aby mu nebyla poskytnuta ústavní 

ochrana. Dále uvedl, že se jedná spor mezi dvěma médii, tudíž jsou si strany rovny i ve 

zbraních.
120

  

Soud poukázal na spor mezi dvěma lidskými právy: svobodou projevu (Letras 

Libres) a právem na čest (La Jornada). V tomto případě vítězí svoboda projevu, jelikož 

je potřeba svobodného a pluralitního tisku. Zároveň byla média označena za veřejné 

činitele. SCJN hlasy 4:1 zamítl právo na náhradu nemajetkové újmy deníku La Jornada. 

Tento rozsudek je velice pozitivně vnímán jako krok k „opravdové“ demokracii 

Mexika. V rozsudku se SCJN také vyjádřil k doktríně zlovolného záměru (real 

malícia),
121

 která byla přijata do mexického právního řádu a je založená na stejném 

principu jako v USA. Zlovolný záměr v tomto případě nebyl prokázán, což byl jeden 

z důvodů zamítnutí žaloby deníku La Jornada. Mnoho argumentů z tohoto rozsudku 

bylo převzato do výše citované „teze“ SCJN vyjadřující se ke vztahu svobody projevu a 

práva na čest.  

4. Faktické limity 

Předešlá kapitola ukázala právní pojetí svobody projevu a její limity. Naproti 

tomu stojí faktické limity svobody projevu, které nelze opomíjet, jelikož se na pojetí 

svobody projevu podílí ve stejné míře. Jednotlivé podkapitoly představují tři 

nejvýznamnější faktické limity svobody projevu v dané zemi. Ve Spojených státech 

jsou těmito limity dle mého názoru: (i) politická korektnost, (ii) monopolizace médií a 

(iii) islámofobie. V Mexiku mezi ně řadím: (i) násilí a beztrestnost, (ii) monopolizaci 

médií a (iii) kritiku moci.  

4.1. USA 

4.1.1. Politická korektnost 

Politickou korektností se rozumí snaha odstranit používání určitých označení a 

pojmů, které mohou být vnímány jako urážlivé nebo diskriminující pro určitou 

politickou, sociální nebo ekonomickou skupinu. Tato slova jsou nahrazována novými, 

eufemističtějšími výrazy. Proto místo handicapped se používá výrazu physically 

challenged, pojem American Indians byl zaměněn za Native Americans a pokud mluvíte 
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o někom, kdo je black, nesmí se jednat o Afroameričana, ale pouze o člověka černé 

barvy pleti, který je neznámého původu, chcete-li být politicky korektní. Je zvláštní, že 

tento fenomén je významný ve Spojených státech, zatímco v Mexiku nehraje příliš roli. 

Vysvětluji si to skutečností, že Spojené státy jsou mnohem multikulturnější, a tudíž 

existuje mnohem více skupin, vůči kterým je politická korektnost užívána. Zároveň jak 

uvádí Carlos Fuentes se své povídce La Pena, Mexičané sami od sebe používají mnoho 

eufemismů, aniž by to souviselo s politickou korektností, např. o člověku trpícím 

smrtelnou nemocí řeknou está malito (je stonavý).
122

 Časté používání eufemismů se 

vysvětluje jako reakce na tvrdou realitu, ve které společnost žije.
123

 

Politická korektnost ve Spojených státech byla nejvíce debatována v 80. a 90. 

letech 20. století, nicméně se jedná o téma stále aktuální. Výborný postřeh amerického 

politického komentátora Paula Weyriche o politické korektnosti v USA jasně nastiňuje, 

k čemu politická korektnost vede: „Spojené státy se rychle blíží tomu, že se z nich stane 

stát se zcela převládající cizí ideologií, která je silně nepřátelská vůči západní kultuře. 

Poprvé za svého života si lidé musí dávat pozor na to, co říkají. To se v historii naší 

země ještě nikdy nestalo. Ale řeknete-li dnes někdo ´něco špatně´, můžete mít právní 

problémy, politické problémy, můžete dokonce ztratit zaměstnání nebo vás vyloučí ze 

školy. Určitá témata jsou zakázaná. U celé řady témat se k pravdě nesmíte ani přiblížit. 

Když to uděláte, označí vás okamžitě za ´rasistu´, ´sexistu´, ´homofoba´, ´necitlivého´ 

nebo ´plného předsudků´.“
124

 

Svoboda projevu je omezována ne na základě nějakého právního předpisu, nýbrž 

na společností uměle vytvořených pravidlech, která nám říkají, jaká slova lze používat a 

jakých bychom se měli naopak zdržet, abychom nebyli společností zavrhnuti nebo 

odsouzeni. Otázka je, zda má pro společnost politická korektnost nějaký význam. Zda 

opravdu stojí za to, se takto omezovat a jestli tím, že nechceme urazit někoho jiného, si 

nevytváříme vlastní mentální hranice. Spojené státy jsou multikulturní zemí, nicméně je 

třeba se snažit o zachování své vlastní kultury a hodnot, neboť přílišnou politickou 

korektností ztrácí část své identity.   
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4.1.2. Monopolizace médií  

V roce 1983 vyšla kniha The Media Monopoly od Bena Bagdikiana, ve které 

varoval před monopolizací médií. V té době byla většina amerických médií vlastněna 50 

korporacemi. V současné době toto číslo kleslo na šest společností: (i) Comcast, (ii) The 

Walt Disney Company, (iii) 21 Century Fox/News Corporation, (iv) Time Warner, (v) 

Viacom a (vi) CBS Corporations. Navíc Viacom a CBS Companies přestože jsou od 

roku 2006 dvě samostatné společnosti, jsou z velké části vlastněny společností National 

Amusements.  Graf 2 zobrazuje, jak se počet korporací ovládajících většinu amerických 

médii postupně snižoval od roku 1983. Tyto korporace ovládají trh s novinami, 

časopisy, televizními kanály, rádii, knihami a videi.  

Pluralita médií je žádoucí, neboť udržuje zdravý balanc mezi odlišnými názory. 

Čím méně existuje společností, které ovládají trh s médii, tím větším je šance, že volný 

trh myšlenek bude omezen nebo zúžen. Francouzský myslitel Alexis de Tocquilelle 

poznamenal: „jediným prostředkem, jak neutralizovat působení novin, je rozmnožit 

jejich počet.“
125

 To platí samozřejmě i pro ostatní média.  

 

Graf 2: Počet korporací ovládajících většinu amerických médií 
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Zdroj: http://www.corporations.org/media/ (přístup 11. 5. 2014) včetně aktualizace k roku 2014. 
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Nicméně ani pluralita médií nemůže zajistit otevřenost médií. Jednotliví 

soutěžitelé na trhu s médii často vyjímají určitá „nevhodná“ témata, aby neurazili určité 

skupiny lidí, obzvláště z řad inzerentů.  Někteří autoři spatřují problém monopolizace 

amerických médií spíše než na národní úrovni na úrovni lokální. Celých 98,5 % 

amerických měst
126

 má pouze jedny místní noviny a skoro tři čtvrtiny Američanů sledují 

pouze lokální zprávy.
127

 Dalším problémem je i kvalita některých médií. Nejčastěji je 

kritizovaný kanál Fox News, který nejen podvědomě divákovi vnucuje jím podporované 

názory, ale byly i zaznamenány případy, kdy bylo manipulováno s informacemi.
128

 

Všechny tyto jevy se určitými částmi podílí na vytváření faktického limitu svobody 

projevu z hlediska , které na rozdíl od právních limitů nejsou žádoucí. 

4.1.3. Islámofobie 

Strach z islámu je třetím významem faktorem, který limituje svobodu projevu 

v USA. Nemám tím na mysli strach, který ovládnul USA po teroristických útocích 11. 

září 2001, nýbrž strach z reakce především islámského světa. Pro představu uvádím dva 

nejkontroverznější případy, které vyvolaly silné reakce nejen v USA.  

Křesťanský kněz Terry Jones oznámil, že spálí na 9. výročí teroristických útoků 

na 200 Koránů. Tímto tvrzením upoutal okamžitě pozornost médií i celého světa. 

Několik světových vůdců ho požádalo, aby zrušil svůj plán, což nakonec i udělal. 

Nicméně samotná hrozba vyvolala na Blízkém Východě a v Asii řadu protestů, během 

kterých bylo zabito minimálně 20 lidí. Rok poté Jones uspořádal „soud“ s Koránem, 

během nějž simuloval soudní proces a odsoudil Korán k trestu upálení a následně ho 

opravdu i spálil.  Jako reakce na spálení bylo v Afganistánu zabito několik desítek lidí 

včetně pracovníků OSN a po celém světě došlo k četným protestům.
129

  

Dalším případem byl kontroverzní trailer k filmu Innocence of Muslims, jehož 

producentem je Nakoula Basseley Nakoula. Upoutávka k filmu byla zveřejněna na 

YouTube v červenci 2012 pod názvem The Real Life of Muhammad. Nadabované video 
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do arabštiny bylo zveřejněno začátkem září 2012 a bylo doplněno o antiislámské 

projevy, o kterých ani samotní herci nevěděli. Tato upoutávka k filmu vyvolala řadu 

demonstrací a násilných protestů především v Egyptě a následně se rozšířila i do 

ostatních částí muslimského světa. Celá aféra přinesla na 50 obětí, stovky zraněných a 

pakistánský ministr dokonce nabídl odměnu za Nakoulovu hlavu.
130

 

Mezi ostatní pobuřující projevy patří i pálení Koránu americkými vojáky. 

Všechny tyto akce mají jedno společné, vyvolávají velice silné reakce a to především 

v ostatních částech světa. Na jedné straně pak stojí velice liberální pojetí svobody 

projevu v USA a na druhé straně netolerantnost k těmto projevům především 

v arabském světě. To vytváří faktický limit svobody projevu, protože lidé nemohou 

svobodně vyjádřit své názory, aniž by se museli bát odvety. Je tristní, že americká 

společnost je ovládána takovým strachem z islámu, stejně jako je k zamyšlení reakce na 

tyto projevy. Jak už bylo řečeno, některé projevy jsou velice provokativní, vzbuzují 

silné emoce a rozvášňují diskuse. Volný trh myšlenek je ale založen na myšlence, že 

každý, kdo na něj přijde se svým názorem, bude vyslyšen. Reakcí na názor, se kterým 

nesouhlasíme, by měl být protiargument a nikoli násilí. Samozřejmě mnohé tyto projevy 

jsou na hranici s nenávistným projevem, ale měl by to být soud, kdo to posuzuje a kdo 

ukládá sankce za případné excesy.    

4.2. Mexiko 

Mexiko je typem země, kterou více než právní problémy a akademické diskuse 

zužují problémy faktické. José Luis Dibildox Martínez vidí největší překážky, které 

stojí v cestě svobodě projevu, v: (i) beztrestnosti úředníků, kteří porušují svobodu 

projevu, (ii) rostoucím počtu fyzických útoků na novináře, (iii) koncentraci médií a (iv) 

nedostatku institucí bránících tuto svobodu.
131

 

V posledních letech se Mexiko stalo zemí, o které se často hovoří v souvislosti 

s násilím, válkou drogových kartelů a organizovaným zločinem. Tyto jevy mají neblahý 

vliv nejen na svobodu projevu v zemi, ale i na lidská práva, což se snaží změnit jak 

vláda, tak různé mezinárodní organizace. Úřad Vysokého komisaře pro lidská práva se 

snaží monitorovat stav svobody projevu v Mexiku v úzké spolupráci s Panamerickou 
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komisí pro lidská práva. Násilí a jeho beztrestnost jsou tedy nejtíživějším limitem 

svobody projevu. Mexická média čelí jednak problému násilí, které je pácháno na 

novinářích, což souvisí s předešlým limitem, a jednak problému monopolizace médií 

respektive „duopolizace,“ kdy televizní média jsou ovládána dvěma giganty TV Azteca 

a Televisa.  Třetí limit spatřuji v represi ze strany státní moci, kdy se vláda snaží 

umlčovat nevhodné názory.  

4.2.1. Násilí a beztrestnost 

Válka proti drogovým kartelům, rozvoj organizovaného zločinu a i další jevy 

vedly k obrovskému nárůstu násilí v Mexiku v posledních patnácti letech. Bohužel se 

mezi mnohými oběťmi nacházejí často právě novináři. Čísla ukazují, že Mexiko se od 

roku 2000 drží v čele nepříliš populárního žebříčku počtu úmrtí novinářů na americkém 

kontinentě.
132

 Rok 2013 byl dokonce nejhorším pro svobodu projevu v Mexiku. Bylo 

zaznamenáno celkem 330 případů útoků na novináře a média.
133

 Komise na ochranu 

novinářů od roku 1992 zaznamenala 30 mrtvých novinářů, u nichž byl motiv jasně 

prokázán, a dalších 40, u nichž motiv prokázán nebyl. Pro představu v USA bylo 

zaznamenáno pět zabitých novinářů s prokázaným motivem a jeden bez prokázaného 

motivu.
134

 Právě prokazování motivu se zdá být v Mexiku velice obtížné. To souvisí 

s druhým problémem, kterým je beztrestnost. Vraždy (nejen) novinářů zůstávají 

nepotrestané, čímž stát posílá drogovým kartelům, kterým jsou většinou vraždy 

přičítány vzhledem k tomu, že většina zavražděných novinářů se ve své práci zabývala 

právě drogovou kriminalitou, jasnou zprávu a tou je, že pokud budou ve vraždění 

pokračovat, nemusí se bát postihu. Vláda se samozřejmě snaží situaci vylepšovat tím, že 

uzákonila větší ochranu novinářů a zvýšila trestní sankce, ale samotný postih pachatelů 

zůstává stále v nedohlednu. Mexiko je rok co rok mezinárodními organizacemi 

kritizováno za porušování lidských práv a za beztrestnost, která v zemi panuje. Jak se 

zdá, aby došlo k opravdovému posunu, je třeba více času a hlubších reforem. Příkladem, 

který dokládá neschopnost státu něco změnit, je i vytvoření Speciálního státního 

zastupitelství stíhajícího trestné činy proti svobodě projevu. To od února 2010 
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zaznamenalo 143 vyšetřování a ani u jednoho případu nebyl vynesen odsuzující 

rozsudek.
135

 Důsledkem toho dochází k autocenzuře ze strany novinářů, tudíž sami 

novináři si ze strachu vytvářejí jeden z faktických limitů svobody projevu v zemi.   

Jedním příkladem za všechny je případ vynikající mexické novinářky, bojovnice 

za lidská práva a za práva žen Lydie Cacho, která ve své knize Los Demonios del Edén 

popsala, jak funguje mexický obchod s dětskou pornografií a popsala zneužívání 

mladistvých, přičemž odhalila i některé veřejně známé osoby, které se na obchodu měly 

podílet, jako např. dnes již bývalého guvernéra státu Puebla Mária Marína Torrese. 

Nejdříve byla novinářka zatčena a souzena za nactiutrhání, následně ji soud osvobodil. 

V současné době se nachází v zahraničí, poté co jí bylo vyhrožováno smrtí a státní 

zastupitelství jí doporučilo, aby radši opustila zemi.  

4.2.2. Televizní monopol 

Mexický problém s monopolizací médií je nejmarkantnější v oblasti televizního 

vysílání. Trh s telekomunikacemi v Mexiku se privatizoval v 90. letech minulého 

století. Televizní trh ovládla skupina Televisa, dnes největší společnost na televizním 

trhu ve všech španělsky hovořících zemí, a TV Azteca. Společně tyto dvě společnosti 

v současnosti ovládají 96 % trhu.
136

  

Skupina Televisa byla několikrát nařčena ze zaujatosti a ze stranění jednotlivým 

vládnoucím stranám, nejdříve PRI a od roku 2000 PAN. Zároveň se spekulovalo o 

poskytování nepřesných informací za účelem oslabit sociální hnutí a podpoření politické 

moci. Kritici zároveň upozorňují na to, jaký obraz o zemi televize vytváří. Televize je 

v Mexiku nejpopulárnějším médiem, např. tištěné noviny, u kterých existuje celkem 340 

vydavatelů, čte pouhých 10 milionů lidí denně, ani 10 % celkové populace. Pro velkou 

část populace je televize jediným zdrojem informací. Televizní zpravodajství má blízko 

k bulvárním médiím, které se prolíná s politickou propagandou a zapomíná ukazovat ty 

problémy, které zemi zužují nejvíce, chudobu a beztrestnost. Kromě zpravodajství jsou 
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pak programy přeplněny telenovelami nebo americkými programy, skrze které se do 

mexické kultury snaží implementovat americké hodnoty.
137

  

O médiích se někdy hovoří jako o čtvrté moci ve státě. K tomu by ale bylo 

potřeba, aby média byla od ostatních mocí nezávislá, k čemuž se Mexiko ještě 

nepropracovalo. Příkladem je třeba privatizace TV Azteca, k níž si prezident televize 

Ricardo Salinas Pliego, bratranec bývalého mexického prezidenta Carlose Salinas de 

Gortari, vzal půjčku od Raúla Salinase de Gortari, ex-prezidentova bratra, který byl 

mimo jiné stíhán za praní špinavých peněz, daňové podvody a také jako organizátor 

vraždy José Francisca Ruiz Massieua, tehdejšího generálního tajemníka strany PRI. 

Velmi kontroverzní byl i neuvěřitelně rychle přijatý federální zákon o rádiu a televizi 

přezdívaný Ley Televisa, který vstoupil v platnost těsně před koncem prezidentského 

období Vicenta Foxe. Zákon dereguloval digitální televizi ve prospěch TV Azteca a 

Televisy.  

Tento limit je založen na stejném problému jako ten americký. Nespočívá 

v přístupu k informacím, ale v kvalitě informací, které jsou poskytovány. Pluralita 

zdrojů informací umožňuje vidět věc z různých perspektiv a vytvořit si tak lepší obraz o 

dané věci.    

4.2.3. Kritika moci  

Kritizovat vládu je v dnešní demokratické společnosti poměrně běžný jev, a 

tudíž je zcela nepřijatelné, aby se problémy „kritických hlasů“ řešily jako v minulosti 

jejich mizením či odstraněním. Stát byl nucen vyvinout nové techniky, jak se 

takovýchto lidí „zbavit“, aniž by byl nařčen z porušování lidských práv. Mexiko je ne 

nadarmo přezdíváno „zemí, kde se nic neděje“ (el país de no pasa nada). Na 

následujících dvou případech ukazuji, jak vláda reaguje na svou kritiku. 

První případ se odehrál v únoru 2011, kdy novinářka Carmen Aristegui 

komentovala v rádiu MVS události ze zasedání Kongresu. Tam byl poslanci Strany 

práce přinesen transparent s fotkou tehdejšího prezidenta Felipa Calderóna a nápisem: 

„Nechal bys opilce řídit auto? Že ne? A proč ho necháš řídit zemi?“
138

 Aristegui se ve 

svém vysílání pozastavila nad tím, že to není poprvé, co se hovoří o možném problému 
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s alkoholem prezidenta Calderóna. Zároveň položila otázku, zda by nebylo zapotřebí, 

aby prezident podstoupil lékařské vyšetření. Podle ní by vzhledem k míře odpovědnosti, 

kterou prezident má, lidé měli být obeznámeni s jeho zdravotním stavem. Právě tyto 

komentáře vedly k okamžitému ukončení pracovního vztahu s novinářkou. Rádio MVS 

to odůvodnilo tím, že existuje určitý etický kodex, kterým se společnost řídí a který obě 

strany podepsaly. Na základě tohoto kodexu není možné, aby rádio šířilo fámy v rámci 

svého zpravodajství. To podle nich Aristegui porušila, a proto dostala výpověď. Média 

následně upozornila na skutečnost, že rádiu MSV končila vysílací licence a výpověď 

novinářky byla cenou, kterou společnost musela zaplatit za její obnovení.
139

 A tak hlas 

vynikající novinářky byl umlčen a nikdo se k tématu Calderónova „zdravotního“ 

problému již dále nevěnoval. 

Jestli prezident Calderón byl často kritizován médii i občany, tak to především 

v souvislosti s nepříliš vydařenou válkou proti drogovým kartelům, kterou započal 

v roce 2006. Nicméně současný prezident Enrique Peña Nieto je ústřední postavou 

všech protivládních kritik a je až k neuvěření, kolik se objevuje zpráv, článků, videí a 

tweetů reagujících na jeho politiku, osobní život, vzhled apod., což je velice pozitivní 

pro svobodu projevu. Nicméně je s ním spojována i aféra z předvolebního období, která 

dala vzniknout hnutí #YoSoy132.  

Vše začalo v květnu 2012 na půdě Iberoamerické univerzity, kde tehdy ještě 

jako kandidát na prezidenta Peña Nieto představoval svůj předvolební program. Na 

konci jeho prezentace ho skupina studentů vyzvala, aby se vyjádřil k případu Atenco,
140

 

ke kterému došlo za jeho působení ve funkci guvernéra Estado de México. Jeho 

odpověď, kde ospravedlňoval zásah ze strany státu, vyvolala bouřlivý nesouhlas 

studentů a Peña Nieto následně musel poměrně složitě za pomoci svých osobních 

strážců opustit akademickou půdu. Zúčastnění studenti ihned zveřejnili videa 

zachycující celou událost na internetu, ta následně převzala média a přibarvila je 

tvrzením, že se nejednalo o opravdový projev univerzitních studentů nýbrž o politický 

bojkot.
141
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Předseda PRI Pedro Joaquín Coldwell se o studentech vyjádřil jako o „hrstce 

mladistvých, kteří nejsou reprezentativním vzorkem univerzitní komunity“
142

 a senátor 

Artur Escobar y Vega zase popsal studenty jako skupinu maximálně dvaceti lidí ve věku 

30 – 35 let, kteří chtěli způsobit rozruch a nejspíše byli napojeni na prezidentského 

protikandidáta Andrese Manuela López Obradora.
143

 Několik dní poté skupina 131 

studentů zveřejnila na internetu video, na kterém ukázali své studentské průkazky a 

politikům a médiím, jež zachovávají pochybnou neutralitu, vzkázali, že využívají svého 

práva na repliku, a oznámili, že nebyli nikým navedeni ani vyškoleni. Následně se 

studenti jednotlivě přestavili, sdělili své studijní číslo, uvedli obor, který studují, a 

popřeli členství v jakékoli politické straně. Jako reakce na toto video se na sociálních 

sítích vytvořil slogan #YoSoy132 (#JáJsem132), čímž ostatní lidé chtěli vyjádřit 

podporu studentům. Slogan dal název i celému hnutí, které bylo velice aktivní po zbytek 

předvolebního období a po něm. Prvním ze šesti bodů programu, které hnutí zveřejnilo, 

v červenci 2012 byla právě demokratizace a transformace médií.
144

 Fenomén tohoto 

hnutí je dobrým příkladem toho, jaký je současný stav svobody projevu v Mexiku. Na 

jednu stranu nám ukazuje, jakým způsobem se politici snaží nežádoucí názory „zamést 

pod koberec,“ na druhou stranu ukazuje obrovský zájem nejen mladých lidí o osud 

země a o politickou situaci.  

  

                                                 
142

 Vyjádření Pedra Joaquína Coldwell k dispozici zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=AaVBzWN10iM (přístup 6. 5. 2014). 
143

 Vyjádření Artura Escobara y Vega k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=nV3-8PkbilA 

(přístup 6. 5. 2014). 
144

 Convoca #YoSoy132 a la transformación de México, La Jornada 

http://www.jornada.unam.mx/2012/07/28/politica/005n1pol (přístup 6. 5. 2014). 



   

 

63 

  

5. Otevřenost společnosti  

Otevřená společnost je pojetí společnosti, které pochází z meziválečného období 

od francouzského filosofa Henri Bergsona, a který byl rozvinut během druhé světové 

války filosofem Karlem Popperem. Ten ve svém díle Otevřená společnost a její 

nepřátelé staví otevřenou společnost jako protiklad k uzavřené společnosti, čímž je 

podle něj autoritářská forma vlády. Právě v uzavřených společnostech existují určité 

konečné „pravdy“, pro které je daná společnost uzavřená vůči svobodě myšlení. Naopak 

v otevřené společnosti lidé potřebují ke kritickému myšlení svobodu myšlení a projevu, 

stejně jako některé kulturní a právní instituce, které usnadňují toto myšlení.   

Tato práce je založená na tezi, že čím je svoboda projevu širší, tím je společnost 

otevřenější. Stejně tak pokud se společnost stává otevřenější, má to pozitivní vliv na 

svobodu projevu. Co dělá ale společnost otevřenou? Otevřenost společnosti je pojetí, 

které lze pochopit poznáním jeho jednotlivých prvků. Nicméně neexistuje jednotná 

definice nebo vysvětlení, které by nám jasně stanovovalo, z čeho přesně se taková 

společnost skládá. Existují ukazatele, jejichž spojením si můžeme udělat představu o 

míře otevřenosti dané společnosti. Takových ukazatelů je mnoho, např. výzkumy 

Světové banky, která vydává tzv. Worldwide Governance Indicators, šest ukazatelů 

monitorujících kvalitu vlády. Jednotlivé indikátory jsou pak spojením výsledků řady 

menších výzkumů prováděných mezinárodními organizacemi. Otevřeností společnosti 

se zabývá i organizace Freedom House, která měří především svobodu per se a svobodu 

tisku. Pro účely této práce byly vybrány čtyři indikátory Světové banky, které přímo i 

nepřímo souvisejí se svobodou projevu: (i) panství práva (Rule of law), (ii) kontrola 

korupce (Control of Corruption), (iii) efektivita vlády (Government Effectiveness) a (iv) 

veřejné mínění a odpovědnost (Voice and Accountability).
145

 Jednotlivé podkapitoly 

představují jednotlivé indikátory, ukazují výsledky naměřené ve Spojených státech a 

Mexiku a vysvětlují, jaký mají vliv na svobodu projevu. Naměřené výsledky v roce 

2012 v těchto zemích představuje Graf 3. 

                                                 
145

 Indikátor Politické stability a absence násilí byl vynechán vzhledem k tomu, že reflektuje stabilitu 

politické moci a pravděpodobnost státního převratu, což dle mého názoru sice se svobodu projevu 

souvisí, nicméně příliš vzdáleně. Druhý indikátor, který nebyl použit je Regulační kvalita, která vyjadřuje 

schopnost vlády vytvářet a implementovat nová pravidla pro podporu soukromého sektoru, což je 

svobodě projevu také velice vzdálené.  



   

 

64 

  

Graf 3: Worldwide Governance Indicators v USA a Mexiku (2012) 

 
 

Zdroj: Worldwide Governance Indicators  

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports (přístup 10. 5. 2014). 

5.1. Panství práva 

Panství práva znamená vázanost státu právem. Tento indikátor ukazuje, do jaké 

míry jsou ve společnosti dodržována pravidla a jak je právo v zemi vymáháno. Pokud 

v zemi neexistuje panství práva, svoboda projevu není zaručena. Z Grafu 3 vyplývá, že 

právě v tomto indikátoru se USA a Mexiko nejvíce liší. 91,47 % v USA svědčí o vysoké 

míře panství práva, tudíž svoboda projevu může být právní cestou lépe vymáhána. 

Naopak Mexiko s  36,02 % ve vytváření právního státu značně zaostává a negativně 

ovlivňuje svobodu projevu. 

5.2. Kontrola korupce 

Druhý ukazatel vypovídá o míře kontroly korupce v zemi. Korupce nejčastěji 

postihuje politiku a hospodářství. Pod pojem korupce se řadí aktivní a pasivní 

úplatkářství, vydírání, zastrašování apod. Je-li v zemi vysoká míra korupce, svoboda 

projevu je deformována a poukazuje na možnost, že určitý názor nebude vyslyšen, 

respektive bude utišen. Svoboda projevu má velice pozitivní vliv na potírání korupce 

v zemi, příkladem jsou medializované korupční aféry, které se velmi těžko ignorují. 

Graf 3 nám ukazuje, že Spojené státy si stojí poměrně dobře v kontrole korupce. 
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S výsledkem 89,41 % patří do první dvacítky zemí na světě, které si vedou v potírání 

korupce nejlépe. Korupce je nežádoucí vzhledem k tomu, že oslabuje správu veřejných 

věcí, snižuje hospodářské výsledky, způsobuje růst chudoby a nezaměstnanosti, vede 

k vytváření klientelistických sítí, dochází díky ní k daňovým únikům apod. Bohužel je 

to jeden z problémů, které tíží Mexiko, což dokazuje i výsledek 42,58 %. Ten svědčí o 

tom, že v Mexiku se ani z poloviny nedaří kontrolovat korupci jako v USA.  

5.3. Veřejné mínění a zodpovědnost 

Tento ukazatel zachycuje, do jaké míry se občané mohou podílet na výběru 

vlády, monitoruje mimo jiné svobodou projevu, svobodu tisku a právo shromažďovací. 

USA dosáhlo 86,25 % a Mexiko 54,98 %. Pro účely této práce byl vybrán speciální 

ukazatel, který se svobodou projevu souvisí nejvíce, a zároveň spadá do této dimenze. 

Tím je svoboda tisku.  

5.3.1. Svoboda tisku 

Nejčastějším měřítkem, které se používá k porovnání svobody projevu, je 

indikátor svobody tisku. Organizace Freedom House měří svobodu tisku ve 197 zemích 

světa na indexu od 0 do 100. Zde naopak platí, čím nižší hodnota, tím je stav svobody 

tisku v dané zemi lepší. To proto, že uděluje „trestné“ body při zkoumání právního, 

politického a ekonomického prostředí země. Právě jejich součet tvoří hodnotu indexu. 

Výsledky za rok 2013 ukazují, že USA se v celkovém žebříčku umístily na 30. místě 

s indexem 21 a Mexiko na 132. místě s indexem 61. Co se týče jednotlivých oblastí, 

v právním prostředí USA získalo 6 bodů a Mexiko 16 bodů. V ekonomickém prostředí 

pak USA 5 a Mexiko 14. Nejhůře se Mexiku vedlo v politickém prostředí, kde bylo 

ohodnoceno 31 body oproti tomu USA pouze deseti. 

Spojené státy vychází jako země s nejsvobodnějšími médii, přestože v roce 2013 

došlo k mírnému zhoršení. Informace zveřejněné bývalým spolupracovník Národní 

bezpečnostní agentury Edwardem Snowdenem ukazují, že mnozí američtí novináři byli 

sledováni, čímž mohli být ohroženi nebo odhaleni jejich informátoři.  Freedom House 

se zároveň obává, že špatná ekonomická situace země může mít neblahý vliv na 

pluralitu médií.
146

 Naopak Mexiko je organizací Freedom House řazeno do skupiny 

zemí, kde nelze hovořit o svobodě tisku.  

                                                 
146

 Press Freedom Rankings 2014: http://freedomhouse.org/report/freedom-press-2014/press-freedom-

rankings#.U2zQ_Pl_uSo  (přístup 10. 5. 2014). 
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5.4. Efektivita vlády 

Efektivita vlády vypovídá o kvalitě veřejných služeb, občanském sektoru a o 

stupni nezávislosti tohoto sektoru na politice. Zároveň vyjadřuje důvěryhodnost vlády 

k plnění svých závazků. Spojené státy opět udržují vysokou úroveň s  90,4 %. Pro 

Mexiko s výsledkem 63,16 % je to indikátor, ve kterém dosáhlo nejlepšího výsledku.   

5.5. Tendence 

Pokud by se jednotlivé ukazatele zprůměrovaly, Mexiko by dosáhlo hodnoty 

49,2 %. Lze říci, že na cestě k otevřené společnosti ještě není ani v polovině. Oproti 

tomu USA by dosáhlo 89,4 %. Samozřejmě se jedná pouze o statistická čísla, ale do 

určité míry nám ukazují, jak si dané země stojí. Je možné konstatovat, že kdyby 

neexistovala svoboda projevu, nemůžeme vůbec hovořit o otevřené společnosti, jelikož 

je její nedílnou součástí. Zlepšováním jednotlivých dimenzí, které nám utváří otevřenou 

společnost, přispíváme i k větší svobodě projevu. Příloha 1 a 2 ukazují, jak se jednotlivé 

dimenze vyvíjely v jednotlivých zemích mezi lety 1996-2012.  

Příloha 1 ukazuje, že Spojené státy si dlouhodobě vedou velmi dobře i přes 

zmiňované problémy. Z grafů lze zaznamenat mírný pokles u indikátoru veřejného 

mínění a odpovědnosti od roku 2005, neboť byl rozšířen počet zdrojů o nové 

organizace.  Zároveň graf ukazuje, že USA se v roce 2012 opět blíží k hodnotě 90 %, 

jakou měly v roce 1996, což je pozitivní tendence. Efektivita vlády se dlouhodobě skoro 

vůbec nemění a drží se taktéž  90 % hranice. Panství práva od počátku měření dosahuje 

hodnot převyšujících 90 %, naopak kontrola korupce zaznamenala mírný pokles od roku 

2008, což si vysvětluji kolísajícími výsledky francouzského institutu Centre d'Etudes 

Prospectives et d'Informations Internationales, jež v roce 2011 ohodnotil kontrolu 

korupci v USA 0,67 body (1 bod byl maximum) a o rok později celým jedním bodem. 

Z toho by vyplývalo, že se USA zlepšily o celou jednu třetinu během jediného roku, což 

je nepravděpodobné u takto vysokých hodnota vykládám si to změnou metodologie 

výzkumu. 

Příloha 2 ukazuje měření prováděná v Mexiku mezi lety 1996-2012. Když byl 

v roce 2000 zvolen prezidentem Vicente Fox, skončilo tím dlouhé období vlády PRI. To 

bylo považováno jako zlomový moment pro demokratizaci a transformaci země. 

K tomu, aby k takové změně došlo, je potřeba řada strukturálních změn, které kdyby 
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nastaly, promítly by se v grafech Přílohy 2. Jak je ale vidět, žádné výrazné změny po 

roce 2000 nenastaly a o co hůře, skoro všechny indikátory si v roce 2012 vedly ještě 

hůře než v roce 2000 (kromě efektivity vlády, která si polepšila jen o pouhé procento). 
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Závěr 

Pevně věřím, že tato práce dokázala, že svoboda projevu je zajisté tématem, 

kterému stojí za to věnovat pozornost. První kapitola představila právní vývoj ve 

zkoumaných zemí. Ukázalo se, že mexický právní vývoj je provázán 

s konstitucionálním vývojem. K největšímu rozvoji pak dochází především v 19. století. 

Naopak ve Spojených státech je důraz kladen spíše na soudní praxi Nejvyššího soudu a 

důraz je kladen především na 20. století, kdy dochází k největším doktrinálním 

změnám. 

Druhá kapitola, věnující se Hofstedovo kulturním dimenzím, se soustředila na 

interpretaci velmi odlišných výsledků v měřených kulturních dimenzí. Spojené státy se 

ukázaly jako silně individualistická maskulinní společnost, která má spíše menší 

tendence vyhýbat se nejistotě a kde vzdálenost od moci je spíše nízká. Naopak Mexiko 

je maskulinní kolektivistická společnost, která má velkou tendenci vyhýbat se nejistotě 

a existuje zde i velká vzdálenost od moci. Z vyvozených závěrů vyplynulo, že 

společnou hodnotou pro obě společnosti je znak maskulinity, který vede k větší 

průbojnosti jedinců při vymáhání svých práv. Zkoumané země se nicméně liší v pojetí 

rovnosti, která je pro Američany mnohem důležitější než pro Mexičany. Mexická 

společnost je zároveň více založena na tradicích a nepsaných pravidlech. Psaná pravidla 

pak mají tendenci být velmi podrobná a rozsáhlá.  

Jádro práce představila třetí kapitola, která se věnovala ústavnímu zakotvení 

svobody projevu a analýze čtyř jejich limitů: provokativního projevu, ke kterému byl 

přičleněn nenávistný projev, symbolickému projevu, obscenity a difamace. Na 

jednotlivých rozsudcích ukázala, jak se vyvíjela právní diskuse o jednotlivých limitech. 

Byla použita kategorizace podle americké právní vědy, která byla aplikována i na 

mexické případy. Tato kapitola ukázala, že čistě v ústavní rovině má svoboda tytéž 

právní záruky, nicméně americká judikatura je na případy mnohem bohatší a diskuse je 

často přínosnější. Domnívám se, že mexický Nejvyšší soud má před sebou ještě mnoho 

práce. To lze samozřejmě vysvětlovat tím, že po dobu vlády PRI v minulém století 

neexistoval prostor pro přílišný rozvoj. Nicméně SCJN zaznamenal v posledních letech 

většinou pozitivní tendence, snaží se reflektovat jednak judikaturu mezinárodních 

soudů, tak i přebírá některé doktríny Nejvyššího soudu USA.  

Čtvrtá kapitola stručně představila nejvýznamnější faktické limity, které ve 

zkoumaných zemích existují, nicméně se jedná pouze o základní analýzu, neboť každý 
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popsaný faktický limit je tématem k samostatnému výzkumu. Přínosem této kapitoly je, 

že syntézou s právními limity si čtenář udělá ucelenější obraz o zkoumaném jevu. Ve 

Spojených státech svobodě projevu fakticky brání přílišná politická korektnost, 

monopolizace médií a strach z islámu, který vede k extrémním názorům, které mají 

mezinárodní důsledky. V Mexiku se naopak ukázalo, že největší překážkou svobody 

projevu je vysoká míra násilí v zemi a jeho beztrestnost. Stejně jako v USA se i 

Mexičané zabývají problémem monopolizace médií, především na televizním trhu. 

Třetím limitem je nepřijatelnost kritiky ze strany vlády, což má i pozitivní důsledek, 

neboť přispívá k rozvoji občanské společnosti a participaci na věcech veřejných. 

Poslední kapitola ukázala, že svoboda projevu nemůže existovat v uzavřených 

společnostech a zároveň, že jedním z charakteristik otevřené společnosti je zajisté 

svoboda projevu. Na zkoumaných indikátorech se prokázal jeden velice zásadní 

poznatek, kterým je nesvoboda tisku v Mexiku. Při zkoumání demokratických tendencí 

mezi lety 1996-2012 také vyšlo najevo, že Mexiko nezaznamenalo žádné změny od 

roku 2000, přestože je tento rok považován jako mezník pro demokracii a transformaci 

v Mexiku.  

Závěrem lze tedy shrnout, že právní pojetí svobody projevu v USA a Mexiku je 

sice odlišné, nicméně v posledních letech se judikatura SCJN často inspiruje soudní 

praxí amerického Nejvyššího soudu a tím se odlišnosti pomalu stírají. Zároveň bylo 

prokázáno, že ne zcela platí Hofstedovo přesvědčení, že u společností lišících se 

diametrálně v kulturních hodnotách lze jen těžko aplikovat určitý právní institut z jiné 

země. 

Teze, že příčiny odlišností spočívají v rozdílném historickém vývoji a jiných 

kulturních hodnotách, se taktéž potvrdila. Španělští conquistadoři měli sice s nově 

dobytými územími odlišné záměry než britští osadníci, ale víra a hodnoty, kterou 

s sebou přinesli, se postupem času promíchaly se zvyky a kulturou původního 

obyvatelstva, což platí pro obě zkoumané země.  Tím se vytvořily dvě zcela nové 

kultury, které jsou určitou směsicí, jež vytváří jedinečnost pojetí svobody jak v USA, 

tak v Mexiku. 
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Summary 

Freedom of speech is a fundamental human right that definitely deserves to be 

investigated. There are various arguments that support free speech; however, it seems 

that there must be certain limits that shall not be crossed. The thesis focuses of 

perception of free speech in the United States and Mexico. To understand better the 

differences the legal historical development is presented as an introduction to the topic. 

Nevertheless, the difference is influenced also by culture thus Hofstede´s culture 

dimensions are reviewed and set to free speech area. The core of the work is based on 

legal analysis of free speech. The emphasis is made on constitutional framework and 

jurisprudence of Supreme Courts of both countries. The synthesis is needed to provide 

better idea about the topic, thus the actual limits in both countries are investigated as 

well. Finally, the relationship between freedom of speech and openness of society is 

proved as highly dependent. 
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