
Tato diplomová práce pojednává o svobodě projevu a jejích mezích. Svoboda projevu je jakožto
základní lidské právo nezbytné pro řádné fungování demokratického právního státu a v tomto ohledu mu
také musí být dána náležitá ochrana. Tu v českém právním řádku zajišťuje právní předpis nejvyšší
právní síly, součást ústavního pořádku České republiky, Listina základních práv a svobod. Svoboda
projevu v podobě, v jaké ji chápeme dnes, byla formulována teprve po druhé světové válce jako
prevence před podobně zničujícím válečným konfliktem v budoucnosti. Určitou touhu po šíření
svobodných myšlenek však spatřujeme i hluboko v historii, kdy byly první pokusy o získání svobody
projevu úzce spjaty s náboženstvím. V 19. století, kdy již svoboda vyznání našla své pevné místo v
zákonech většiny evropských zemí, počala být svoboda projevu chápána v souvislosti se svobodou tisku,
které bylo v té době jediným sdělovacím prostředkem. V průběhu 20. Století, kdy bylo lidstvo na celém
světě svědkem otřesných hrůz válek, bylo nutno lidská práva přísně chránit. Za tímto účelem vznikly
mezinárodní organizace a v jejich rámci i mezinárodní katalogy lidských práv. Formulace lidských práv
a základních svobod je v těchto dokumentech velmi podobná, zároveň je pojí myšlenka, že lidská práva
jsou nadřazená jakýmkoli jiným zájmům. 

Svoboda projevu se ovšem často dostává do kolize s některými ostatními lidskými právy či jinými
právem chráněnými zájmy osob. Tyto střety určují, že svoboda projevu není právem absolutním, ale že
má určité meze. Nejen česká, ale i mezinárodní právní úprava zavádí přísné podmínky, za kterých je
možno svobodu projevu omezit. I přes tuto skutečnost je velmi důležitá rozhodovací činnost soudů,
zejména těch, jimž je svěřena kontrola ústavnosti. Judikatura soudů řeší krajní střety práva na svobodný
projev s ostatními právy, přičemž vždy bere v úvahu nejen obsahovou stránku projevu, ale i charakter a
postavení jejich původců a adresátů.

Zvláštní pozornost byla v této práci věnována popírání holokaustu a je v ní vyjádřeno důrazné varování
před nedůsledným postojem v této otázce. Co se dnes může zdát jako zbytečné stíhání hloupých názorů
nepatrné skupinky antisemitsky smýšlejících lidí, může v budoucnu znamenat ohrožení nepohodlných
skupin obyvatelstva. Nikdy bychom neměli zapomínat na to, že projev má moc měnit smyšlení lidí.
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