
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Marka Černocha, Martina Lanka, Jany Hnykové  

a dalších na vydání ústavního zákona o svobodě projevu  

(sněmovní tisk č. 883) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 31. srpna 2016 projednala a posoudila návrh ústavního zákona  

o svobodě projevu a vyslovila s tímto návrhem ústavního zákona nesouhlas, a to zejména 

z následujících důvodů: 

 

1. Navrhovaná změna, která by měla zamezit možnosti omezení svobody projevu 

ve veřejném zájmu, představuje zásadní změnu dosavadní koncepce svobody projevu 

uplatňované v České republice, aniž by předkladatelé zdůvodnili, proč je stávající 

koncepce nevyhovující.  Právní řád České republiky vychází z kontinentálního pojetí 

tzv. bojující demokracie, která zaručuje pluralitu ve společnosti, zároveň se však sama 

brání proti těm, kteří by ohrožovali ústavní práva a svobody. Toto pojetí je mimo jiné 

důsledkem negativních historických zkušeností evropských zemí se zneužitím svobody 

projevu v souvislosti s nástupem nacismu ve 30. letech 20. století. Tyto zkušenosti jsou 

však podle názoru vlády aktuální i dnes, např. v souvislosti s radikálními islamisty nebo 

jinými extremisty, neboť příklon k liberálnější tzv. absolutní svobodě projevu by v podstatě 

znemožnil postih hlásání nenávisti vůči určitým skupinám obyvatel či veřejné schvalování 

terorismu. Zároveň stávající právní úprava obsahuje dostatečné pojistky proti případnému 

zneužití omezení svobody projevu, jelikož takové omezení musí mít vždy formu zákona, 

musí směřovat k ochraně legitimního cíle a být nezbytné v demokratické společnosti.  

Vláda rovněž poukazuje na skutečnost, že omezení z důvodu veřejného zájmu jsou 

obsažena v úpravách dalších lidských práv a základních svobod (např. svoboda 

shromažďování, svoboda sdružování), a to jak v Listině základních práv a svobod, 

tak v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a Mezinárodním 

paktu o občanských a politických právech.    

 

2. Přijetí navrhovaného ústavního zákona by podle názoru vlády bylo v rozporu 

s mezinárodními závazky České republiky. Řada mezinárodních úmluv, jimiž je Česká 

republika vázána, požaduje trestní postih určitých verbálních projevů. Jako příklad lze 
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uvést Úmluvu o zabránění a trestání zločinů genocidia, která považuje za trestný čin 

přímé a veřejné podněcování ke spáchání genocidia. Stejný závazek k trestně právnímu 

postihu veřejného podněcování ke spáchání trestného činu genocidia obsahuje Římský 

statut Mezinárodního trestního soudu. Dalším příkladem je Mezinárodní úmluva  

o odstranění všech forem rasové diskriminace, jejíž smluvní strany se zavazují postihovat 

jako trestné činy všechny formy podněcování k rasové nenávisti. Závazek k postihu 

podněcování nenávisti vyplývá i z evropského práva (rámcové rozhodnutí Rady 

2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti určitým formám a projevům rasismu 

a xenofobie prostředky trestního práva). Navrhovaná změna přístupu ke svobodě projevu 

by tak byla možná jen po odstoupení od příslušných smluv, resp. vystoupení z některých 

mezinárodních organizací, což by mohlo vést k mezinárodní izolaci České republiky.  

 

3. Vláda se neztotožňuje s názorem předkladatelů vyjádřeným v důvodové zprávě, že již 

samotným nabytím účinnosti navrhovaného ústavního zákona pozbydou platnosti právní 

normy, které jsou jím v rozporu (např. ustanovení § 355 trestního zákoníku o trestném 

činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny). K derogaci zákona může dojít 

pouze rozhodnutím zákonodárce nebo nálezem Ústavního soudu. Skutečnost, 

že předkladatelé návrh ústavního zákona nedoprovodili návrhem změnového zákona, 

který by zrušil ta ustanovení právního řádu České republiky, která jsou s novou úpravou 

v rozporu, by vedl ke značné právní nejistotě, a to jak v trestním právu, tak i v dalších 

oblastech, které upravují svobodu projevu (zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, 

zákon o regulaci reklamy atd.). 

 

4. Legislativní řešení navrhované úpravy je zavádějící a nekonzistentní s právním řádem 

České republiky. Název zákon vyvolává mylný dojem, že se jedná o komplexní úpravu 

svobody projevu, ačkoliv jde pouze o krátkou novelu Listiny základních práv a svobod. 

Pojem „svoboda slova nebo tisku“ se v ústavním pořádku České republiky nevyskytuje, 

novelizované ustanovení užívá pojem „svoboda projevu“. Nevhodná je rovněž formulace, 

která ukládá povinnosti Parlamentu České republiky a která chybně spojuje parlament 

s vydáváním zákonů a nikoli s přijímáním zákonů.   
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