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I. 

[1] Stěžovatelka tímto podává podnět ke kárnému stíhání soudce Davida Uhlíře 

v souladu s § 134 zákona o Ústavním soudu.  

[2] Podle § 132 Soudce ústavního soudu je kárně odpovědný za kárné provinění. 

[3] Podle § 133 odst. 1 zákona o ústavním soudu „Kárným proviněním je jednání, 

jímž soudce snižuje vážnost a důstojnost své funkce nebo ohrožuje důvěru v 

nezávislé a nestranné rozhodování Ústavního soudu, jakož i jiné zaviněné 

porušení povinností soudce.“ 

 

II. 

Veřejné deklarování názoru na exekutivou nařizovaná omezování 

základních práv a svobod 

[4] Soudce Uhlíř opakovaně na sociální síti Twitter deklaruje své názory na opatření 

exekutivy v souvislosti s koronavirem. Přitom opouští jakoukoli zdrženlivost (viz 

přiložené tweety) 

[5] Soudce Ústavního soudu tak projevuje to, že podlehl šíření strachu ze strany 

exekutivy, médií a dalších subjektů a nezachovává si nestranný úsudek. Podle 

stěžovatelky tak těžko může v současné době nestranně vykonávat svůj mandát.  

[6] Stěžovatelka se při čtení těchto tweetu podivuje, že soudce Uhlíř sám nevybízel 

k zákazu zpěvu a omezení základních svobod občanů dříve, než vláda znovu zavedla 

nouzový stav. 

 

III. 

Osobní zaujatý postup vůči právnímu zástupci stěžovatelky 

[7] Dne 21. 9. 2020 právní zástupce stěžovatelky na svém Twitterovém profilu 

zveřejnil příspěvek „Bez roušky ve školách: důtka nebo vyloučení?“ ze stejného dne, 

který společně se stěžovatelkou zveřejnili na stránkách www.stavbeznouze.cz  

[8] V příspěvku se snažili (na základě mnoha dotazů, které obdrželi od rodičů i 

zástupců škol) shrnout některé právní názory na to, na to, zda a jaké povinnosti či 

oprávnění zejména ve vztahu k protiepidemiologickým opatřením školy mají. 

V daném textu také napsali, že „Stejně tak si nemyslíme, zejm. s ohledem na 

vývoj tzv. šátkové kauzy (zakrývání hlavy hidžábem u muslimské 

studentky), že by ředitelé mohli dát povinnost zakrývat si obličej do školního 

řádu. Ten totiž musí vycházet z platných právních předpisů (školní řády musí 

vycházet z „prostoru“, který jim dávají zákony a právní předpisy ministerstev), které 
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jen rozvádí a zpřesňuje, ale nevymýšlí povinnosti nové. Školní řád nesmí být 

projevem svévole.“ Jak je vidět, stěžovatel se spoluautorkou zde poukazovali na 

rozhodování soudů v tzv. hidžábové kauze a dovozovali z něj limity ohledně toho, co 

může nebo nemůže být přikázáno či zakázáno ve školním řádu. 

[9] Soudce Uhlíř zcela z vlastní iniciativy (aniž by jej Mgr. Zahumenský jakkoli vyzval 

či na Twitteru označil) uveřejnil dne 21. 9. 2020 tweet, kde reaguje přímo na tweet 

stěžovatele takto:  

Cítíte, co nám kolega podsouvá? Takže na vysvětlenou: 

Rouška = ochrana ostatních ze zdravotních důvodů.  

Hidžáb = zahalování obličeje z náboženských důvodů.  

Je důležité si to neplést. 

[10] Z dané reakce je vidět, že soudce Uhlíř si ani nepřečetl argumentaci Mgr. 

Zahumenského, ale prvoplánově se snaží podsouvat veřejnosti sdělení, že tento 

nějakým způsobem přirovnává nošení roušek k nošení hidžábů. Přitom soudce zcela 

pominul, že hidžáb je jen šátek a obličej tedy vůbec nezakrývá.  

[11] Na to Mgr. Zahumenský soudce upozornil tweetem na to, že se dopustil chyby. 

Na to soudce znovu reagoval textem (v odpověď na tweet stěžovatele): Oprava: 

Hidžáb zahaluje vlasy, nikáb obličej. Nicméně trvám na tom, že bojovat proti rouškám 

je chyba. Spojovat boj proti rouškám s isláme nebo jiným náboženstvím je unfair 

manipulace. Tímto považuji věc za vyřízenou. 

[12] Zde se tedy soudce Uhlíř již zcela oprošťuje od zdrženlivosti, kterou by 

měl soudce zastávat, a rovnou kritizuje činnost Mgr. Zahumenského, který 

společně se stěžovatelkou bojuje proti rouškám a poukazuje na to, že podle 

práva šaría jsou roušky výrazem nižšího postavení žen – viz text ústavní 

stížnosti podané stěžovatelkou.  

 

• Stručně k zahalování obličeje na základě islámského práva 

[13] S ohledem na dané téma stěžovatelka stručně shrne názory, které v této 

souvislosti zastává.  

[14] Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl dne 1. července 2014 ve 

svém velkém sedmnáctičlenném senátu případ S. A. S. proti Francii (stížnost č. 

43835/11). Soud zkoumal zákaz zahalování obličejů u muslimských žen.  

[15] Soud potvrdil, že zahalení obličeje je výrazem kulturní identity, která přispívá k 

pluralismu, jenž je pro demokracii nezbytný. Z toho stěžovatel vychází, pokud jde o 

původ zahalování obličeje.  
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[16] Soud konstatoval, že tvář má důležité místo v sociální interakci a překážka 

vytvořená jejím zahalením může být vnímána jako porušení práva ostatních 

na život ve společenství. Soud si povšiml důrazu, který důvodová zpráva k 

předmětnému zákonu kladla na „neslučitelnost dobrovolného a systematického 

zahalování obličeje se základními požadavky ‚společného života‘ ve 

francouzské společnosti“, které „v rozporu s ideálem bratrství nedostojí 

minimálnímu požadavku na zdvořilost potřebnou pro sociální interakci“. 

Zákaz zahalování může být v zásadě považován za nezbytný pro ochranu práv a 

svobod jiných. 

[17] Německý Spolkový ústavní soud nicméně i ve vztahu k šátku v jednom ze svých 

rozhodnutí uvádí, že „šátek není, na rozdíl od křesťanského kříže […] sám o sobě 

náboženským symbolem. Srovnatelného působení se mu dostává teprve v souvislosti 

s osobou, která jej nosí, a jejím chováním […] šátek může být zkratkou pro vysoce 

rozdílné výroky […] V současné době je šátek stále více vnímán jako symbol 

islámského fundamentalismu, který vyjadřuje vymezení se vůči hodnotám 

západní společnosti, jako je sebeurčení jednotlivce a obzvláště emancipace 

ženy.“ BVerfGE 108, 282 (2003), odst. 50 a 51, citováno dle BOBEK, Michal, 

BOUČKOVÁ, Pavla, KUHN, Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. Vyd. 1. V Praze: 

C.H. Beck, 2007, s. 294. 

[18] Stěžovatelka považuje nucení k zahalování obličeje za diskriminační, 

neboť se zásadně neztotožňuje s výrazně diskriminačními požadavky 

muslimského vyznání vůči ženám a pociťuje hluboké obavy o svoji vlastní 

svobodu, vynucuje-li stát zahalování obličejů jako běžnou normu našeho 

oblékání a chování ve společnosti. 

[19] Tento svůj názor dokládá odborným rozborem islámské trilogie (korán, hadísy a 

síra), kde se mj. uvádí:  

a. Korán 4:34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Alláh dal 

přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků 

svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli 

tomu, co Alláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte 

a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, 

nevyhledávejte proti nim důvody! A Alláh věru je vznešený, veliký. 

[20] Korán obecně hovoří o ženách ve většině veršů negativně. Stejně tak se 

negativní spojení se ženou objevuje v hadísech. Stěžovatel odkazuje v těchto 

otázkách na vědecký rozbor islámské trilogie provedený profesorem Billem 

Warnerem. Zdroj: Centrum pro studium politického islámu - 

http://cspipublishing.com/statistical/women-hadith.html  
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[21] Vzhledem k tomu, že se islám postupně dostává do naší společnosti, 

stává se zakrývání obličeje projevem diskriminace a nerovného zacházení se 

ženami také v Evropě. Například ve Francii senátní výbor pro islámskou radikalizaci 

sestavil zprávu, ze které vyplývá, že islám prorůstá celou společností 

(https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-595-2-notice.html).  

[22] Není výjimkou, že se v řadě evropských zemích prosazuje právo šaría, 

které je vůči ženám nespravedlivé a kruté. Šíření práva šaría vyplývá např. ze 

zprávy Rady Evropy: The Council of Europe is "greatly concerned" by the application 

of Sharia in Europe (https://eclj.org/religious-freedom/pace/le-conseil-de-leurope-

sinquite-grandement-de-lapplication-de-la-charia-en-europe). Prosazování norem, 

které silně poškozují ženy ve značné části světa do naší kultury považuje stěžovatel 

za nebezpečné pro každou ženu.    

[23] To, že islám využívá obličejové masky ke zrušení tzv. zákazu burek a nikábů 

vyplývá z činnosti řady subjektů během „pandemie“ koronaviru.1 Stěžovatelka 

z tohoto důvodu pociťuje nucené zahalování obličejů jako silně ohrožující postavení 

svobodné ženy.  

 

IV. 

Vulgární příspěvky na sociální sítí 

[24] Stěžovatelka se znechucením musí poukázat také na vulgární příspěvky, jejichž 

sdílení podle jejího přesvědčení nejsou slučitelné s postavením soudce Ústavního 

soudu. viz zcela zbytečné sdílení obrázků s nápisem "kurva". Jakkoli stěžovatelka 

nemá nic proti humoru, toto považuje skutečně již za neslučitelné s postavením, jaké 

soudce ÚS zastává.  

[25] Lze poukázat na to, že za podobné projevy jsou advokáti zcela běžně kárně 

stíháni – viz např. kárný postih advokátky Zuzany Candiglioty.2 

 

 

 

 

 
1 Viz např. příspěvek šéfa mimořádně vlivné neziskové organizace Human Rights Watch, Kennetha Rothe 
https://twitter.com/KenRoth/status/1259727061977051137 , nebo článek na CBC News 
https://www.cbsnews.com/news/france-burqa-ban-islamic-face-coverings-masks-mandatory/  
2 https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zuzana-candigliota-ceska-advokatni-komora-komentar-facebook-karne-
rizeni-zaloba-soud.A180927_112347_domaci_iri  
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V. 

Porušení povinností soudce 

[26] Stěžovatelka odkazuje na četnou judikaturu kárného senátu NSS, jakož i na  

závěry Ústavního soudu přijaté v jeho nálezu sp. zn. I. ÚS 2617/15 z 5. 9. 2016: 

„...jednotlivec, který přijal funkci soudce, je při výkonu své svobody projevu podle čl. 

17 Listiny a čl. 10 Úmluvy vázán povinností loajality a zdrženlivosti. Jeho svoboda 

projevu tudíž podléhá zvláštním omezením, která vyplývají z této povinnosti. Soudce 

zejména nesmí svými projevy narušovat důvěru veřejnosti v to, že bude rozhodovat 

v souladu se základními principy demokratického právního státu, a důvěru v 

nestrannost a nezávislost soudní moci“ 

[27] Této své povinnosti soudce Uhlíř nedostál a svým vystupováním na sociální 

síti Twitter (viz již samotný název profilu: „David Uhlíř @David28660982 

Advokát, na deset let v Brně.“) tento soudce snižuje vážnost a důstojnost 

své funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé a nestranné rozhodování 

Ústavního soudu. 

[28] Stěžovatelka požaduje, aby její podnět byl prošetřen a aby byla 

vyrozuměna o přijatých opatřeních. 

 

Stěžovatelka 

http://www.davidzahumensky.cz/
mailto:advokat@davidzahumensky.cz

