
Po vzoru západoevropsk˘ch zemí postihly
i ãeskou vefiejnost vá‰nivé diskuse o no‰ení
muslimsk˘ch ‰átkÛ na ‰kolách. Téma náboÏen-
sk˘ch symbolÛ na tûlech studentek je ãasto dis-
kutováno na sociálních sítích, v televizi
a denním tisku,1 v odborn˘ch publikacích2 i na
úrovni orgánÛ vefiejné správy.3 Aã má debata
celou fiadu rovin, je moÏné vidût základní spor
v tom, zda má prioritu svoboda odívání a svo-
boda náboÏenství muslimek, nebo povinnost
„pfiíchozích“ pfiizpÛsobit své projevy na vefiej-
nosti ãesk˘m normám a zvyklostem.

I kdyÏ to mÛÏe b˘t pro fiadu lidí frustrující,
právo neaprobuje ani jednu z tûchto pozic v její
obecnosti, neboÈ v praxi mÛÏe nastat mnoho
rÛzn˘ch situací, které si Ïádají odli‰né pfiístupy.
Spí‰e neÏ vyná‰ení rychl˘ch soudÛ je proto na
místû kladení si následujících otázek: Za jak˘ch
podmínek a jak˘m zpÛsobem lze omezit no‰ení
muslimsk˘ch ‰átkÛ na vefiejn˘ch ‰kolách? Jak
mohou ãi mají ãeské obecnû závazné pfiedpisy
a ‰kolní fiády regulovat no‰ení náboÏensk˘ch
symbolÛ, pokud chtûjí obstát ve svûtle ústavní,
evropské a mezinárodní ochrany lidsk˘ch práv?

Hledáním odpovûdí na nûkteré aspekty tûch-
to otázek se jiÏ zab˘vala vefiejná ochránkynû
práv i odborná právní vefiejnost.4 Doposud se
v‰ak nikdo nepokusil dÛvody pfiedkládané pro
omezení no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ na ‰kolách
promyslet do dÛsledkÛ a posoudit moÏnosti je-
jich uÏití v konkrétních situacích v kontextu ães-
kého vefiejného ‰kolství. Úãelem tohoto ãlánku
je nastínûnou mezeru (alespoÀ z ãásti) zaplnit.

Pro lep‰í uchopení vytyãené problematiky
povaÏuji za vhodné pfied samotn˘m rozborem
jednotliv˘ch argumentÛ nejprve struãnû shr-
nout relevantní normy a pojednat o náboÏen-
ském ãi nenáboÏenském charakteru no‰ení
muslimsk˘ch ‰átkÛ.

Jaké normy se dostávají do
konfliktu?

Oblékání ÏákÛ a studentÛ ovlivÀují právní i mi-
moprávní normy rÛzného charakteru a síly. Kte-
ré normy hrají pfii fie‰ení v˘‰e zmínûn˘ch otázek
zásadní roli?
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OdpÛrci muslimsk˘ch ‰átkÛ na ãesk˘ch (a ev-
ropsk˘ch) ‰kolách vût‰inou vycházejí z kultur-
ních a náboÏensk˘ch tradic ãi morálních
pravidel konkrétní spoleãnosti, které jsou chá-
pány jako více ãi ménû závazná pravidla slu‰-
ného chování v kontextu vzdûlávání. Závaznost
tûchto pravidel mÛÏe b˘t stanovena buì pfiímo
zákonem, jako je tomu napfi. ve Francii,5 nebo
pfiedpisem vydan˘m na základû zákona, jako je
tomu v pfiípadû ãesk˘ch ‰kolních fiádÛ nebo ji-
n˘ch vnitfiních pfiedpisÛ.6

Muslimské dívky a jejich podporovatelé se
dovolávají svobody kaÏdého projevovat své ná-
boÏenské vyznání nebo pfiesvûdãení a neb˘t pro
takové projevy nepfiimûfienû znev˘hodÀován
(diskriminován). Tato svoboda je zakotvena
v celé fiadû národních i mezinárodních doku-
mentÛ, z nichÏ jsou pro na‰e úvahy klíãové 
ãl. 15 odst. 1 a ãl. 16 odst. 1 a 4 Listiny základních
práv a svobod (dále také jen „Listina“), ãl. 9 
Evropské úmluvy o lidsk˘ch právech (dále také
jen „EÚLP“ nebo „Úmluva“) a ãl. 18 Meziná-
rodního paktu o obãansk˘ch a politick˘ch prá-
vech, neboÈ v nich obsaÏené normy mají
pfiednost pfied normami zákonn˘mi (‰kolsk˘
zákon)7 i podzákonn˘mi (‰kolní fiád).8 DÛleÏi-
tou roli hraje také právo na vzdûlání, které v so-
bû dle ãl. 2 protokolu ã. 1 k Úmluvû a ãl. 18 odst. 4
Mezinárodního paktu o obãansk˘ch a politic-
k˘ch právech zahrnuje rovnûÏ povinnost státu
respektovat pfii v˘konu funkcí v oblasti v˘cho-
vy a v˘uky náboÏenské pfiesvûdãení rodiãÛ.9
Lze rovnûÏ uvaÏovat o aplikaci norem chrání-
cích osobnost ãlovûka10 projevující se mimo jiné
zpÛsobem oblékání (normy upravující nábo-
Ïenské projevy v‰ak vÛãi nim vût‰inou budou
ve vztahu speciality). V souvislosti s rovn˘m
zacházením a nediskriminací11 pak hrají svou
roli ãl. 14 EÚLP, ãl. 1 a ãl. 3 odst. 1 Listiny, anti-
diskriminaãní zákon12 a základní demokratická
zásada, Ïe rozhodování vût‰iny dbá ochrany
men‰in.13

Z judikatury Evropského soudu pro lidská
práva (dále také jen „ESLP“ nebo „Soud“) vy-
pl˘vá poÏadavek na to, aby kaÏd˘ zásah do ná-
boÏenské svobody byl stanoven zákonem, resp.
právní normou (ta mÛÏe klidnû vypl˘vat z ustá-
lené judikatury). Tento poÏadavek mÛÏe splnit
pouze norma, která je dostupná, pfiedvídatelná
(dostateãnû urãitá) a vyluãující svévoli (neome-
zené uváÏení).14 Obdobnû ãl. 4 Listiny umoÏÀuje
upravení mezí základních práv pouze zákonem,
a to za podmínek stanoven˘ch Listinou.15

Je nesporné, Ïe zákaz no‰ení ‰átkÛ na ‰kolách
ve formû zákona by mûl pfii dodrÏení legislativ-
ních pravidel právû uveden˘m formálním 
poÏadavkÛm vyhovût. Komplikovanûj‰í a kon-
troverznûj‰í mÛÏe b˘t posouzení, zda byly tyto

poÏadavky naplnûny u zákazu stanoveného
vnitfiními pfiedpisy ‰koly.16 Vzhledem k tomu,
Ïe je nad moÏnosti tohoto ãlánku se problemati-
kou vztahu základních práv a podzákonn˘ch
norem podrobnû zab˘vat, budu pro úãely dal‰í
anal˘zy vycházet z hypotézy, Ïe je za urãit˘ch
okolností moÏné omezit no‰ení muslimsk˘ch
‰átkÛ ‰kolním fiádem (ãi obdobn˘m pfiedpisem)
zpÛsobem souladn˘m s poÏadavkem legality
ve smyslu judikatury Ústavního soudu âR
a ESLP.

Jsou muslimské ‰átky
náboÏensk˘m symbolem?

Existuje celá fiada muslimsk˘ch ‰átkÛ, respekti-
ve zpÛsobÛ zahalování muslimek. Od hidÏábÛ
zakr˘vajících pfiedev‰ím vlasy Ïeny pfies nikáb
ponechávající voln˘ prostor pro oãi aÏ po burku,
která i oãi zakr˘vá mfiíÏkou.17 Pro úãely této
anal˘zy vycházím z pfiedpokladu, Ïe muslim-
sk˘mi ‰átky, se kter˘mi se ‰koly setkávají, jsou
pfiedev‰ím rÛzné formy hidÏábu, neboÈ jde
o nejroz‰ífienûj‰í zpÛsob zahalování muslimek
v ãeském prostfiedí. Aãkoliv média vûnují znaã-
nou pozornost ‰átkÛm zahalujícím tváfi (nikáb,
burka), jde v evropském kontextu o zcela 
marginální fenomén,18 a proto je i na okraji této
anal˘zy.
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principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant
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6 Pro popis a anal˘zu ãeské právní úpravy srov. ZÁHUMENSK ,̄
op. cit. a PomÛcka pro fieditele ‰kol pfii tvorbû ‰kolního fiádu, 
op. cit.
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11 K nepfiímé diskriminaci v souvislosti s no‰ením muslimsk˘ch
‰átkÛ na ‰kolách viz zpráva vefiejné ochránkynû a SCHEU, 
op. cit., s. 18.

12 Zákon ã. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
prostfiedcích ochrany pfied diskriminací a o zmûnû nûkter˘ch
zákonÛ (antidiskriminaãní zákon).

13 âl. 6 Ústavy.
14 Rozsudek pléna ESLP ve vûci Sunday Times proti Spojenému

království ze dne 26. 4. 1979, stíÏnost ã. 6538/74, odst. 49.
KMEC, J. a kol. Evropská úmluva o lidsk˘ch právech: Komentáfi.
Praha, 2012, s. 977–978.

15 V podrobnostech viz WAGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních
práv a svobod: Komentáfi. Praha, 2012, s. 124–140.

16 Srov. napfi. rozdílné pfiístupy v SCHEU, op. cit., s. 17,
ZÁHUMENSK ,̄ op. cit. a ve zprávû vefiejné ochránkynû.

17 Pro struãn˘ pfiehled zahalování v islámu viz napfi. OST¤ANSK ,̄
B. Atlas muslimsk˘ch stra‰ákÛ aneb Vybrané kapitoly
z „mediálního islámu“. Praha, 2014, s. 36, 39, 72, 124–125
a 174–175.

18 Pro francouzské a belgické statistiky viz napfi. BORGHÉE, M.
Voile intégral en France: Sociologie d’un paradoxe. Paris, 2012,
s. 23–24. RAOULT, E. (ed.). Rapport d’information au nom de la
Mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur
le territoire national, Assemblée nationale. 26. 1. 2010 
[11. 3. 2016]. Dostupné na <http://www.assemblee-
nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf>, s. 28–29, 74–75 a 612.
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Samotné no‰ení ‰átku bûÏnû spojovaného s is-
lámem samo o sobû nemusí b˘t realizací nábo-
Ïenské svobody (aã je tato spojnice ãasto
pfiedpokládána).19 Jako pfiíklad mÛÏe poslouÏit
uÏití ‰átku z recese nebo v rámci sociologického
experimentu. Pro aplikaci pravidel upravujících
náboÏenskou svobodu je klíãové, zda ãi kdy
jsou muslimské ‰átky náboÏensk˘m symbolem,
resp. projevem náboÏenské svobody konkrétní-
ho jednotlivce. Odpovûì na tuto otázku ãasto
nemusí b˘t jednoduchá. Pro kaÏd˘ symbol je to-
tiÏ charakteristické, Ïe v sobû propojuje nûkolik
v˘znamÛ ãi smyslÛ. Tyto v˘znamy sice existují
oddûlenû, ale zároveÀ je symbol tvÛrãím zpÛso-
bem sjednocuje. V˘sledná konstelace v˘znamÛ
je navíc ovlivnûna nejenom tradiãním uÏitím
konkrétního symbolu, ale také jeho nositelem
a ‰ir‰ím kontextem, ve kterém se právû nachází
(prostfiedí, ãas, pfiítomnost urãit˘ch jedincÛ atp.).

Napfiíklad svastika vyobrazená na obleãení
mladíka nacházejícího se na protiromské nebo
protiimigraãní demonstraci v âeské republice
bude takfika v˘luãnû spojována s nacismem, za-
tímco ten sam˘ obrazec vytesan˘ do stûny in-
dické sakrální památky bude chápán jako
náboÏensk˘ symbol tradiãnû pfiítomn˘ v tzv.
dharmov˘ch náboÏenstvích. ·átek na hlavû sta-
fienky v kontextu ãeské vesnice nebude mít Ïád-
né náboÏenské konotace nebo bude spojován se
zboÏností vdan˘ch kfiesÈansk˘ch Ïen, zatímco
ten sam˘ ãi obdobn˘ ‰átek na mladé dívce ne-
evropského pÛvodu bude v souãasném ãeském
kontextu asociován s islámem.

U muslimsk˘ch ‰átkÛ se lze setkat s odkazo-
váním napfiíklad na následující v˘znamy ãi dÛ-
vody pro jejich no‰ení: skromnost, zboÏnost,
náboÏenská povinnost, oddanost, kontrola, svo-
boda, útlak, oddûlení soukromé (rodinné) a vefiej-
né sféry, emancipace Ïeny, podfiízení Ïeny,
(ne)rovnost pohlaví, zpfiedmûtnûní Ïeny, odmítnu-
tí redukce Ïeny na sexuální objekt, ochrana (pfied
neÏádoucími pohledy) nebo revolta proti urãitému
(napfi. západnímu, koloniálnímu ãi sekulárnímu)
spoleãenskému a politickému systému.20

JestliÏe mohou mít muslimské ‰átky tolik v˘-
znamÛ, k jakému ãi k jak˘m z nich bychom se
mûli pfiiklonit? Domnívám se, Ïe odpovûì na
tuto otázku není moÏné poskytnout v obecné
rovinû, aniÏ bychom se na daném symbolu a je-
ho nositelích dopustili zásadní nespravedlnosti.

Pfiedstavme si pro ilustraci, Ïe bychom se za
v‰ech okolností rozhodli povaÏovat svastiku za
symbol nacistického reÏimu a odmítli bychom jí
status náboÏenského symbolu, kterému se tû‰í
napfiíklad v hinduismu nebo buddhismu. Zaka-
zovali bychom pak publikaci knih o hinduismu
nebo reportáÏí o v˘chodní Asii, jestliÏe by
v nich svastika byla vyobrazena? Stíhali by-

chom trestnû jejich autory ãi vydavatele? Vyvíje-
li bychom tlak na v˘chodoasijské státy, aby svas-
tiku odstranily ze sv˘ch kulturních památek?

ZároveÀ, pokud by se stát prostfiednictvím
sv˘ch soudÛ nebo jin˘ch orgánÛ pustil do auto-
ritativního rozhodování toho, co kter˘ náboÏen-
sk˘ symbol znamená, jednal by v rozporu
s principem náboÏenské neutrality státu, neboÈ
by závazn˘m zpÛsobem rozhodoval teologické
otázky.21 Ilustrativním pfiípadem, kam mÛÏe
vykládání náboÏensk˘ch symbolÛ státem vést
v praxi, je argumentace italské vlády v pfiípadû
Lautsi proti Itálii. Právníci italského státu totiÏ
pfii‰li s tím, Ïe krucifix jakoÏto symbol bûÏnû
spojovan˘ s kfiesÈanstvím, JeÏí‰em Kristem a je-
ho smrtí na kfiíÏi je také symbolem italského stá-
tu, italské historie a kultury (a tedy italské
identity), symbolem rovnosti, svobody, toleran-
ce, humanismu, laickosti státu, nenásilí, rovné
dÛstojnosti, spravedlnosti, dûlení se, primátu je-
dince nad skupinou, dÛleÏitosti svobodné vol-
by a lásky k bliÏnímu jdoucí aÏ k odpou‰tûní
nepfiátelÛm.22 Pokud by státy tímto zpÛsobem
rozhodovaly kontroverzní náboÏenské otázky,
promûnila by se jednání orgánÛ vefiejné správy
a soudÛ v místa teologick˘ch disputací, a vefiej-
né moci by bylo uÏíváno k prosazování státem
aprobovaného teologického názoru. Takov˘
pfiístup by byl jen tûÏko sluãiteln˘ s rolí státu 
jako neutrálního a nestranného organizátora
prostoru pro poklidné souÏití rÛzn˘ch nábo-
Ïensk˘ch skupin.

S principem náboÏenské neutrality státu je
rovnûÏ v rozporu, pokud soud v konkrétním
pfiípadû bez dal‰ího pfiijme interpretaci nábo-
Ïenského symbolu urãitou náboÏenskou skupi-
nou. MÛÏe se totiÏ stát, Ïe jedinec v daném
pfiípadû vnímá obsah symbolu odli‰nû od majo-
ritního uãení náboÏenství, se kter˘m je tento
symbol bûÏnû spojován.23 V této souvislosti je
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19 Srov. napfi. v˘klad judikatury ESLP ve zprávû vefiejné
ochránkynû a v SCHEU, op. cit., s. 16–17.

20 Srov. napfi. WILES, E. Headscarves, Human Rights, and
Harmonious Multicultural Society: Implications of the French
Ban for Interpretations of Equality. Law & Society Review, 2007,
ã. 3, s. 699–736. LYON, D. – SPINI, D. Unveiling the Headscarf
Debate. Feminist Legal Studies, 2004, sv. 12, s. 333–345.
SAKTANBER, A. – ÇORBACIOGLU, G. Veiling and Headscarf-
Skepticism in Turkey. Social Politics, 2008, ã. 4, s. 514–538.
HIRSCHMANN, N. J. Western Feminism, Eastern Veiling, and
the Question of Free Agency. Constellations, 1998, ã. 3, 
s. 345–368.

21 âl. 2 odst. 1 Listiny a komentáfi k nûmu ve WAGNEROVÁ, op.
cit., s. 84–86. Vypl˘vá rovnûÏ z judikatury ESLP k ãl. 9 EÚLP,
viz napfi. rozsudek druhého senátu ESLP ve vûci Eweida a dal‰í
proti Spojenému království ze dne 15. 1. 2013, stíÏnosti 
ã. 48420/10, 59842/10, 51671/10 a 36516/10, odst. 81 a tam
uvedenou judikaturu.

22 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci Lautsi proti Itálii ze dne
18. 3. 2011, stíÏnost ã. 30814/06, odst. 15–16 a rozsudek
druhého senátu v téÏe vûci ze dne 3. 11. 2009, odst. 11–15,
35–42 a 51.

23 Srov. v této souvislosti SCHEU, H. C. – WIESHAIDER, W.
No‰ení nikábu v soudní síni. Pohled rakouského Nejvy‰‰ího
soudu na postavení pfiíslu‰nic muslimské men‰iny. 
In: Petrá‰, R. (ed.) Aktuální problémy právního postavení
men‰in v âeské republice, Praha, 2010, s. 102–110.
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dÛleÏité si uvûdomit, Ïe náboÏenská svoboda
pfiedstavuje v prvé fiadû individuální lidské prá-
vo, které má sice jisté kolektivní pfiesahy, ale ty
nemohou ospravedlnit monopol urãité náboÏen-
ské skupiny na v˘klad konkrétního symbolu.24

Aãkoliv to nemusí b˘t z hlediska právního
rozhodování vÏdy praktické, nemáme jinou
moÏnost, neÏ posuzovat v˘znam ãi v˘znamy
konkrétního symbolu vÏdy individuálnû ve
vztahu k jeho nositeli a kontextu, ve kterém je
symbol no‰en.25 U muslimsk˘ch ‰átkÛ ÏákyÀ
a studentek je proto tfieba v prvé fiadû vycházet
z jejich tvrzení.26 Pokud spojují svou praxi s po-
Ïadavky náboÏenství, ke kterému se hlásí, je tfie-
ba pfiijmout jejich interpretaci, Ïe ‰átek pro nû
pfiedstavuje náboÏensk˘ symbol. Od tohoto zá-
vûru by se bylo moÏné odch˘lit pouze v pfiípa-
dû, kdy by byly k dispozici pfiesvûdãivé dÛkazy
o tom, Ïe v jejich pfiípadû nejde o náboÏensky
motivovanou praxi nebo kdy je vztah pfiedmût-
ného jednání k náboÏenství velmi voln˘ (tak by
tomu bylo napfiíklad v situaci, kdy by student-
ka bûÏnû ‰átek nenosila, ale ostentativnû by jej
zaãala nosit do urãitého pfiedmûtu a netajila se
tím, Ïe její hlavní motivací je provokace kon-
krétního uãitele).27

JestliÏe v konkrétním pfiípadû dospûjeme
k závûru, Ïe no‰ení islámského ‰átku je úzce
spjato s náboÏensk˘m pfiesvûdãením jeho nosi-
telky, uplatní se na danou situaci právní úprava
náboÏenské svobody. Pfiípadn˘ zákaz no‰ení
‰átku proto bude pfiedstavovat zásah do nábo-
Ïenské svobody. Aby takov˘ zásah byl v soula-
du s právem, musí b˘t prokázáno jeho
smûfiování k naplnûní legitimního cíle a jeho ne-
zbytnost v demokratické spoleãnosti.28

Jaké dÛvody jsou pfiedkládány
pro omezení no‰ení ‰átkÛ?

Ve vefiejné diskusi se objevují v‰eliké dÛvody
pro zákaz ãi omezení no‰ení muslimsk˘ch ‰át-
kÛ na ‰kolách. Vzhledem k tomu, Ïe uvaÏujeme
o ospravedlnûní zásahu do základního lidského
práva, jsou právnû relevantními pouze dÛvody
v˘slovnû uvedené v ãl. 9 odst. 2 EÚLP, ãl. 16
odst. 4 Listiny a ãl. 18 odst. 3 Mezinárodního
paktu o obãansk˘ch a politick˘ch právech. Tûmi
jsou ochrana vefiejné bezpeãnosti a pofiádku,
ochrana zdraví, ochrana morálky (mravnosti)
a ochrana práv a svobod druh˘ch. V návaznos-
ti na rozhodnutí ve vûci S. A. S. proti Francii je
moÏné uvaÏovat o omezení náboÏenské svobo-
dy také za úãelem dosaÏení lep‰ího vzájemného
souÏití rÛzn˘ch spoleãensk˘ch skupin; s ohle-
dem na problematiãnost tohoto konceptu
a snadnost jeho zneuÏití bych se v‰ak touto ar-
gumentaãní cestou nedoporuãoval vydávat.29

Pfied anal˘zou jednotliv˘ch argumentÛ pro
omezení no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ na ‰kolách
povaÏuji za dÛleÏité zdÛraznit, Ïe k souladu
s právem nestaãí, aby uvaÏované omezení zá-
kladního lidského práva pouze nûjak˘m zpÛso-
bem pfiispûlo ãi mohlo pfiispût k naplnûní
zam˘‰leného úãelu. Pfiijaté opatfiení musí b˘t
k dosaÏení zam˘‰leného cíle nezbytné a nesmí
existovat Ïádné opatfiení dosahující stejného
úãelu pfii men‰ím omezení náboÏenské svobody
a dal‰ích základních práv. Provedení dÛkladné
anal˘zy a poskytnutí pfiesvûdãivého odÛvodnû-
ní je na subjektu, kter˘ se rozhodne pro normo-
tvorbu. Pokud jsou kvalitní podklady místními
ãi národními orgány shromáÏdûny, pravdûpo-
dobnost jejich zpochybnûní v soudním pfiezku-
mu je s ohledem na princip subsidiarity
a zásadu zdrÏenlivosti nízká. Napfi. ESLP v této
souvislosti uznává, Ïe pfiístupy k regulaci nábo-
Ïensk˘ch symbolÛ se v evropsk˘ch zemích rÛz-
ní a státy znají svÛj kontext podstatnû lépe neÏ
mezinárodní soudci, takÏe je vhodné ponechat
národním orgánÛm znaãn˘ prostor pro uváÏení
a zasahovat jen v pfiípadû zjevn˘ch excesÛ
(doktrína margin of appreciation).30

Podívejme se nyní na jednotlivé argumenty
podfiaditelné pod legitimní dÛvody omezení ná-
boÏenské svobody a na to, zda by bylo omezení
no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ v konkrétních pfiípa-
dech pfiimûfiené (nezbytné) k jejich dosaÏení.
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24 K individuálním a skupinov˘m prvkÛm náboÏenské svobody viz
napfi. SCOLNICOV, A. The Right to Religious Freedom in
International Law: Between group rights and individual rights.
Abingdon a New York 2011.

25 Viz napfi. JUSS, S. S. Kirpans, Law, and Religious Symbols in
Schools. Journal of Church and State, 2012, sv. 55, ã. 4, 
s. 758–795. Pro opaãn˘ názor viz AGHA, P. Muslimské ‰átky
v evropském vefiejném prostoru. Právník, 2015, ã. 10, 
s. 785–800.

26 ESLP napfiíklad bez dal‰ího pfiijal no‰ení ‰átku studentkou jako
náboÏensky motivované ve vûci Leyla Şahin proti Turecku,
rozsudek Velkého senátu ze dne 10. 11. 2005, stíÏnost 
ã. 44774/98, odst. 78. Pro komentáfi v ãe‰tinû k tomuto pfiípadu
viz KOSA¤, D. Zákaz no‰ení náboÏensk˘ch symbolÛ na
univerzitní pÛdû ve svûtle judikatury Evropského soudu pro
lidská práva. Právní fórum, 2005, ã. 3, s. 108–112.

27 Srov. v této souvislosti poÏadavky ESLP na úzk˘ vztah
dotãeného jednání s náboÏensk˘m pfiesvûdãením, napfi. ve v˘‰e
zmínûném rozsudku druhého senátu ESLP ve vûci Eweida
a dal‰í proti Spojenému království, odst. 79–82 a v judikatufie
tam citované.

28 âl. 9 odst. 2 EÚLP a ãl. 16 odst. 4 Listiny.
29 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci S. A. S. proti Francii ze

dne 1. 7. 2014, stíÏnost ã. 43835/11. Pro anal˘zu konceptu
vzájemného souÏití a jeho moÏn˘ch dopadÛ viz BARTO≈, D.
Omezení náboÏenské svobody za úãelem dosaÏení lep‰ího
vzájemného souÏití. Revue církevního práva, 2015, ã. 2, 
s. 55–67. Srov. také SCHEU, H. C. Zákaz zahalování Ïen
a náboÏenská svoboda v Evropû. Jurisprudence, 2014, ã. 4, 
s. 17–23.

30 EVANS, M. D. Manual on the Wearing of Religious Symbols in
Public Areas. Strasbourg, 2009, s. 19–21. LETSAS, G. Two
Concepts of the Margin of Appreciation. Oxford Journal of Legal
Studies, 2006, ã. 4, s. 705–732. BARINKA, R. Evropská úmluva
o lidsk˘ch právech a doktrína margin of appreciation: teoretické
dimenze problému. Právník, 2005, ã. 10, s. 1073–1121.
BARINKA, R. Evropská úmluva o lidsk˘ch právech a doktrína
margin of appreciation: pfiípad svobody projevu. Právník, 2007,
ã. 3, s. 241–273. BOUâKOVÁ, P. Na okrajích stránek Evropské
úmluvy: UváÏení a konsensus státÛ v souãasné judikatufie
Evropského soudu pro lidská práva. Jurisprudence, 2012, ã. 1,
s. 3 a násl.
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Ochrana vefiejné bezpeãnosti a pofiádku

Omezování základních lidsk˘ch práv z dÛvodu
ochrany vefiejné bezpeãnosti a vefiejného pofiád-
ku se v kontextu medializace teroristick˘ch 
hrozeb stalo relativnû bûÏn˘m, aã znaãnû kon-
troverzním.31 Proto nepfiekvapí uÏití této argu-
mentaãní linie v kontextu regulace pfiítomnosti
muslimsk˘ch ‰átkÛ na ‰kolách. Nabízí se hned
nûkolik zpÛsobÛ uÏití konceptÛ vefiejné bezpeã-
nosti a pofiádku.

První z nich vidí ohroÏení vefiejné bezpeãnos-
ti a pofiádku jiÏ v samotné pfiítomnosti ‰átkÛ ve
‰kolském prostfiedí, neboÈ je spojuje s extremis-
tick˘mi hnutími a postoji. ESLP se tímto problé-
mem zab˘val v tureckém kontextu, ve kterém
údajnû hrozil islamistick˘ pfievrat.32 ESLP pfiijal
argumentaci tureckého ústavního soudu, kter˘
hidÏáb spojoval s extremistick˘mi náboÏensk˘-
mi hnutími, jeÏ chtûjí tureckou spoleãnost pro-
mûnit ke svému fundamentalistickému obrazu.
V zákazu no‰ení symbolÛ tûchto hnutí proto by-
la shledána ochrana spoleãnosti pfied nepokoji,
aniÏ by turecké orgány byly nuceny prokázat
reálnost tvrzené hrozby.33

Vzhledem k tomu, Ïe si lze nûjakou hrozbu
pro odÛvodnûní zásahu do základních práv
vÏdy jednodu‰e vymyslet, zaãal ESLP v posled-
ních letech po státech poÏadovat pfiedloÏení dÛ-
kazÛ o reálnosti tvrzené hrozby. Ve vûci Ahmet
Arslan a dal‰í proti Turecku turecká vláda neu-
spûla s pouh˘mi odkazy na pfiedchozí judikatu-
ru, neboÈ nepfiedloÏila Ïádn˘ konkrétní dÛkaz
o ohroÏení vefiejného pofiádku, kter˘ mûla ná-
boÏenská skupina odûná do turbanÛ a ãern˘ch
tunik ve vefiejném prostoru pfiedstavovat.34 Ob-
dobnû neuspûla francouzská vláda se zdÛvod-
nûním zákazu zakr˘vání obliãeje (no‰ení
nikábu a burky) na vefiejnosti ohroÏením vefiej-
né bezpeãnosti, neboÈ neprokázala, Ïe by tvrze-
ná obecná hrozba skuteãnû existovala.35

Pokud by mûlo dojít k zákazu no‰ení mus-
limsk˘ch ‰átkÛ na ãesk˘ch ‰kolách z dÛvodu je-
jich spojitosti s extrémními hnutími, které
ohroÏují vefiejnou bezpeãnost a pofiádek, muse-
ly by osoby rozhodující o zákazu shromáÏdit
dostateãnû pfiesvûdãivé dÛkazy o tom, Ïe zde
skuteãnû tato hnutí pÛsobí, Ïe vefiejnou bezpeã-
nost a pofiádek ohroÏují a Ïe tûmto problémÛm
není moÏné ãelit mírnûj‰ím zpÛsobem, neÏ je zá-
kaz muslimsk˘ch ‰átkÛ na ‰kolách. Z doposud
probûhl˘ch diskusí mi není známo, Ïe by nûkdo
takov˘mi dÛkazy v souãasnosti disponoval.

Druh˘ zpÛsob argumentace opírající se o ve-
fiejnou bezpeãnost vychází z pfiedstavy, Ïe pod
muslimsk˘mi ‰átky je moÏné pa‰ovat nebez-
peãné pfiedmûty ãi zakázané substance. V judi-
katufie ESLP se lze v této souvislosti opfiít

o rozhodnutí o nepfiijatelnosti stíÏnosti sikha,
kter˘ si odmítl sundat turban pfii bezpeãnostní
kontrole na leti‰ti.36 I v tûchto pfiípadech by
v‰ak s ohledem na v˘‰e uvedenou judikaturu
mûly b˘t vyÏadovány dÛkazy o tom, Ïe k uÏí-
vání ‰átkÛ pro schovávání nebezpeãn˘ch vûcí
dochází nebo Ïe jsou zde skuteãnosti naznaãují-
cí reálnost tohoto rizika. RovnûÏ by se bylo tfie-
ba vyrovnat s protiargumentem, Ïe nebezpeãné
pfiedmûty mohou b˘t proná‰eny také v jin˘ch
odûvech (napfi. ve spodním prádle), v dlouh˘ch
vlasech, v botách ãi bra‰nách. Pokud by mûl zá-
kaz naplÀovat stanovené cíle dÛslednû a nedis-
kriminaãnû, museli by Ïáci do ‰koly chodit
prakticky nazí. Takov˘ pfiístup by byl zjevnû ne-
pfiimûfien˘. Navíc by bylo nutné prokázat, Ïe
není moÏné zabránit proná‰ení nebezpeãn˘ch
vûcí zpÛsobem ménû zasahujícím do základ-
ních lidsk˘ch práv, coÏ by pfii existenci mnoha
druhÛ skenerÛ bylo mimofiádnû obtíÏné. Dom-
nívám se proto, Ïe se pfii zvaÏování zákazu no-
‰ení ‰átkÛ na ‰kolách nelze opfiít o argumentaci
zaloÏenou na strachu z toho, co by hypoteticky
mohlo b˘t pod ‰átkem schováno.

Tfietí zpÛsob bezpeãnostní argumentace vychá-
zí z pfiedpokladu, Ïe muslimské ‰átky mohou
pfiedstavovat pfiekáÏku identifikace jejich nosi-
telek. Tato obava má své místo v pfiípadû, Ïe ‰á-
tek zahaluje podstatnou ãást obliãeje, jako je
tomu napfiíklad u burky nebo nikábu. Nevím
nicménû o Ïádném evropském pfiípadu, kdy by
Ïákynû ãi její rodiãe trvali na tom, Ïe se bude
úãastnit vyuãování pouze se zahalen˘m obliãe-
jem. Domnívám se proto, Ïe by bylo velmi obtíÏ-
né pfii odÛvodnûní zákazu prokázat, Ïe ãesk˘m
‰kolám takové riziko v souãasnosti hrozí.

V pfiípadû ‰átkÛ nezahalujících obliãej (typic-
ky hidÏáby) je argument ztíÏené identifikace
velmi obtíÏnû obhajiteln˘. V judikatufie ESLP je
sice moÏné najít pfiípad muslimky a sikha, ktefií
neuspûli se stíÏnostmi na povinnost odkr˘t hla-
vu za úãelem identifikace, ale tato rozhodnutí
o nepfiijatelnosti stíÏností nejsou odÛvodnûna
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31 Viz napfi. WALDRON, J. Security and Liberty: The Image of
Balance. The Journal of Political Philosophy, 2003, sv. 11, ã. 2,
s. 191–210.

32 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci Refah Partisi proti
Turecku ze dne 13. 2. 2003, stíÏnosti ã. 41340/98, 41342/98,
41343/98 a 41344/98. BOYLE, K. Human Rights, Religion and
Democracy: The Refah Party Case. Essex Human Rights
Review, 2004, sv. 1, ã. 1, s. 1–16.

33 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci Leyla Şahin proti
Turecku, rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva
o nepfiijatelnosti stíÏnosti ve vûci Karaduman proti Turecku ze
dne 3. 5. 1993, stíÏnost ã. 16278/90 a rozhodnutí ESLP
o nepfiijatelnosti stíÏnosti ve vûci Köse a 93 dal‰ích proti
Turecku ze dne 24. 1. 2006, stíÏnost ã. 26625/02.

34 Rozsudek ESLP ve vûci Ahmet Arslan a dal‰í proti Turecku ze
dne 23. 2. 2010, stíÏnost ã. 41135/98.

35 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci S. A. S. proti Francii,
odst. 139.

36 Rozhodnutí ESLP o nepfiijatelnosti stíÏnosti ve vûci Phull proti
Francii ze dne 11. 1. 2005, stíÏnost ã. 35753/03.
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pfiíli‰ pfiesvûdãiv˘m zpÛsobem (samotné pod-
statû sporu je vûnováno jen nûkolik vût v odÛ-
vodnûních rozhodnutí, která pfiedev‰ím
odkazují na pfiedchozí judikaturu a rozsáhl˘
prostor ãlensk˘ch státÛ pro uváÏení).37 Podstat-
nû pfiesvûdãivûj‰í je argumentace V˘boru OSN
pro lidská práva, kter˘ v obdobném pfiípadû vy-
cházel z úvahy, Ïe pokud sikh nosí na vefiejnos-
ti turban pofiád, pak je snáze identifikovateln˘
s turbanem, neÏ kdyby jej v nûkter˘ch právem
vyÏadovan˘ch situacích nemûl.38 Obdobné pla-
tí pro muslimky, které soustavnû nosí urãit˘
druh ‰átku. Zákaz no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ
nezahalujících obliãej za úãelem snaz‰í identifi-
kace studentek proto povaÏuji za racionálnû ne-
obhajiteln˘.

âtvrt˘ zpÛsob argumentace, kter˘ se opírá
o vefiejn˘ pofiádek a bezpeãnost, vychází z tvr-
zení, Ïe se fiada lidí „zjevÛ v ‰átcích“ bojí a cítí
se jejich pfiítomností ohroÏena. Do znaãné míry
jde o projev strachu z neznámého, strachu
z tûch, ktefií jsou jiní neÏ my.39 Aãkoliv jsou ta-
kové strachy do jisté míry pfiirozené, není jich
moÏné v kontextu demokratického právního
státu uÏít ke zdÛvodnûní zásahÛ do základních
lidsk˘ch práv, aniÏ by odÛvodnûnost obav byla
pfiesvûdãivû prokázána. ESLP dlouhodobû judi-
kuje, Ïe svoboda projevu se vztahuje nejen na
to, co je vefiejností vstfiícnû pfiijímáno, ale také na
to, co mÛÏe fiadu lidí rozru‰it ãi ‰okovat. Svobo-
da ‰okovat samozfiejmû není bezbfiehá a státy
mohou zasáhnout proti takov˘m projevÛm, kte-
ré mají za cíl bezúãelnou uráÏku druh˘ch.40 ·lo
by si proto pfiedstavit zákaz no‰ení muslimské-
ho ‰átku studentce, která by se rozhodla ‰átek
nosit jen za úãelem provokace sv˘ch uãitelÛ ne-
bo spoluÏákÛ. Není v‰ak moÏné uÏít tohoto ar-
gumentu k obecnému zákazu no‰ení ‰átkÛ na
‰kolách, neboÈ mezi muslimkami se vÏdy na-
jdou takové, pro které no‰ení ‰átku vychází z je-
jich náboÏenského pfiesvûdãení a pfiedstavuje
naplnûní náboÏenského poÏadavku. Navíc dle
judikatury ESLP není úkolem státu v pfiípadû
napûtí mezi náboÏensk˘mi skupinami odstranit
zdroj kontroverzí omezením pluralismu, ale za-
jistit podmínky pro to, aby se dotãené skupiny
obyvatelstva tolerovaly.41 Na místû by proto pfii
fie‰ení strachu ze „zjevÛ v ‰átcích“ bylo spí‰e
edukativní pÛsobení vefiejn˘ch institucí, které
by umoÏnilo rozpt˘lit nepodloÏené obavy a hle-
dat konstruktivní fie‰ení ve vztahu ke strachÛm,
které mohou mít nûjakou oporu v realitû.

Lze proto uzavfiít, Ïe pfiedkládané argumenty
dovolávající se ochrany vefiejné bezpeãnosti
a pofiádku v souãasnosti vycházejí z ryze hypo-
tetick˘ch nebezpeãí, která nemají oporu ve sku-
teãnosti. Pro to, aby bylo moÏné zakázat no‰ení
muslimsk˘ch ‰átkÛ na ‰kolách z dÛvodu ochra-

ny vefiejné bezpeãnosti a pofiádku, by bylo nut-
né, aby byly v rámci vefiejného diskurzu pfiedlo-
Ïeny dÛkazy o tom, Ïe studentky v ‰átcích
pfiedstavují skuteãnou hrozbu. Pokud by k záka-
zu do‰lo i bez pfiedloÏení pfiesvûdãiv˘ch podkla-
dÛ, ‰lo by o nepfiimûfien˘ zásah do náboÏenské
svobody a o projev preventivní logiky obûtující
práva jedné skupiny obyvatelstva pocitu vy‰‰í
bezpeãnosti jiné skupiny, coÏ není postup sluãi-
teln˘ se základními principy demokratického
právního státu.

Ochrana morálky

Asi nejãastûj‰ím dÛvodem uvádûn˘m pro zákaz
no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ na ‰kolách je rozpor
této praxe s pravidly slu‰ného chování. Napfií-
klad fieditelka Stfiední zdravotnické ‰koly v Rus-
ké ulici v souvislosti s odchodem muslimsk˘ch
studentek uvádûla, Ïe je no‰ení ‰átku v prosto-
rách ‰koly nespoleãenské.42 Proti tomuto pfií-
stupu se vyslovila vefiejná ochránkynû práv, dle
které dodrÏování norem spoleãenského chování
není legitimním cílem ve smyslu EÚLP a Listi-
ny.43 Domnívám se, Ïe ani jeden z tûchto pfiístu-
pÛ není správn˘.

ESLP zahrnuje pod „morálku“ celou fiadu
spoleãensk˘ch norem a uznává, Ïe poÏadavky
morálky jsou odli‰né na rÛzn˘ch místech
a v rÛzn˘ch dobách. Vzhledem k tomu, Ïe ob-
sah morálních pravidel není moÏné vyãerpáva-
jícím zpÛsobem definovat a Ïe o nûm zpravidla
mají nejlep‰í pfiedstavu místní orgány, vychází
ESLP ze zásady, Ïe by tûmto orgánÛm mûla b˘t
ponechána znaãná volnost pfii posouzení nut-
nosti omezení základního práva z mravnost-
ních dÛvodÛ. Tato volnost samozfiejmû není
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37 Rozhodnutí ESLP o nepfiijatelnosti stíÏnosti ve vûci El Morsli
proti Francii ze dne 4. 3. 2008, stíÏnost ã. 15585/06. Rozhodnutí
ESLP o nepfiijatelnosti stíÏnosti ve vûci Mann Singh proti Francii
ze dne 13. 11. 2008, stíÏnost ã. 24479/07. Pro kritiku tohoto
rozhodnutí srov. UNITED SIKHS. European Court Says No to
Sikh Turban on Driving Licence in France. In: United Sikhs
[online]. 27. 11. 2008 [1. 4. 2016]. Dostupné na
<http://www.unitedsikhs.org/PressReleases/PRSRLS-27-11-
2008-00.htm>. Srov. také SCHEU, H. C. ¤idiãsk˘ prÛkaz
a turban. NáboÏensk˘ symbol z pohledu Evropského soudu pro
lidská práva. Jurisprudence, 2009, ã. 2, s. 35–38.

38 Stanovisko V˘boru OSN pro lidská práva ze dne 27. 9. 2011 ke
stíÏnosti ã. 1876/2009, kterou podal Ranjit Singh proti Francii.

39 Zajímavou anal˘zu strachu v tomto kontextu nabízí
NUSSBAUM, M. C. The New Religious Intolerance. London,
2013.

40 Rozsudek pléna ESLP ve vûci Handyside proti Spojenému
království ze dne 7. 12. 1976, stíÏnost ã. 5493/72, odst. 49.
Rozsudek ESLP ve vûci Otto-Preminger-Institut proti Rakousku
ze dne 20. 9. 1994, stíÏnost ã. 13470/87, odst. 49. Rozsudek
Velkého senátu ESLP ve vûci S. A. S. proti Francii, odst. 120.
Srov. také BARINKA, R. Svoboda projevu versus náboÏensk˘
sentiment druh˘ch aneb co vlastnû znamená slovo „tolerance“?
âasopis pro právní vûdu a praxi, 2007, ã. 1, s. 13–21.

41 Rozsudek ESLP ve vûci Svatého synodu Bulharské pravoslavné
církve proti Bulharsku ze dne 22. 1. 2009, stíÏnosti ã. 412/03
a 35677/04, odst. 148.

42 Vyjádfiení fieditelky Stfiední zdravotnické ‰koly PhDr. Ivanky
Kohoutové Ph.D. 10. 11. 2013 [11. 3. 2016]. Dostupné na
<http://www.szs-ruska.cz/aktuality2/20131110>.

43 Zpráva vefiejné ochránkynû, oddíly C.3 a D.
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neomezená a dotãen˘ orgán musí nezbytnost
zásahu do základního práva pfiesvûdãivû odÛ-
vodnit.44

Pfiesvûdãivost zdÛvodnûní zákazu no‰ení
muslimsk˘ch ‰átkÛ na ‰kolách naráÏí na pro-
blémy jak pfii anal˘ze aktuálního stavu mrav-
ních a spoleãensk˘ch norem, tak pfii hodnocení
nezbytnosti takového opatfiení.

V prvé fiadû je otázkou, zda skuteãnû existuje
spoleãenská nebo mravní norma zakazující no-
‰ení v‰ech pokr˘vek hlavy ve ‰kolách a v ob-
dobn˘ch prostorách. Dle Ladislava ·paãka
muÏi pfii vstupu do místnosti smekají pokr˘vku
hlavy, coÏ platí i pro Ïáky vstupující do ‰koly.
Îeny a dívky se tohoto pravidla nemusí drÏet
striktnû a mohou s pokr˘vkou hlavy setrvat i ve
spoleãenském prostfiedí, neboÈ odloÏení po-
kr˘vky hlavy pro nû mÛÏe znamenat potfiebu
úpravy úãesu. Etiketa navíc velí pfiizpÛsobovat
pfiísnost vymáhání pravidel nejen potfiebám
Ïen, ale také men‰in: „Podstatou etikety je úcta
k ostatním, empatie, slu‰nost a zdvofiilost. VÛãi
men‰inám je budeme dodrÏovat dÛslednûji,
abychom je zbavili obav, Ïe je ohroÏena jejich
pozice ve vût‰inové spoleãnosti.“45

Pravidla etikety v oblasti zahalování a sme-
kání jsou v na‰em spoleãenském prostoru nepo-
chybnû ovlivnûna uãením a praxí kfiesÈansk˘ch
a Ïidovsk˘ch náboÏensk˘ch skupin, které zde
byly a jsou pfiítomny. V Ïidovství je bûÏná po-
kr˘vka hlavy alespoÀ u modlících se muÏÛ
a u vdan˘ch Ïen.46 V kfiesÈanství se jiÏ od dob
apo‰tola Pavla vedou diskuse o nutnosti zahalo-
vání Ïen pfii modlitbû (bohosluÏbû),47 coÏ má
stále viditelné dopady i na ãeském venkovû, kde
se lze bûÏnû setkat se Ïenami s pokr˘vkou hlavy,
a to i mimo bohosluÏebn˘ kontext. V ãeském ve-
fiejném prostoru i v ãesk˘ch ‰kolách lze potkat
také fiádové sestry, které si vlasy bûÏnû zahalují,
aniÏ by se oz˘valo hlasité volání, Ïe je jejich pra-
xe v rozporu s pravidly ãeské spoleãnosti.

Pfiítomnost poÏadavkÛ na zahalování v kfies-
Èanství a Ïidovství nevede pouze ke zpochyb-
nûní existence striktních poÏadavkÛ na‰í
spoleãnosti na absenci pokr˘vek hlavy pfii vstupu
do místnosti (‰koly). Znamená také, Ïe v pfiípadû
zvaÏovaného zákazu pokr˘vky hlavy ve ‰kolách
by nebyli dotãeni pouze muslimové, ale také
kfiesÈané a Ïidé, tedy pfiíslu‰níci náboÏenství, na
jejichÏ uãení se fiada zastáncÛ zákazu pfii defino-
vání na‰ich spoleãensk˘ch norem odvolává.

Z právû uvedeného je zfiejmé, Ïe v ãeské spo-
leãnosti neexistuje jasná shoda na tom, Ïe ve
‰kolním prostfiedí není bûÏnû moÏné a vhodné
nosit pokr˘vku hlavy, natoÏ Ïe by taková praxe
byla kategoricky zakázána.

Druh˘ zásadní problém spoãívá ve zdÛvod-
nûní nezbytnosti zákazu muslimského ‰átku na

‰kolách a v prokázání nemoÏnosti dosaÏení za-
m˘‰leného úãelu zpÛsobem ménû omezujícím
náboÏenskou svobodu a dal‰í základní práva.
I kdybychom totiÏ na okamÏik odhlédli od v˘-
‰e zpochybnûné shody vût‰iny spoleãnosti na
pravidle neno‰ení pokr˘vky hlavy ve ‰kolách,
nemohli bychom se spokojit s odpovûdí, Ïe pro
jeho závaznost je dostateãná samotná existence
této praxe (konvence), aniÏ bychom zkoumali
její úãel. Jak˘ je tedy smysl hlavy prosté po-
kr˘vky ve ‰kolství?

Nabízí se, Ïe dÛvodem pro neno‰ení klobou-
kÛ uvnitfi je nebránûní druh˘m ve v˘hledu – na
tomto poli v‰ak ‰átky nepÛsobí Ïádn˘ problém.
RovnûÏ pokud by byla sledována rozpoznatel-
nost druhé osoby a moÏnost s ní volnû komuni-
kovat, tak by hidÏáb nestál Ïádn˘m zpÛsobem
v cestû (jiné by to samozfiejmû mohlo b˘t s niká-
bem nebo burkou). JestliÏe by smyslem pravidla
byly hygienické obavy v kontextu pfietopen˘ch
tfiíd, opût by ‰átky z lehk˘ch tkanin adaptované
na tropické podnebí nepÛsobily v˘raznûj‰í potí-
Ïe. A pokud by mûlo sundání pokr˘vky hlavy
vyjadfiovat respekt vÛãi druh˘m, postaãilo by
vysvûtlení potenciálnû dotãen˘m osobám, z ja-
k˘ch dÛvodÛ muslimky ‰átky nosí; navíc by zá-
kaz no‰ení ‰átkÛ z dÛvodu respektu k druh˘m
byl znaãnû absurdní, neboÈ by jím byla projeve-
na naprostá absence respektu vÛãi pfiíchozím
z jin˘ch kultur.

JestliÏe neexistuje Ïádn˘ zásadní úãel pfied-
pokládané konvence neno‰ení pokr˘vek hlavy
na ‰kolách, jehoÏ dosaÏení by no‰ení ‰átku
ohroÏovalo, pak není moÏné povaÏovat omeze-
ní náboÏenské svobody muslimek z dÛvodu
morálky (mravÛ) za pfiimûfiené, natoÏ za nutné,
v kontextu demokratické spoleãnosti.

Právû naopak, jestliÏe je úkolem demokratic-
kého státu ve vzdûlávání podporovat rozvoj kri-
tického my‰lení a respektovat pluralitu názorÛ
a pfiesvûdãení,48 pak je na místû si poloÏit otáz-
ku: Nedojde k naplnûní hodnot na‰í spoleãnos-
ti nejlépe tím zpÛsobem, Ïe se na ‰kolách
povede diskuse o tom, proã se nûktefií lidé za-
halují a jiní ne?
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44 Rozsudek ESLP ve vûci Müller a dal‰í proti ·v˘carsku ze dne
24. 5. 1988, stíÏnost ã. 10737/84, odst. 35. Rozsudek ESLP ve
vûci Otto-Preminger-Institut proti Rakousku, odst. 50. KMEC,
op. cit., s. 1047–1050.

45 ·PAâEK, L. Nová velká kniha etikety. 2. vyd., Praha, 2008, 
s. 52 a 169.

46 Viz napfi. ROBINSON, G. Essential Judaism: A Complete Guide
to Beliefs, Customs & Rituals. New York, 2000, s. 28–29.

47 Srov. 1. epi‰tolu sv. Pavla Korintsk˘m, 11. kap., v. 1–16.
48 Rozsudek ESLP ve vûci Kjeldsen, Busk Madsen a Pedersen

proti Dánsku ze dne 7. 12. 1976, stíÏnosti ã. 5095/71, 5920/72
a 5926/72. Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci Folgerø
a dal‰í proti Norsku ze dne 29. 6. 2007, stíÏnost ã. 15472/02.
Rozsudek ESLP ve vûci Hasan a Eylem Zengin proti Turecku ze
dne 9. 10. 2007, stíÏnost ã. 1448/04. Viz také rozsudek Velkého
senátu ESLP ve vûci S. A. S. proti Francii, odst. 128 a odkazy
na judikaturu tam uvedené.
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Je proto tfieba uzavfiít, Ïe ochrana morálky,
mravÛ ãi etikety nepfiedstavuje dostateãnû sil-
nou oporu pro omezení náboÏenské svobody
muslimek v prostfiedí ãesk˘ch ‰kol.

Ochrana zdraví

Omezení no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ ze zdra-
votních dÛvodÛ si lze pfiedstavit ve dvou zá-
kladních scénáfiích: První z nich vidí v ‰átcích
zdravotní riziko pro jejich samotné nositelky.
Druh˘ povaÏuje ‰átky za zdraví nebezpeãné
pro jiné osoby (zde dochází k prÛniku s argu-
mentací ochranou práv a svobod druh˘ch).
Obûma scénáfiÛm je pak vlastní, Ïe se uplatní
pouze ve velmi specifick˘ch vzdûlávacích kon-
textech a není jimi moÏné argumentovat pro
obecn˘ zákaz muslimsk˘ch ‰átkÛ na urãité ‰ko-
le nebo v rámci celé vzdûlávací soustavy.

Zdravotní riziko nûkter˘ch druhÛ muslim-
sk˘ch ‰átkÛ pro jeho nositelky je ve ‰kolském
kontextu zdÛrazÀováno pfiedev‰ím pfii tûlocvi-
ku a praktické v˘uce (‰átek se napfiíklad mÛÏe
zamotat do náfiadí nebo stroje). ESLP se této
problematiky dotkl v pfiípadech Dogru proti
Francii49 a Kervanci proti Francii,50 ve kter˘ch se
zab˘val vylouãením dvou muslimsk˘ch stu-
dentek ve vûku 11 a 12 let ze ‰koly z toho dÛvo-
du, Ïe se odmítaly úãastnit tûlesné v˘chovy bez
pokr˘vky hlavy (aÈ uÏ hidÏábu, nebo nûjaké ãe-
piãky). ESLP nepovaÏoval zákaz no‰ení ‰átkÛ
pfii tûlesné v˘chovû za nerozumn˘. Pokud jde
o moÏnosti alternativních pokr˘vek hlavy, po-
drobnû se jimi nezab˘val a odkázal na to, Ïe stá-
ty mají v tomto ohledu znaãn˘ prostor pro své
uváÏení. Tyto dva rozsudky nicménû není moÏ-
né jednodu‰e aplikovat mimo francouzsk˘ kon-
text, protoÏe Soud svá rozhodnutí do znaãné
míry zaloÏil na specifickém charakteru fran-
couzského modelu spoleãnosti a vzdûlávání
(v˘chovy k obãanství) vycházejícího z konceptu
laïcité, kter˘ má ústavní charakter a dle Soudu
také podporu celého národa (to, Ïe se dlouho-
dobû vedou spory o jeho obsah, je vûc jiná51).52

Pro omezení no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ z dÛ-
vodu ochrany zdraví nositelek je moÏné argu-
mentovat také rozhodovací praxí ESLP ze 70.
a 80. let 20. století t˘kající se sikhÛ, ktefií odmí-
tali nosit rÛzné druhy pfiileb, neboÈ tyto nebyly
kompatibilní s jejich turbany (pfiítomnost turba-
nu na hlavû vyluãuje nasazení bûÏné pfiilby).53

Od té doby se nicménû postavení sikhÛ pod-
statnû zmûnilo a fiada právních fiádÛ má pro no-
‰ení turbanu zakotveny v˘jimky.54 Navíc
hidÏáb nebrání nasazení pfiilby ani jin˘ch ob-
dobn˘ch ochrann˘ch pomÛcek, takÏe je apliko-
vatelnost turbanové judikatury na mladé
muslimky velmi nízká.

Pokud by byla obava o zdraví muslimek no-
sících ‰átky skuteãná a váÏnû my‰lená, musel by
normotvÛrce zakázat nejen ‰átky, ale také dal‰í
odûvy a pfiedmûty, které ohroÏují ãi niãí zdraví
v‰ech studentÛ bez ohledu na jejich náboÏenské
vyznání. Ve ‰kolském prostfiedí bychom se pro-
to museli rozlouãit tfieba s vysok˘mi podpatky,
‰perky, kruÏítky, dlouh˘mi vlasy nebo nekvalit-
ními botami. Pokud by ze zdravotních dÛvodÛ
byly zakázány pouze muslimské ‰átky, bylo by
to projevem arbitrárního a diskriminaãního pfií-
stupu, kter˘ nemá oporu v právu.

Navíc by pfiípadn˘ zákaz no‰ení ‰átkÛ vychá-
zel z paternalistického pojetí státu, podle které-
ho stát ví lépe neÏ jednotlivec, co je pro Ïivot
a zdraví daného jedince nejlep‰í. Takov˘ pfií-
stup je v rozporu s principy autonomie jednot-
livce a individuální odpovûdnosti kaÏdého
ãlovûka za svá rozhodnutí, které patfií mezi klí-
ãové prvky ãeského právního fiádu i EÚLP. Od-
chylky od tohoto principu musí b˘t v˘jimeãné
a velmi dobfie zdÛvodnûné.55

Souãástí odÛvodnûní zákazu no‰ení ‰átkÛ
z dÛvodu ochrany zdraví jejich nositelek by
musela b˘t anal˘za moÏn˘ch alternativ. V pfií-
padû poctivého provedení takové anal˘zy by
byl prostor pro uplatnûní zákazu zcela mini-
mální, neboÈ kromû klasick˘ch hidÏábÛ existuje
celá fiada dal‰ích pokr˘vek hlavy, které umoÏ-
Àují jak dosaÏení poÏadované míry ochrany
zdraví, tak splnûní náboÏensk˘ch poÏadavkÛ
(napfi. sportovní ãepice, kukly, ãelenky nebo
bandany).

Znaãné popularity se v ãesk˘ch médiích do-
stalo argumentaci, dle které pfiedstavuje no‰ení
muslimsk˘ch ‰átkÛ riziko pro pacienty zdra-
votnick˘ch a sociálních zafiízení, a proto by no-
‰ení takov˘ch pokr˘vek hlavy mûlo b˘t
studentkám dotãen˘ch oborÛ zakázáno (ales-
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49 Rozsudek ESLP ve vûci Dogru proti Francii ze dne 4. 12. 2008,
stíÏnost ã. 27058/05.

50 Rozsudek ESLP ve vûci Kervanci proti Francii ze dne 4. 12. 2008,
stíÏnost ã. 31645/04.

51 BAUBÉROT, J. La laïcité en France. Histoire et défis actuels. 
In: Haneda, M. Sécularizations et Laïcités, Tokyo, 2009, 
s. 27–48. BAUBÉROT, J. Laïcité and the Challenge of
,Republicanism’. Modern & Contemporary France, 2009, ã. 2, 
s. 189–198.

52 K pozadí prvních ‰átkov˘ch afér viz BOWEN, J. R. Why the
French don’t like headscarves. Islam, the State, and public
space. Princeton 2007. Srov. také SCHEU, H. C. Evropsk˘ soud
pro lidská práva a islámsk˘ ‰átek. NáboÏenská svoboda versus
sekularismus. AUC Iuridica, 2009, ã. 2, s. 7–13.

53 Rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva o nepfiijatelnosti
stíÏnosti ve vûci X. proti Spojenému království ze dne 12. 7.
1978, stíÏnost ã. 7992/77. Stanovisko V˘boru OSN pro lidská
práva ve vûci Karnel Singh Bhinder proti Kanadû ze dne 28. 11.
1989 ke stíÏnosti ã. 208/1986 (CCPR/C/37/D/208/1986).

54 Pro pfiehled nûkter˘ch pravidel a sporÛ t˘kajících se turbanÛ viz
napfi. webové stránky United Sikhs:
<http://www.unitedsikhs.org/rtt/> [1. 4. 2016]. JUSS, op. cit.

55 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci S. A. S. proti Francii,
odst. 119 a rozsudek ESLP ve vûci K. A. a A. D. proti Belgii ze
dne 17. 2. 2005, stíÏnosti ã. 42758/98 a 45558/99.
WAGNEROVÁ, op. cit., s. 11, 55–63 a 89–90.
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poÀ na praxích).56 Tento zpÛsob argumentace je
v‰ak jen obtíÏnû udrÏiteln˘, neboÈ ve zdravot-
nick˘ch zafiízeních a (nûkter˘ch) zafiízeních so-
ciálních sluÏeb nemají osoby poskytující urãitou
péãi (napfi. pfii operacích) povinnost mít odhale-
nou hlavu ãi jiné ãásti tûla, ale prav˘ opak: pou-
Ïít sterilní pokr˘vku hlavy (ãepici).57 Vzhledem
k tomu, Ïe tyto sterilní pokr˘vky hlavy (a dal-
‰ích ãástí tûla) zpravidla zahalují (nebo mohou
zahalovat) stejné ãásti tûla jako muslimské ‰át-
ky, není zde dÛvod pro zákaz muslimsk˘ch ‰át-
kÛ na praxích – postaãí pouhé trvání na tom,
aby zvolená pokr˘vka hlavy byla sterilní.58

V pfiípadû, Ïe by Ïádn˘ sterilní odûv bûÏnû do-
stupn˘ v daném zafiízení nesplÀoval náboÏen-
ské poÏadavky konkrétní praktikantky na
zahalení urãit˘ch ãástí tûla, je samozfiejmû moÏ-
né vyuÏít zdravotních odûvÛ vytvofien˘ch dle
poÏadavkÛ konkrétní náboÏenské skupiny.59

V této souvislosti je také vhodné uvést, Ïe
v ãesk˘ch zdravotnick˘ch a sociálních zafiíze-
ních dlouhodobû slouÏí fiádové sestry (kfiesÈan-
ky) nosící na hlavách rÛzné druhy ‰átkÛ
podobn˘ch tûm muslimsk˘m. Pokud je mi zná-
mo, není tato jejich praxe zakazována nebo v˘-
raznû omezována s odkazem na ohroÏení
zdraví pacientÛ.60

Z právû uvedeného je zfiejmé, Ïe obecn˘ zá-
kaz no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ studentek pfii
hodinách tûlesné v˘chovy nebo na praxích ve
zdravotnick˘ch a sociálních zafiízeních nemÛÏe
pfii fiádnû provedené anal˘ze obstát, neboÈ jsou
k dispozici jiná opatfiení dosahující téhoÏ cíle,
která zasahují do náboÏenské svobody musli-
mek v podstatnû men‰ím rozsahu (ãi zcela vÛ-
bec). V pfiípadû, Ïe by no‰ení ‰átkÛ s ohledem
na zdraví pacientÛ bylo zakázáno pouze mus-
limkám, byl by takov˘ zákaz zjevnû diskrimi-
naãní, neboÈ by taková praxe byla umoÏnûna
pfiíslu‰nicím jiné náboÏenské skupiny; pokud
by se zákaz vztahoval na v‰echny ‰átky, byl by
zjevnû nepfiimûfien˘, neboÈ by zasáhl i do nábo-
Ïenské svobody kfiesÈansk˘ch fieholnic, jejichÏ
odûv má v ãeském prostfiedí znaãnou tradici
a jeho no‰ení nepÛsobí v praxi problémy.

Ochrana práv a svobod druh˘ch

Ochrana jak˘ch práv a svobod druh˘ch lidí,
kromû ochrany zdraví, by mohla ospravedlnit
zákaz no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ na ‰kolách?

V prvé fiadû by bylo moÏné argumentovat, Ïe
úãelem zákazu je ochrana mlad˘ch muslimek
pfied jejich rodinami a komunitami, které je
k no‰ení ‰átku nutí (nebo alespoÀ mohou nutit).
Zákaz by proto pfiedstavoval ochranu svobody
rozhodování jednotliv˘ch studentek, ochranu
jejich „skuteãného“ pfiesvûdãení (a tedy ochra-

nu jejich autonomie), ochranu jejich dÛstojnosti,
ochranu pfied „zpfiedmûtnûním“ (stáním se se-
xuálním objektem) a také zaji‰tûní ideálu rov-
nosti pohlaví. Stinnou stránkou tohoto zpÛsobu
argumentace je rozpor se samotn˘mi ideály,
které chce hájit, neboÈ neumoÏÀuje konkrétním
Ïenám realizovat svobodu nosit ‰átek, pokud se
pro nûj svobodnû rozhodly. Tím, Ïe chce osvo-
bozovat mladé muslimky i proti jejich vÛli, po-
pírá princip autonomie jednotlivce, jehoÏ
dÛleÏitost byla zmínûna jiÏ v˘‰e v souvislosti
s ochranou zdraví. Tím, Ïe se dovolává rovnos-
ti pohlaví za úãelem zákazu praxe hájené fiadou
Ïen, vyslovuje závûr, Ïe stát mÛÏe chránit jedin-
ce pfied tím, aby vykonávali svá základní práva
a svobody, coÏ je pfiístup odporující Úmluvû.61

Ve‰kerá tato argumentace je rovnûÏ velmi selek-
tivní a nedÛsledná, protoÏe se zamûfiuje pouze
na muslimky a pfiehlíÏí obdobná ohroÏení ãi
omezení základních práv u jin˘ch osob.62 Navíc
v situaci, kdy nejsou pfiedkládány konkrétní dÛ-
kazy, ale pouhé domnûnky (napfi. nemáme
k dispozici dÛkazy o tom, Ïe by míra donuco-
vání v oblasti oblékání byla v muslimsk˘ch 
rodinách v˘raznû odli‰ná od rodin nemuslim-
sk˘ch). JestliÏe by v konkrétním pfiípadû bylo
podezfiení na nepfiimûfiené nucení k no‰ení ‰át-
ku, bylo by moÏné vyuÏít bûÏn˘ch prostfiedkÛ
trestního práva,63 aniÏ by byly pfiijímány jaké-
koliv dal‰í právní normy.

Pro zákaz no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ na ‰ko-
lách je moÏné argumentovat také ochranou stu-
dentek, které v tuto chvíli Ïádnou pokr˘vku
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56 KARÁSKOVÁ, I. Motol odmítá sestry v hidÏábu, poru‰ovaly by
provozní fiád nemocnice. In: Idnes.cz. 1. 10. 2014 [25. 4. 2016].
Dostupné na <http://zpravy.idnes.cz/motol-odmita-sestry-v-
muslimskem-satku-fc 5-/domaci.aspx?c=A140930_
230849_domaci_jj>. VÁLKOVÁ, H. Do nemocnic vyznání
nepatfií, odmítl Nûmeãek hidÏáby. I kvÛli virÛm. In: Idnes.cz.
4. 10. 2014 [25. 4. 2016]. Dostupné na
<http://zpravy.idnes.cz/nemecek-nemocnice-muslimske-satky-
d5e-/do maci.aspx?c=A141004_122849_domaci_hv>.

57 Pfiíloha ã. 3 k vyhlá‰ce Ministerstva zdravotnictví ã. 306/2012 Sb.,
o podmínkách pfiedcházení vzniku a ‰ífiení infekãních
onemocnûní a o hygienick˘ch poÏadavcích na provoz
zdravotnick˘ch zafiízení a ústavÛ sociální péãe, provádûjící § 17
odst. 1 zákona ã. 258/2000 Sb., o ochranû vefiejného zdraví.

58 Obdobn˘ závûr viz zpráva vefiejné ochránkynû, oddíl C.4.
59 Srov. UNITED KINGDOM, DEPARTMENT OF HEALTH.

Religion or belief: A practical guide for the NHS. Leden 2009
[30. 4. 2016]. Dostupné na <http://webarchive.national
archives.gov.uk/20130107105354/http://
www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/docum
ents/digitalasset/dh_093132.pdf>, s. 15–16 a 41. UNIVERSITY
OF DUNDEE, COLLEGE OF MEDICINE, DENTISTRY &
NURSING. Religion & Belief Code of Practice (Including Dress).
Bfiezen 2015 [30. 4. 2016]. Dostupné na
<https://medicine.dundee.ac.uk/sites/medicine.dundee.ac.uk/file
s/ page-files/Religion%20and%20Belief%20Code%
20of%20Practice%20(Incl uding%20Dress)%202015.pdf>.

60 Srov. napfi. fotogalerii Nemocnice Milosrdn˘ch sester sv. Karla
Boromejského v Praze: http://www.nmskb.cz/fotogalerie/ 
[30. 4. 2016].

61 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci S. A. S. proti Francii,
odst. 119.

62 Srov. v této souvislosti BOBEK, M. Diskriminace z dÛvodÛ
náboÏenství. In: Bobek, M. – Bouãková, P. – Kühn, Z. Rovnost
a diskriminace, Praha, 2007, s. 283–308.

63 Dle situace by mohlo jít napfi. o vydírání nebo t˘rání svûfiené
osoby (§ 175 a 198 zákona ã. 40/2009 Sb., trestní zákoník).
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hlavy nenosí. Lze si totiÏ pfiedstavit pfiípady,
kdy by no‰ení ‰átkÛ jednou skupinou studentek
vytvofiilo vrstevnick˘ tlak na jiné studentky,
které doposud byly v projevech své víry vlaÏ-
nûj‰í. Zákaz ‰átkÛ ve ‰kolním prostfiedí by pro-
to mohl vést k ochranû vzdûlávacích institucí
pfied radikalizací. Podporu pro tento pfiístup je
moÏné nalézt i v judikatufie ESLP.64 Pro obháje-
ní této argumentace by v‰ak bylo tfieba, aby-
chom mûli konkrétní dÛkazy o tom, Ïe k takové
radikalizaci skuteãnû dochází nebo Ïe reálnû
hrozí. Navíc by bylo tfieba vûrohodnû zdÛvod-
nit, Ïe zákaz no‰ení ‰átkÛ na ‰kolách je nejen
schopen této radikalizaci zabránit, ale Ïe je tak
schopen uãinit lépe, neÏ jakékoliv jiné fie‰ení
(napfi. speciálnû zamûfiená v˘uka, vzdûlávání
k lidsk˘m právÛm). Pfiesvûdãivosti této argu-
mentace nepomÛÏe ani obecná zku‰enost, Ïe
zákazy urãitého jednání zpravidla vedou k ra-
dikalizaci a vylouãení, coÏ v poslední dobû do-
kazují napfiíklad studie o vlivu zákazu no‰ení
burky a nikábu ve Francii a Belgii.65

Inherentním rizikem argumentace ochranou
práv a svobod druh˘ch je, Ïe pro zobecnûné
a idealizované „druhé“ pfiehlédneme konkrét-
ního ãlovûka, o jehoÏ náboÏenskou svobodu se
jedná. S tím se pojí nebezpeãí velmi snadného
zneuÏití této argumentaãní linie v‰elik˘mi ma-
nipulátory, populisty a autoritáfii.66 Proto je pfii
zvaÏování zákazu no‰ení ‰átkÛ z tûchto dÛvodÛ
nutné mimofiádnû peãlivû zkoumat, zda máme
dostateãnû silné poklady pro to, abychom se do-
mnívali, Ïe no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ do zva-
Ïovan˘ch práv a svobod skuteãnû zásadním
zpÛsobem zasahuje, a Ïe tato práva a tyto svo-
body nejsme schopni ochránit vhodnûj‰ím zpÛ-
sobem. V pfiípadû jak˘chkoliv pochybností by
mûlo b˘t rozhodnuto ve prospûch svobody, kte-
ré hrozí omezení.

Omezení no‰ení ‰átkÛ a právo
na vzdûlání

Právo na vzdûlání hraje pfii zvaÏování zákazu ãi
jiného omezení no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ na
‰kolách dÛleÏitou roli ve dvou rovinách. První
rovina pfiedstavuje právo samotné Ïákynû ãi
studentky na vzdûlání. Druhou rovinou je pak
povinnost státu respektovat náboÏenské pfie-
svûdãení rodiãÛ pfii zaji‰Èování v˘chovy a vzdû-
lávání jejich dcery.

V oblasti práva jednotlivce na vzdûlání pfii-
znává ESLP státÛm znaãn˘ prostor pro uváÏení,
neboÈ právní úprava vzdûlávání by mûla odpo-
vídat potfiebám a zdrojÛm dané zemû. Stát pro-
to mÛÏe omezit právo jednotlivce na vzdûlání,
pokud zvaÏovaná omezení neohroÏují samot-
nou podstatu tohoto práva, jsou pfiedvídatelná

a pfiimûfiená sledovanému cíli. Na rozdíl od svo-
body náboÏenství není stát pfii stanovení cílÛ
konkrétního omezení práva na vzdûlání limito-
ván uzavfien˘m v˘ãtem, ale mÛÏe argumento-
vat libovoln˘mi úãely, které nejsou v rozporu
s Úmluvou jako celkem nebo jejími jednotliv˘-
mi ustanoveními.67 ESLP mezi tyto dÛvody na-
pfi. v kontextu tureckého ‰kolství zafiadil
ochranu práv a svobod druh˘ch, ochranu vefiej-
ného pofiádku a ochranu sekulárního charakte-
ru vzdûlávacích institucí.68

Pfii hodnocení souladu zásahu do práva na
vzdûlání s Úmluvou Soud mimo jiné hodnotí,
zda mûla daná studentka moÏnost studovat nû-
kde jinde, nebo by jí dan˘ zásah zcela zamezil
v pfiístupu k urãitému druhu vzdûlání.69 Ce-
lostátní zákaz no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ na
v‰ech ‰kolách by proto byl jen stûÏí ospravedl-
niteln˘, neboÈ by fakticky znemoÏnil pfiístup
muslimek ke vzdûlávání. Na druhou stranu by
v tomto ohledu mohl obstát zákaz zaveden˘
jednotliv˘mi ‰kolami, pokud by v daném místû
bylo srovnatelné vzdûlání nabízeno také ‰kola-
mi s „volnûj‰ím“ oblékacím reÏimem, popfi. dív-
ãími ‰kolami, kde by muslimky mohly pfii
v˘uce ‰átky v ryze Ïenské spoleãnosti odloÏit.

Dle judikatury ESLP jsou rodiãe primárnû od-
povûdní za v˘chovu a vzdûlání sv˘ch dûtí. Je
proto logické, Ïe by stát v oblasti vzdûlávání
mûl nejen brát náboÏenské a filozofické pfie-
svûdãení rodiãÛ v potaz, ale mûl by ho skuteãnû
respektovat.70 Omezení no‰ení muslimského
‰átku na ‰kolách proto mÛÏe pfiedstavovat zá-
sah do práva rodiãÛ dotãen˘ch studentek vy-
chovávat je v souladu s jejich náboÏensk˘m
pfiesvûdãením.
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64 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci Leyla Şahin proti
Turecku, odst. 111 a 115.

65 BORGHÉE, c. d. OPEN SOCIETY FOUNDATIONS. Unveiling
the Truth: Why 32 Muslim Women Wear the Full-face Veil in
France. 2011 [22. 4. 2016]. Dostupné na
<http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/a-unve
iling-the-truth-20100510_0.pdf>. OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS. After the Ban: The Experiences of 35 Women
of the Full-Face Veil in France. 2013 [22. 4. 2016]. Dostupné na
<https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/after
-the-ban-experience-full-face-veil-france-20140210.pdf>.
BREMS, E. a kol. Wearing the Face Veil in Belgium: Views and
Experiences of 27 Women Living in Belgium concerning the
Islamic Full Face Veil and the Belgian Ban on Face Covering.
Ghent 1. 6. 2012 [22. 4. 2016]. Dostupné na
<http://www.hrc.ugent.be/wp-content/uploads/2015/10/face-veil-
rep ort-hrc.pdf>. Srov. také nesouhlasné stanovisko soudkynû
Tulkens ve vûci Leyla Şahin proti Turecku, odst. 19.

66 Toho si napfiíklad byli dobfie vûdomi i v˘razní podporovatelé
zákazu no‰ení burky a nikábu ve Francii. Viz RAOULT, op. cit.,
s. 555.

67 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci Leyla Şahin proti
Turecku, odst. 154–155.

68 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci Leyla Şahin proti
Turecku, odst. 158. V dal‰ích ‰kolsk˘ch ‰átkov˘ch pfiípadech,
jako napfi. Dogru proti Francii nebo Kervanci proti Francii se
Soud poru‰ením práva na vzdûlání samostatnû nezab˘val.

69 Srov. rozhodnutí pátého senátu ESLP o nepfiijatelnosti stíÏnosti
ve vûci Jasvir Singh proti Francii ze dne 30. 6. 2009, stíÏnost 
ã. 25463/08 a ve vûci Tuba Aktas proti Francii, stíÏnost 
ã. 43563/08.

70 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci Lautsi proti Itálii,
odst. 61 a tam uvedená judikatura.
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Na druhou stranu není prakticky moÏné, aby
kaÏdá ‰kola vyhovûla ve v‰ech náboÏensk˘ch
poÏadavcích v‰em rodiãÛm. ESLP proto i v této
oblasti pfiiznává státÛm znaãn˘ prostor pro uvá-
Ïení.71 Pfii jeho aplikaci je v‰ak tfieba mít na pa-
mûti, Ïe by se stát pfii vzdûlávání a formování
studentÛ mûl zdrÏet jakékoliv indoktrinace.
Úkolem státu je zajistit moÏnost plurality ve
vzdûlávání a napomáhat udrÏování vefiejného
pofiádku, náboÏenské harmonie a tolerance
v demokratické spoleãnosti.72 Aã to není prosto
kontroverzí, neutralitu státu ve vzdûlávání ne-
naru‰uje dle ESLP ani pfiítomnost náboÏen-
sk˘ch symbolÛ jako jsou krucifixy ve ‰kolní
tfiídû.73 Dle ‰kolského zákona je vzdûlávání za-
loÏeno na zásadách vzájemné úcty, respektu,
názorové sná‰enlivosti, solidarity a dÛstojnosti
v‰ech úãastníkÛ vzdûlávání, a mezi obecné cíle
vzdûlávání patfií utváfiení respektu ke kulturní
a náboÏenské identitû kaÏdého.74

S pluralitou ve vzdûlávání a s uãením se pfii-
jímat druhé v jejich odli‰nosti je tûÏko sluãitelné
obecné omezení no‰ení obleãení jedné náboÏen-
ské skupiny ve ‰kolském prostfiedí, aniÏ by pro
to existoval jak˘koliv legitimní dÛvod (úãel),
obzvlá‰tû pokud by bylo moÏné dosáhnout pro-
klamovaného úãelu jin˘m zpÛsobem.

V˘‰e uvedené ideály dle mého názoru mno-
hem lépe neÏ jednostranné zákazy a rozhodnu-
tí naplÀuje otevfiení prostoru pro diskusi, pro
seznámení se s pozicemi dotãen˘ch jednotlivcÛ
ãi skupin a hledání, zda existuje fie‰ení pfiijatel-
né pro v‰echny. O tom, Ïe takov˘ pfiístup je
moÏn˘ a Ïe se dokáÏe vypofiádat i s lidmi, ktefií
jsou radikální men‰inou a nemají zájem o doho-
du, svûdãí napfiíklad britská praxe,75 kterou za-
jímavû dokumentuje kauza Shabiny Begum.
V daném pfiípadû byla ze ‰koly fakticky (niko-
liv formálnû) vylouãena muslimka poÏadující
urãit˘ zpÛsob odívání, kter˘ daná ‰kola nedo-
volovala. Odvolací v˘bor Snûmovny lordÛ ne-
shledal v postupu ‰koly poru‰ení základních
práv muslimské studentky mimo jiné proto, Ïe
daná ‰kola umoÏÀovala no‰ení rÛzn˘ch druhÛ
uniforem, jejichÏ podoba byla v˘sledkem dis-
kuse s jednotliv˘mi náboÏensk˘mi a kulturními
skupinami Ïijícími ve spádové oblasti ‰koly,
a dále proto, Ïe si ‰kola vyÏádala fiadu dobro-
zdání od náboÏensk˘ch pfiedstavitelÛ a hledala
moÏnosti, jak studentku nepfiipravit o pfiínosy
vzdûlání (hledání alternativních ‰kol, zasílání
domácích prací).76

Závûr

Z pfiedloÏené anal˘zy je zfiejmé, Ïe moÏnosti zá-
kazu ãi omezení no‰ení muslimského ‰átku na
‰kolách jsou velmi limitované. Právní odÛvod-

nûní takového kroku, které by odpovídalo lid-
skoprávním standardÛm, je znaãnû obtíÏné:
k pfiijatému opatfiení by nesmûla existovat ro-
zumná alternativa a toto opatfiení by muselo b˘t
nezbytné pro odstranûní dobfie podloÏené hroz-
by, kterou muslimské ‰átky na hlavách ÏákyÀ
a studentek pfiedstavují ãi mohou pfiedstavovat
pro vefiejnou bezpeãnost a pofiádek, ochranu
zdraví, ochranu morálky (mravnosti) nebo
ochranu práv a svobod druh˘ch.

Ani pfii zohlednûní západoevropsk˘ch zku‰e-
ností se v ãeském kontextu doposud nepodafiilo
pfiedloÏit argumenty a dÛkazy, jeÏ by pfiedsta-
vovaly dostateãnû pevnou oporu pro vydání
obecnû závazného právního pfiedpisu s celostát-
ní pÛsobností, kter˘ by no‰ení muslimsk˘ch
‰átkÛ na ‰kolách zakazoval nebo omezoval. Pfii-
jetí takového pfiedpisu by proto jen tûÏko moh-
lo obstát v testu souladnosti s Listinou a EÚLP,
pokud by byl pfiezkum provádûn fiádn˘m zpÛ-
sobem. S ohledem na zpÛsob rozhodování otá-
zek náboÏenské svobody Evropsk˘m soudem
pro lidská práva samozfiejmû není moÏné vy-
louãit, Ïe by i nepfiesvûdãivû odÛvodnûn˘ pfied-
pis pfii pfiezkumu obstál, a to s odkazem na
‰irok˘ prostor pro uváÏení ãlensk˘ch státÛ
(doktrína margin of appreciation) nebo na úãel do-
sahování lep‰ího vzájemného souÏití (ãi za uÏití
obdobnû novátorského konceptu).

Jednodu‰‰í by bylo odÛvodnûní zákazu ãi
omezení no‰ení ‰átkÛ u‰ité na míru specifické-
mu kontextu (jednotlivá ‰kola, typ ‰kol, druh
v˘uky, problematick˘ region atp.), ve kterém je
moÏné snáze identifikovat hrozby chránûn˘m
zájmÛm spojené s no‰ením muslimsk˘ch ‰átkÛ.
Doposud v‰ak dÛkazy o takov˘ch hrozbách ne-
byly ãeské vefiejnosti pfiedloÏeny ani v tûchto
úÏeji vymezen˘ch kontextech.

Zodpovûdnému rozhodování o vûcech vefiej-
n˘ch v‰ak nepfiíslu‰í omezit se pouze na otázku
souladnosti pfiípadné ‰átkové represe s více ãi
ménû formálnû chápan˘mi lidskoprávními nor-
mami. Správná aplikace základních lidskopráv-
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71 Rozsudek ESLP ve vûci Kjeldsen, Busk Madsen a Pedersen
proti Dánsku. Rozhodnutí ESLP o nepfiijatelnosti stíÏnosti ve
vûci Appel-Irrgang proti Spolkové republice Nûmecko ze dne 
6. 10. 2009, stíÏnost ã. 45216/07. Rozsudek ESLP ve vûci
Valsamis proti ¤ecku ze dne 18. 12. 1996, stíÏnost ã. 21787/93.
Rozsudek ESLP ve vûci Esfratiou proti ¤ecku ze dne 18. 12.
1996, stíÏnost ã. 24095/94.

72 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci Leyla Şahin proti
Turecku, odst. 107, rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci
Lautsi proti Itálii, odst. 61–62 a tam uvedená judikatura.

73 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve vûci Lautsi proti Itálii.
74 § 2 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. e) ‰kolského zákona.
75 Ilustrativní je napfi. v zacházení se sikhy, viz JUSS, op. cit.
76 R (on the application of Begum) v. Headteacher and Governors

of Denbigh High School, [2004] EWHC 1389 (Admin) (High
Court), [2005] EWCA Civ 199 (Odvolací soud) a [2006] UKHL
15 (Odvolací v˘bor Snûmovny lordÛ). Popis a rozbor pfiípadu
v ãe‰tinû viz BARTO≈, D. Shabina Begum v. Denbigh High
School aneb „jde o ‰est palcÛ“. In: Ius et Societas [online]. 2009
[15. 4. 2016]. Dostupné na <http://www.iusetsocietas.cz/
fileadmin/user_upload/Vitezne_prace/ Barton.pdf>.
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ních norem vyÏaduje kvalitní anal˘zu moÏn˘ch
dopadÛ navrhovaného opatfiení a v‰ech rozum-
n˘ch alternativ. KaÏdá taková anal˘za je sice do
znaãné míry spekulativní, nicménû âeská re-
publika má moÏnost se v tomto ohledu opfiít
o zku‰enosti zemí jako je Francie ãi Belgie, které
se rozhodly pfiítomnost náboÏensk˘ch symbolÛ
ve ‰kolách nebo dal‰ích vefiejn˘ch prostorech
regulovat. Z doposud publikovan˘ch studií není
moÏné vyvodit závûr, Ïe by regulace pfiítomnosti
náboÏensk˘ch symbolÛ odstranila popisované
hrozby a zmírnila napûtí ve spoleãnosti. Právû na-
opak, tato regulace pfiispûla k vylouãení urãit˘ch
skupin z vefiejn˘ch ‰kol, k radikalizaci muslimÛ,

k polarizaci spoleãnosti a ke zv˘‰ení pravdûpo-
dobnosti rÛzn˘ch konfliktÛ.

Pfii zvaÏování moÏn˘ch opatfiení omezujících
no‰ení muslimsk˘ch ‰átkÛ bych proto doporu-
ãoval vysokou míru obezfietnosti a otevfienosti
vÛãi ‰iroké vefiejnosti i v‰em, koho se pfiípadná
regulace mÛÏe dotknout. Jakékoliv silové fie‰ení
nenaslouchající dostateãnû dotãen˘m men‰i-
nám pfiedstavuje poru‰ení základního demo-
kratického principu, Ïe rozhodování vût‰iny
dbá ochrany men‰in, a nese s sebou riziko tûÏ-
‰ích následkÛ, neÏ které vypl˘vají ze zachování
stávajícího stavu.
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Zákon o ochranû spotfiebitele. Komentáfi 

Blanka Vítová 

První komentáfi k pfiedpisu od více neÏ 20 let jeho úãinnosti zahrnuje
rovnûÏ i v˘klad k posledním novelám zákona t˘kajících se nov˘ch
nekal˘ch praktik a mimosoudního fie‰ení spotfiebitelsk˘ch sporÛ.
Zákon o ochranû spotfiebitele je  základním pfiedpisem pro
kaÏdodenní transakce a je urãen nejen subjektÛm fie‰ícím spory
z poru‰ení zákona, ale i obchodníkÛm a kupujícím, kter˘ch se dot˘ká
bezprostfiednû. 

Judikatura k rekodifikaci – Nájem a pacht 

sestavili Petr Lavick˘ a Petra Poli‰enská 

Pfiedkládan˘ svazek pfiehledu judikatury k rekodifikovanému
soukromému právu shrnuje rozhodnutí zab˘vající se nájmem
a pachtem, tedy instituty upraven˘mi v § 2201 aÏ 2357 obãanského
zákoníku ã. 89/2012 Sb. Kniha tak není pouh˘m pfiehledem
judikatury, ale komplexní pracovní pomÛckou, soustfieìující ve‰keré
potfiebné informace pro práci s judikaturou poté, co nov˘ obãansk˘
zákoník nabyl úãinnosti. 

Tituly objednávejte na www.obchod.wolterskluwer.cz 

Novinky z nakladatelství Wolters Kluwer 
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