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Úvod 
 

„Zásadním problémem Západu není islámský fundamentalismus. Je to islám, odlišná 

civilizace, jejíž příslušníci jsou přesvědčeni o nadřazenosti své kultury a posedlí slabostí své moci. 

Problémem islámu není CIA ani americké Ministerstvo obrany – je jim Západ, odlišná civilizace, 

jejíž příslušníci jsou přesvědčeni o universalitě své kultury a domnívají se, že jejich nadřazená, 

byť upadající moc jim ukládá tuto kulturu šířit po celém světě. Toto jsou základní ingredience, 

které živí konflikt mezi islámem a Západem.“ 

Samuel P. Huntington, kniha Střet civilizací1 

Existence mezinárodní migrace vyvolává vždy potřebu upravovat právní předpisy v cílové 

zemi, aby regulovaly nové společenské vztahy, které migrace vyvolává, a reagovaly tak na reálné 

i potenciální problémy, které mohou být s migrací spojené. Právní postavení migrantů ve 

vnitrostátním právu, způsob, jakými může být uděleno státní občanství v cílové zemi, nebo právní 

zakotvení možnosti slučování rodin, jsou oblasti, které jsou právem tradičně regulovány a kterým 

musí právní systémy v každé zemi věnovat pozornost. Soužití migrantů a původního obyvatelstva 

v cílové zemi migrace může být bezproblémové, ale může také vytvářet řadu problémů, které by 

jinak společnosti a státní orgány v cílových zemích migrace nemusely řešit. Potenciální 

společenské problémy mohou být o to větší, o co vzdálenější jsou kulturní okruhy, z nichž pochází 

migranti na straně jedné a majoritní populace v cílové zemi migrace na straně druhé. Mnoho 

evropských států bylo v historii cílem mezinárodní migrace, často se migranti přemísťovali z jedné 

evropské země do druhé, někdy ovšem přicházeli i ze vzdálenějších zemí a jiných kontinentů. 

Jestliže je migrantů usazených v cílové zemi dostatečně velký počet, může se potřeba právní 

regulace vztahovat i na problémy mezikulturních vztahů a multikulturního soužití různých etnicky, 

rasově či nábožensky odlišných skupin, tato potřeba je zpravidla větší, pokud jde o skupiny 

z relativně vzdálených kulturních okruhů. Migrační vlna z let 2015-16, kdy do Evropy přišel 

v relativně krátké době velký počet migrantů především ze zemí Blízkého východu a severní 

Afriky, vyvolala v Evropských zemích mnoho politických kontroverzí, rozbouřila veřejné mínění, 

                                                 
1 HUNTINGTON, Samuel P.,Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Huntington, Samuel P.; [Z 

anglického originálu přeložil]: Nagy, Ladislav. Praha: Rybka Publishers, 2001, s. 224.  
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přitáhla pozornost k otázkám spojeným se soužitím muslimů a nemuslimů a u mnohých vyvolala 

reminiscence na slavnou myšlenku Samuela Huntingtona o střetu civilizací.  

Cílem této práce je analyzovat z právního hlediska způsoby akulturace islámského práva 

šaría v kontextu evropských právních systémů. Tato práce je rozdělena do několika kapitol. První 

kapitola se bude nejprve zabývat počátkem islámu, jakož i historickým, politickým a geografickým 

kontextem, který výrazně ovlivnil nově vznikající náboženství. Pro účely bližšího pochopení 

islámu bude nutné rozebrat i hlavní pilíře islámu a zdroje islámské věrouky. Ve druhé kapitole této 

práce se zaměříme na bližší specifikaci klasického islámského práva - šaría. Stěžejní bude 

definování jeho obsahu, včetně identifikace jednotlivých subjektů práva, a vymezení působnosti 

práva. Dále bude nutné detailně probrat jednotlivé primární a sekundární prameny klasického 

islámského práva. Pro účely pochopení odlišností v interpretaci klasického práva bude nutné 

rovněž popsat jednotlivé právní školy islámu a jejich rozdíly. Nelze opominout nastínění 

významných institutů islámského práva, primárně s důrazem na právní instituty, které jsou častou 

součástí života běžného muslima. Je tedy nasnadě, že právě odlišná úprava těchto zvolených 

institutů v souladu s právem šaría může přicházet do střetu s odlišnou úpravou shodných institutů 

v rámci evropského kontinentálního práva nejčastěji, z toho důvodu je pro účely této práce klíčové 

si obsah klasického práva šaría podrobně rozebrat.  

Třetí kapitola se zaměří na téma náboženské svobody v kontextu Evropy. Po tyto účely 

bude nejprve nutné si definovat pojem „náboženství“ jako takový, a to jak ze sociologicko-

filozofického hlediska, tak i z hlediska čistě právního. Stěžení částí této kapitoly bude zejména 

zakotvení pojmu náboženské svobody v mezinárodních a čistě evropských právních předpisech, 

či právně nezávazných deklaracích. Dále se v této kapitole budeme zabývat problematikou 

polynormativní společnosti a jejími důsledky. Rovněž se zaměříme i na limity náboženské 

svobody a na způsoby jakými dochází k vypořádávání se s kolizí s některými základními lidskými 

právy a svobodami. V poslední čtvrté kapitole se zaměříme na problematiku akulturace 

islámského práva v kontextu Evropy, se zvláštním zaměřením na tři evropské země – Velkou 

Británii, Francii a Německo. V první řadě bude nutné se zabývat otázkou, zda vůbec samotní 

muslimové mají zájem o aplikaci práva šaría na území Evropy a následně se podíváme na 

potenciální komplikace při snahách o takovou aplikaci. V dalším kroku se zaměříme na to, jaké 

odlišné varianty akulturace islámského práva šaría lze teoreticky uplatňovat, stěžejní část této 

kapitoly bude ovšem věnována detailnějšímu rozboru akulturace práva šaría ve Velké Británii, 

Francii a Německu, s důrazem na historický a kulturní kontext působící na zkoumanou 

problematiku v dané zemi.   
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1. Islám – základní charakteristika 

Pro účely komplexního porozumění klasickému islámskému právu - šaría, je nutné se 

nejprve zabývat počátkem islámu a historickým, politickým a geografickým kontextem, který 

výrazně ovlivnil nově vznikající náboženství. Tato kapitola si klade za cíl stručně nastínit 

historický vývoj islámu, dále si definovat osobnost Mohameda a zakotvit vznik islámského státu. 

Pro účely pochopení islámu je nutné rozebrat i hlavní pilíře islámu a zdroje islámské věrouky. 

Dnes je na světě okolo 1,8 miliardy vyznavačů islámu - muslimů, jedná se o druhé početně 

nejvýznamnější světové náboženství, hned po křesťanství.2 Kořen slova islám: s-l-m, v arabském 

jazyce znamená současně klid či pokoj, ale i odevzdání či podrobení. Slovo islám pak znamená 

„podrobení se vůle Alláha3, muslimové jsou tedy těmi, kde se odevzdávají Alláhu.4  

Islám ovšem není zcela novým monoteistickým náboženstvím, neboť do velké míry 

navazuje na obě historicky starší monoteistická náboženství: judaismus a křesťanství. Ve svaté 

knize islámu, Korán, je uvedeno: „Říkají: Buďte židy, nebo křesťany, a tehdy budete správnou 

cestou vedeni! Odpověz: Nikoliv! Následujte náboženství Abrahama, jenž hanífem byl a mezi 

modloslužebníky nepatřil! Rcete: Uvěřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co seslal 

Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi, Ježíšovi, a v 

to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do vůle Pána svého 

jsme odevzdáni! Jestliže uvěří v něco podobného tomu, čemu vy věříte, pak půjdou po cestě 

správné; jestliže se však odvrátí, pak věru jsou v rozkolu.5 

 

1.1. Stručný historický vývoj islámu 

Počátek tohoto náboženského hnutí se datuje od sedmého století našeho letopočtu. Vznik 

islámu je spojen s osobou Mohameda - proroka, náboženského a politického vůdce, který působil 

                                                 
2 Odhadovaný počet vyznavačů islámu vychází z výzkumu Pew Research Center z roku 2015, Pew Research Center 

2015 The Changing Global Religious Landscape. Dostupné z: https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-

changing-global-religious-landscape/#global-population-projections-2015-to-2060 
3 Alláh je pojmenování jediného Boha v islámu. 
4 LEWIS, Bernard Ellis; CHURCHILL, Buntzie Ellis. Islam: The Religion and The People. Wharton School 

Publishing, 2009, s. 8.  
5 Svatá kniha Korán, český překlad, Súra číslo: 2, Název: Kráva, Arabský název: Al-Baqara, verše:135 až 137. 

https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/#global-population-projections-2015-to-2060
https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/#global-population-projections-2015-to-2060
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v oblasti tehdy velmi společensky, politicky i nábožensky nesourodého arabského poloostrova. 

Odtud se islám se šířil do světa ve třech hlavních vlnách. V první vlně, která započala ihned po 

smrti Mohameda okolo roku 632 n. l., pronikli muslimští Arabové až do Španělska, Maroka a 

střední Asie. Druhá vlna přišla na přelomu tisíciletí. Peršané a Turci během ní rozšířili islám do 

západní Afriky, dále do střední Asie i do severní Indie. Poslední vlna přinesla islám v průběhu 

čtrnáctého a patnáctého století až do zemí Balkánského poloostrova, částí Ruska a na východě do 

Indonésie či Malajsie, vyznavači islámu se tentokrát stali i lidé mongolského a tatarského původu. 

V Evropě se islám příliš neuchytil a byl povětšinou vytlačen, ale  na ostatních kontinentech jeho 

šíření pokračovalo i poté.6 Dnes je po celém světě okolo 1,8 miliardy muslimů, tedy téměř jedna 

čtvrtina světové populace, což z islámu dělá druhé nejrozšířenějším náboženstvím vůbec.7 

 

1.1.1. Předislámské období 

Období před vznikem islámu bývá muslimy označované jako džahilíja, což se dá 

z arabštiny volně přeložit jako „nevzdělanec“, „hlupák“ nebo „barbar“.8 Typické pro toto období 

je silný vliv rodin, rodů a kmenů. Předislámské náboženství Arabů se vyznačovalo nesourodým 

polyteismem a personifikovanými přírodními silami. Určitá božstva byla uctívaná pouze v rámci 

některých kmenů, jiná byla všeobecně uznávanější. Kromě pohanů se v Arábii vyskytovaly i 

židovské komunity, ale nejpočetnější náboženskou skupinou byli křesťané, kteří se kulturně a ani 

etnicky od místních Arabů nelišili. Nejasný je ovšem jejich původ, protože se neví, zda se jednalo 

o arabské kmeny, které přijaly křesťanství, či se jednalo o imigranty, kteří se postupem času 

asimilovali.9 Právě přítomnost obou monoteistických náboženství měla na nově formující se islám 

výrazný vliv. V období, které těsně předcházelo vzniku islámu, začalo docházet k postupnému 

rozvolňování silných kmenových vazeb a upřednostňování individualismu, což bylo patrné hlavně 

ve větších městech.10 Tyto společenské změny zřejmě připravily půdu pro nově vznikající islám, 

                                                 
6 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed.. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014.  s. 275. 
7 Počet vyznavačů islámu a odhad jejich procentuálního zastoupení ve světové populaci vychází z výzkumu Pew 

Research Center z roku 2015, Pew Research Center 2015 The Changing Global Religious Landscape. Dostupné 

z: https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/#global-population-

projections-2015-to-2060 
8 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed,. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 83. 
9 PELIKÁN, Petr. Sunna: pramen islámského práva. Praha: Vodnář. Prameny a nové proudy právní vědy, 1997,  s. 16. 
10 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 10. 

https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/#global-population-projections-2015-to-2060
https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/#global-population-projections-2015-to-2060
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který se obracel zády ke kmenovým zřízením a volal po návratu k původnímu monoteistickému 

náboženství, které mělo být společné všemu lidu. Nikoliv náležitost ke kmeni, ale společné 

náboženské přesvědčení mělo nyní hrát v životě muslima hlavní roli.11  

V předislámském období neexistovalo psané právo, pouze ústně předávané zvykové právo, 

které bylo specifické jednotlivým kmenům. Neexistovala žádná centrální soudní moc, na kterou 

by se kmeny mohly obrátit v případě sporů, většina se tedy řešila bojem či v lepším případě pomoci 

spojeneckých úmluv.12 

 

1.1.2. Příchod Mohameda 

Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim, nazývaný 

zkráceně Mohamed, pocházel z váženého kmenu Banú Haším. Narodil se pravděpodobně okolo 

roku 570 n. l. v Mekce, přesné datum narození není s jistotou známé13, od útlého dětství byl jako 

sirotek vychováván svým strýcem. V mládí se živil pastevectvím, což mu zajistilo i časté setkávání 

se v poušti s beduínskými kmeny a čerpání z jejich kultury a dovedností.14 V dospělosti se 

Mohamed účastnil spolu se svým strýcem obchodních cest do okolních měst. V Mekce a jejím 

sousedství se dostal do kontaktu s místní rozlehlou židovskou komunitou a setkal se i 

s křesťanskými poutníky. Je zřejmé, že právě z těchto setkání získal určité povědomí o obsahu tzv. 

„svatých knih15“.16 V pětadvaceti letech se Mohamed oženil se starší a zámožnou vdovou, se 

kterou měl dva syny, kteří se nedožili dospělosti a čtyři dcery Zajnab, Rukajju, Fátimu a Umm 

Kalthúm. Do historie se zapsala především dcera Fátima a její manžel Alí.  

Mohamed se velmi zajímal o monoteistická náboženství, tento zájem sdílel s bratrancem 

své manželky Waraqamem ibn Nawfalem.17 Někdy okolo čtyřicátého roku jeho života během 

meditování v jeskyni slyšel Mohamed hlas a viděl postavu, o které se domníval, že se jedná 

                                                 
11 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed.. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014,  s. 107. 
12 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 33. 
13 TAUER, Felix. Svět islámu: dějiny a kultura. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 17 – 18.  
14 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 41 a 

následující. 
15 Tím je míněna např. Tóra, Starý zákon, Nový zákon. 
16 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed.. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014,  s. 101. 
17 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 13 a následující. 
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o Archanděla Gabriela. Nezůstalo pouze u jednoho vidění. Jednotlivým viděním sesbíraným 

v ústní podobě se pak říkalo qur´ány, tzv. recitace. Obsahem těchto vidění byly děsivé 

apokalyptické obrazy a zjevení, které měly být předzvěstí blížícího se konce světa.18 Hlavní 

myšlenkou těchto zjevení, tzv. wahj, bylo vyobrazení existence jediného a transcendentního boha 

a navázání na tradici proroků známou již z judaismu a křesťanství.19 

Kolem Mohameda se následně rychle vytvořila skupinka podporovatelů v čele s jeho 

manželkou Chadídži, kteří si brzy začali říkat muslimové, jako ti, kdo se „odevzdávají a podrobují 

bohu“.20 S rozšířením počtu příznivců začalo Mohamedovi mnoho problémů, protože se stal trnem 

v oku místním obyvatelům Mekky, kteří vnímali počínání Mohameda jako ohrožení stávajícího 

chodu společnosti. 21 Obyvatelé Mekky žádali Mohameda, aby dělal zázraky, obdobně jako tak 

dělali proroci obou starších monoteistických náboženství, aby tím dokázal, že byl bohem povolán 

jako jeho posel. Když toho nebyl schopen, utahovali si z něj, nazývali ho posedlým, kouzelníkem 

a hádačem.22 Nevole obyvatel Mekky vyvrcholila roku 622 n. l., kdy proběhl pokus o vraždu 

Mohameda. Mohamed v návaznosti na tuto událost spolu se svými příznivci opustil město Mekka 

a přestěhoval se do města Medina. Toto přesídlení nazývají muslimové hidžra23, rok, kdy se tato 

událost stala, se záhy stává zároveň i prvním rokem nového muslimského letopočtu. 

 

1.1.3. Počátek islámu 

Počet konvertitů se po Mohamedově přesunu i nadále rozšiřoval. V Medině pak Mohamed 

hlásal myšlenku zpřetrhání rodových a kmenových vazeb a vytvoření zcela nového společenství, 

tzv. ummu, překládáno jako „islámská obec, nebo „národ“, založenou na společné politicko-

náboženské ideji.24 Protože Mohamedův záměr, alespoň v počátcích, počítal s navázáním 

                                                 
18 GOLDZIHER, Ignác a Bernard LEWIS. Introduction to Islamic theology and law. Princeton, N.J.: Princeton 

University Press, 1981,  s. 7 a následující. 
19 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 44 a 

následující. 
20 DENNY, Frederick Mathewson.. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prosto,. 1998,  s. 17. 
21 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012,  s. 35. 
22 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed.. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 107 a následující. 
23 Což v původním slova smyslu znamenalo přerušení starých rodových vazeb a navázání jiných vazeb, které nebyly 

založeny na příslušnosti k rodu, ale k náboženství.  
24 KROPÁČEK, Luboš.. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 18. 
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na židovskou a křesťanskou tradici, přejímal tedy mnohé jejich náboženské liturgie i názory. „Lidé 

Knihy“25, jak příslušníky obou náboženství nazýval, měli v očích muslimů výrazně lepší postavení 

než ostatní „bezvěrci“26. Dle muslimů bylo možné nalézt v učení Ježíše Krista náznaky 

a předzvěsti příchodu proroka Mohameda. Ovšem křesťanští učenci s tímto názorem nesouhlasili 

a obviňovali Mohameda i jeho stoupence ze špatné znalosti knih Nového a Starého zákona 

i chybných interpretací biblických příběhů. I židé se s učením Mohameda značně rozcházeli a to 

nejenom po náboženské, ale i politické stránce. Mnozí noví stoupenci islámu neměli židy v lásce, 

i proto Mohamed od svého původního záměru navázat na tradici proroků „lidí Knihy“, brzy 

odklonil.27  

Jak počet muslimů stoupal, rostla i chuť muslimů po pomstě nepřátelům islámu. Ačkoliv 

byly boje s Mekkou spíše válečnou razií, byl jim Mohamedem přikládán náboženský význam. 

Tyto střety a další tažení, které Mohamed a jeho stoupenci za jeho života podnikali s cílem rozšířit 

nově tvořící se stát islámský, byly věroukou vysvětleny jako tzv. džihad, svatá válka.  

 

1.1.4. První chalífa a islámský stát 

Předislámským Arabům byla národní pospolitost cizí, hlavní roli hrály rodinné, rodové 

a kmenové vazby. S příchodem Mohameda se všechno změnilo, staré svazky byly rušeny a u nově 

vzniklých vazeb bylo hlavním pojítkem právě vzniklé náboženství - islám. Náboženská obec 

islámu se tak stala základním stavebním kamenem islámského státu. „Žádné jiné náboženství, 

nenabylo tak rychle politického významu jako islám, jež se nerozlučně spojil s islámsko-arabským 

státem. Toto spojení dopomohlo obci budované Mohamedem k rozšíření v arabskou říši. Arabský 

stát byl vojenský. Nešlo mu o poislámštění, nýbrž o zlomení cizí politické moci.“ (Musil, 2014, 

s. 149). Právě toto spojení politiky a náboženství, mělo za následek rychlý nárůst vlivu islámu. 

Do té doby nebyla oblast Arabského poloostrovu pro své okolí žádnou výraznou hrozbou. Poté 

rozdrobené a rozhádané kmeny díky islámu nalezly společný cíl a jednotu a staly se obávaným 

a silným nepřítelem, který ohrožoval i takové velmoci jakým byla Persie či Byzantská říše.28 

                                                 
25 Lidmi Knihy byli nazýváni, protože obě monoteistická náboženství měla Knihy zjevené Bohem.  
26 Za bezvěrce byli považování i příslušníci polyteistických náboženství.  
27 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed.. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 110-12. 
28 PELIKÁN, Petr. Sunna: pramen islámského práva. Praha: Vodnář. Prameny a nové proudy právní vědy, 1997, 

s. 82. 
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Všichni muslimové se považovali za sobě rovné, bez ohledu na původ, takže i z tohoto 

důvodu arabští bojovníci nešířili islám mečem, jak se občas mylně uvádí29, protože neměli žádný 

zájem na tom, aby se národy jimi podmaněné staly jim rovnými. Země pod islámskou nadvládou 

si tedy, alespoň zprvu, zachovaly vysokou úroveň náboženské svobody. V křesťanských zemích 

sousedících s Arábií byla situace velmi odlišná. Od roku 380 n. l., kdy bylo křesťanství prohlášeno 

císařem Theodosiem Velikým státním náboženstvím (zprvu primárně pro obyvatele 

Konstantinopole, následně prakticky napříč celou Římskou říši), vzrůstala snaha o potlačení 

pohanských náboženství a heretismu. Možná právě výrazná odlišnost přístupu prvotních muslimů 

od raných křesťanských vládců tehdejší doby připravila půdu pro rozšíření islámu. S trochou 

nadsázky lze říci, že některé oblasti a města vítaly arabské bojovníky jako osvoboditele.30 Tato 

náboženská snášenlivost muslimů ovšem vydržela poměrně krátkou dobu, s nárůstem konvertitů 

k islámu se postavení ostatních náboženství pod muslimskou nadvládou začalo měnit. Již na 

počátku osmého století byli křesťané i zoroastrovci31 zbaveni práva být ve vysokých pozicích 

v úředních sférách a vyznavačům náboženství odlišných od islámu bylo přikázáno nosit na svém 

oděvu znamení specifické barvy.32  

Medinská náboženská obec si začala postupně vytvářet i vlastní byrokratický aparát 

s rozličnými orgány. Vznikaly i nové pracovní pozice.33 Umma se zvětšovala, jak se postupně 

rozšiřovalo ovládnuté území a původně čistě náboženská obec se stávala čím dál víc spíše 

teokratickým státem.34  

Mohamed byl jako bohem seslaný prorok hlavou státu i náboženské obce. Zemřel ve věku 

zhruba 63 let v Medině roku 632 n. l., náhle a bez ustanovení zástupce. Prorokovi nejbližší se proto 

urychleně snažili nalézt jeho následovníka, na pozici vůdce ummy. Po krátkých sporech byl 

                                                 
29 Pro srovnání např. ČORNEJ, Petr. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2, Středověk a raný novověk / Petr Čornej, 

Ivana Čornejová, František Parkan. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009, s. 20.  
30 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 211 – 212. 
31 Zoroastrismus je jedno z nejstarších náboženství. Nejrozšířenější bylo v historii v oblasti Iránu. Jedná se o 

monoteistické náboženství. Hlavním principem je neustálý boj dobra se zlem a lidská svobodná volba zvolit si 

jednu z variant. V současné době bylo náboženství zoroastrismus téměř vymýceno islámem, největší počet 

příslušníků se aktuálně nachází v Indii. 
32 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 276. 
33 HALLAQ, Wael B. The formation of Islamic law. Burlington, VT: Ashgate/Variorum, 2004, s. 22. 
34 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 28. 
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ustanoven do pozice tzv. chalífa rasúl Allah35, prorokova náměstka a jeho zástupce na zemi, Abú 

Barak, věrný následovník Mohameda a otec jedné z jeho manželek. Vláda Abú Baraka a čtyř po 

něm následujících „pravověrných“ chalífů36 je považována za třicet let trvající období velkých 

úspěchů, které bývá muslimy označováno jako rášidún, správná cesta, i přestože se toto období 

nese v duchu velkých mocenských bojů a konfliktů. Následující tři ze čtyř chalífů byli postupně 

zavražděni. Vražda posledního z nich, zažehla dlouhá léta trvající válečné rozbroje, spory 

a nešváry mezi muslimy navzájem.37 Zároveň dochází k přesunutí sídla nově vznikajícího státu 

pod nadvládou islámu, chalífátu do Damašku, a státní moc se postupně stala výrazněji podobnější 

světskému panování. Právě tyto spory v rámci muslimské obce způsobily rozštěpení islámu na tři 

hlavní proudy i vytvoření dalších mnohých odnoží a sekt.38  

 

1.2. Hlavní proudy islámu 

Období klidu, které přecházelo velkému rozkolu mezi příslušníky islámu, trvalo velice 

krátce. Neshody mezi muslimy se však týkaly spíše světských záležitostí a fungování nově 

vzniklého teokratického státu, kdežto na způsob vykonávání obřadů i na základní hodnoty 

a myšlenky islámu měla většina muslimů podobný názor.39 Jeden z klíčových důvodů schizmatu 

mezi šíity a sunnity, ke kterému došlo ještě za života jednoho z posledních „pravověrných“ chalífů 

Alího, bylo hledání odpovědi na otázku, jakým způsobem bude vybírán následovník chalífy a tím 

i zástupce Alláha na zemi. Na tento rozkol se pak dále nabalily další otázky, na které oba proudy 

nacházely odlišné odpovědi.40  

Stoupenci a příbuzní Alího, zetě Mohameda a manžela jeho dcery, věřili, že chalífou může 

být pouze blízký příbuzný v přímém pokrevním vztahu s Mohamedem.41 Vycházeli z toho, že 

Mohamed údajně krátce před svou smrtí řekl svým bližním, že „kdo uznává mne svým pánem, uzná 

                                                 
35 V překladu doslova: „nástupce posla Božího“. Chalífa je hlavní duchovní autorita pro muslimy a až roku 1258 byl 

také považován za nejvyššího světského vládce říše. 
36 Mezi pravověrné chalífy patří: Abu Bakr (rok 632-634 n. l.), Omar (rok 634-644 n. l.), Uthman (rok 644-656 n. l.), 

Ali (rok 656-661 n. l.), Hasan (rok 661-661 n. l.).  
37 MÜLLER, Zdeněk. Islám: historie a současnost. Praha: Svoboda, 1997, s. 20-21. 
38 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 27. 
39 MÜLLER, Zdeněk,. Islám: historie a současnost. Praha: Svoboda, 1997, s. 29 
40 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 25. 
41 MÜLLER, Zdeněk. Islám: historie a současnost. Praha: Svoboda, 1997, s. 28. 
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rovněž Alího svým pánem. (…)“ (Musil, 2014, s. 161). S těmito postoji nesouhlasili ostatní 

muslimové, kteří se dále rozštěpili na dva proudy. Jedna odnož muslimů se shlukovala okolo 

osobnosti Muáwijiho, většina jeho příznivců pocházela z rodu Umajjovců42. Ti tvrdili, že chalífou 

by se měla stát pouze ta nejvážnější osoba nejvznešenějšího původu, jako je sám Muáwiji. Poslední 

odnož se shlukovala okolo Mohamedovy vdovy Ajši, která byla se svým zetěm Alím 

v dlouholetém sporu. Všechny tyto „náboženské rodiny43“ se střetly v mnohých bitvách a 

postupně je dovedlo soupeření o moc k otevřené válce. V roce 657 se povedlo skupině Muáwijců 

během bitvy přelstít přízníce Alího. Na základě této porážky se část ze skupiny Alího odtrhla a 

brzo si začali říkat chawáridž neboli česky cháridžovci, jako „ti, kteří odešli“.44 Zbylí příznivci 

v čele s Alím se začali nazývat šíité, což v překladu znamená „strana“. Věřili, že Alí a jeho potomci 

jsou ztělesněním božstva a po jeho smrti věřili v jeho znovunarození. Ovšem šíité se velmi brzy 

začali štěpit na menší frakce. Sporem byl hlavně způsob vybírání nástupců z potomků Alího. Jedna 

skupina chtěla, aby se z potomků Alího stal imámem45 ten, který se pro tuto činnost nejvíce hodí. 

Druhá skupina chtěla nepřerušenou přímou příbuzenskou linii, a to buď pouze přes prvorozené 

syny, jiní povolovali nástupnictví jakéhokoliv mužského potomka předchozího imáma.46  

Většina muslimů, ale nesouhlasila s žádným z těchto proudů, a raději se drželi tradice. Od 

slova „tradice“, či „zvyk“ je odvozen i jejich název sunnité. Sunnité se domnívají, že Mohamed 

neměl jmenovaného nástupce a místo toho měl v úmyslu, aby si muslimská komunita vybrala 

vůdce ze svých řad. Tato náboženská rodina je zřetelně nejpočetnější, v současné zastřešuje 90 % 

ze všech stoupenců islámů.47 

Kromě hlavních proudů islámu vzniklo i spousty více či méně známých sektářských 

odnoží, které hrály svou úlohu v minulosti, avšak už dnes nejsou významně zastoupeny.48 

                                                 
42 Umajjovci, byl významný rod, a rovněž i první vládnoucí dynastie chalífů v rámci chalífátu mezi lety 661 a 750. 
43 Muslimové jednotlivé proudy islámu nazývají odlišnými tzv. náboženskými rodinami, protože mají společnou víru 

v jediného Boha Alláha, shodnou se i na stejném vedení obřadů, stejných modlitbách a jejich společným cílem 

je napodobování způsobu života svého proroka Mohameda. I přes tyto podobnosti přetrvávají mezi těmito 

skupinami i výrazné odlišnosti, které jsou příčinou velkých sporů, které přetrvávají až do současnosti.  
44 MÜLLER, Zdeněk. Islám: historie a současnost. Praha: Svoboda, 1997, s. 28 a následující.  
45 Imám je hlavou náboženské obce, ummy. 
46 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 156,159. 
47 MÜLLER, Zdeněk. Islám: historie a současnost. Praha: Svoboda, 1997, s. 29. 
48 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 177. 
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1.3. Základní pilíře islámu 

Všichni muslimové věří v jediného transcendentního boha, věří v existenci andělů, božích 

prostředníků, věří v Mohameda jako posledního proroka, ale i předcházející proroky, věří v svátost 

knih, poslední boží soud, i predestinaci. Významná je i nauka tauhídu49, která hlásá, že muslimové 

jako následovníci jediného boha musí usilovat o sjednocení celého lidstva do muslimské 

náboženské obce.50 I přes rozsáhlé spory mezi jednotlivými náboženskými rodinami, je pět 

základních pilířů islámu dogma, na kterém se celá muslimská obec bezpečně shodne. 

Islám je náboženství, které bývá označováno jako náboženství ortopraktické51, to znamená, 

že důraz je kladený na dodržování zásad náboženského zákona, správné vedení obce věřících 

a vykonávání určitých ustálených rituálů a praktik. Provedení velké očisty a upřímné vyznání víry 

před svědky, včetně dodržování základních pilířů islámu samo o sobě je již způsobem, jak 

konvertovat k islámu.52 I proto není přijmutí islámu pro potencionální zájemce příliš složitý 

proces, nicméně za odpadlictví už hrozí muslimovi i trest smrti.53 

 

1.3.1. Šaháda 

Nejdůležitějším pilířem islámu je šaháda, muslimské vyznání víry. To zní: Lá iláha illá 

Alláh wa Muhammadan rasúl Alláh, neboli česky: Vyznávám, že není božstva, kromě Allaha, 

vyznávám, že Mohamed je posel Boží. Tato formule musí být vyslovena veřejně a před svědky. Je 

to prvním krok na cestě ke konvertování k islámu.54 

 

                                                 
49 Tauhíd znamená v překladu „proces sjednocování“. 
50 MÜLLER, Zdeněk. Islám: historie a současnost. Praha: Svoboda, 1997, s. 24. 
51 Za ortopraktické náboženství bývá považován i judaismus. Z řeckého „orthos“ což znamená správný a „praxis“ což 

znamená praxe. Opakem je náboženství ortodoxní, jakým je například křesťanství, kde je největší důraz kladen 

na víru v Boha a propracovanou teologickou nauku.  
52 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 23, 72 

a následující. 
53 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014,  s. 210. 
54 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014,  s. 201. 
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1.3.2. Salát 

Salát je druhým pilířem islámu, jeho základ vychází již z Koránu. Je jím modlitba s velmi 

důsledně stanovenou formou a obsahem, kterou musí sunnité opakovat pětkrát denně, a šíité třikrát 

denně, v daných časových intervalech. V pátek se tato modlitba provádí společně při bohoslužbě 

v mešitě, arabsky masdžid, v překladu „padat na tvář“. 55 Upozornění melodickým voláním na 

blížící se čas modlitby, které se provádí z věže přilehlé k mešitě, tzv. minaretu, vykonává osoba 

muezzina56, obsah toto upozornění vychází z formulace vyznání víry a nazývá se adhan. 

V současné době jsou muezzini nahrazování reprodukovanými nahrávkami. Salátu musí 

předcházet rituální očista obličeje včetně uší, nosu, také rukou i nohou až po kotníky, bez 

provedení očisty se stává zcela neplatnou. Modlitbu je také nutno doprovázet přesně stanovenými 

opakujícími se úklony, během kterých musí muslim obličejem směřovat ke svatyni Kaba 

v Mekce.57 

 

1.3.3. Zakát 

Třetím pilířem islámu je zakát. Jedná se o náboženskou povinnost, daň či almužnu, jež 

musí odvádět všichni muslimové, s výjimkou těch, jejíž finanční kapitál je menší než předem 

stanovená hranice. Zakát se používá pro zabezpečení správného chodu ummy, podporu chudých 

či pro jiné účely na pomoc muslimů v nesnázích.58 

 

1.3.4. Saum 

Čtvrtý pilíř islámu je saum. Jedná se o měsíc trvající půst, jež jsou muslimové povinni 

dodržovat během měsíce ramadánu59. Aby se přiblížili duchovní podstatě boha, zříkají se 

satisfakce určitých lidských potřeb. Všichni muslimové, kromě nemocných, malých dětí a žen 

v období menstruace jsou povinni se od momentu svítání až do západu slunce vyvarovat 

                                                 
55 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 223. 
56 Osoba muezzina má velkou tradici, pochází již z dob života Mohameda.  
57 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 74-77. 
58 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 78. 
59 Ramadánem je devátý měsíc muslimského kalendáře, avšak každý rok v jiném čase, jelikož se řídí muslimským 

kalendářem, který je lunární, a tudíž kratší o jedenáct dní než kalendář gregoriánský.  
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konzumaci veškerých potravin, jakožto i příjmu tekutin. Kromě toho je zakázáno i konat cokoliv, 

co by mohlo hanobit náboženství, taktéž užívání léků či oddávání se sexu. Po západu slunce se 

tyto zákazy ruší, obnovují se až s dalším úsvitem. Délka půstu během dne se liší zeměpisnou 

šířkou, většinou se pohybuje v rozmezí 13-20 hodin denně.60 

 

1.3.5. Hadždž 

Posledním pilířem islámu a také jediným, jehož plnění není otázkou každodenního 

náboženského rituálu, je hadždž neboli pouť do Mekky, kterou je nutné jej vykonat alespoň jednou 

za život. K pouti jsou povinni všichni dospělí muslimové, i ženy v doprovodu svých zákonných 

zástupců. Kdo není schopen pouť vykonat, ten má možnost se z této povinnosti vyplatit tím 

způsobem, že odkáže na dobročinné účely ze svého majetku tolik peněž, kolik by bylo potřeba na 

absolvování pouti. Návštěva posvátného místa je spojena s velkou řadou rituálů, které je potřeba 

před i v průběhu pouti vykonat. Součástí základních povinností muslimů se pouť do Mekky stala 

i díky Mohamedovu záměru prokázat úctu kmenu, ze kterého pocházel a kde se narodil.61 Nicméně 

tato pouť ke svatyni Kaba, nebyla pro místní obyvatele Arábie žádnou novinkou, již 

v předislámských dobých se k tomuto místu běžně konaly náboženské poutě. Muslim, který pouť 

absolvoval, je ve své komunitě velmi vážený.62 Důkazem o provedení této pouti, kterým se může 

muslim pyšnit, je slovo hadždž, které může poté připojit trvale ke svému jménu.63 

 

1.4. Hlavní zdroje islámské věrouky 

Během poslední pouti do Mekky, kterou Mohamed podnikl na sklonku svého života, 

v březnu roku 632 n. l.,, řekl svým shromážděným následovníkům: „Zanechal jsem vám poznání, 

které, pokud ho budete následovat, zabrání tomu, abyste sešli z cesty, slova Alláhova a příkazy 

Jeho proroka.“ (Musil, 2014, s. 121) 

                                                 
60 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 78 a 

následující.  
61 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 205. 
62 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 113 a následující. 
63 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 80. 
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Z tohoto Mohamedova prohlášení vyvozují muslimové, že hlavními prameny islámské 

věrouky je slovo Alláhovo – Korán, Mohamedovi zjevené boží vedení, a příkazy proroka 

Mohameda – Sunna, Mohamedův život, jeho činy a jeho učení obsažené ve vyprávění jeho 

blízkých i jiných osob.64  

 

1.4.1. Korán 

Korán je soubor qur´ánů neboli „recitací“, je to svatá kniha islámu. Svaté písmo, které bylo 

zjevené v arabském jazyce muslimům skrze proroka Mohameda, pomoci verbálních vnuknutí při 

meditacích, kdy jej ve změněném stavu mysli navštěvoval archanděl Gabriel.65  

Třetímu chalífovi z období pravověrných chalífů, Uhtmánovi, muslimové vděčí za 

sesbírání jednotlivých Mohamedových zjevení, která během období jeho života byla 

zaznamenávána sporadicky a neúplně, většinou na pergamenu, břidlici či zvířecí kůži a byla 

primárně tradována pouze v ústní podobě. Mohamedovi příznivci se recitované zjevení často učili 

zpaměti. V polovině sedmého století, tedy přibližně dvacet let po smrti Mohameda, došlo k 

postupnému seskupení qur´ánů do svaté knihy islámu, do takové podoby, která je známá až 

dodnes. Písař Zajd ibn Thábit měl za úkol jednotlivá zjevení sepsat. Věřící na popud chalífa 

Utmána přicházeli k písaři a předříkávali mu zpaměti zjevení tak, jak se to naučili. Zajd je 

sepisoval a porovnával se zjeveními zachovanými v písemné podobě. Nově sepsaný Korán- tzv. 

Uhtmanská redakce, byl poté uchováván po jednom opisu v Medině, Kúfě, Basře a Damašku. 

Všechny ostatní neoficiální soupisy byly zneplatněny.66 Korán se skládá kapitol, tzv. súr, těch je 

v Koránu 114. Jednotlivé súry se dělí na verše, tzv. ayaty, které usnadňují orientaci v textu, těch 

je v rozmezí od 6204 do 6236, jsou rozdělené zvlášť na zjevení z období Mohamedova pobytu 

v Mekce a Medině, i když ne zcela přesně, a jednotlivé súry jsou za sebou řazeny podle délky od 

nejkratší po nejdelší, nikoliv tedy chronologicky nebo tematicky.67 

Korán navazuje na tradici židovské Tóry a křesťanského Starého a Nového zákona. 

Mohamed tvrdil, že účelem Koránu je potvrdit pravost a lépe vysvětlit učení známé již oběma 

                                                 
64 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 85. 
65 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 85. 
66 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 124. 
67 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 58 a následující. 
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straším monoteistickým náboženstvím. Dle Koránu Mohamed tedy není samotným zakladatelem 

islámu, ale pouze posledním z celé řady proroků s Abrahámem v čele, které dal bůh lidstvu.68 

Korán je dle muslimů neomylný. Jednotlivá zjevení si ovšem často protiřečí, proto je obecně 

rozšířeným názorem, že některá boží vnuknutí, měla pouze časově omezený charakter, platí tedy, 

že pozdější verš Koránu de facto zneplatňuje verš předcházející.69 Ovšem na přesném 

chronologickém pořadí veršů nepanuje mezi muslimskými scholastiky vždy shoda, což 

v některých případech může být významným problémem při výkladu Koránu. Například, 

o alkoholických nápojích jsou v Koránu hned čtyři súry: súra (16:67) nazývá víno nápojem 

ukazujícím boží laskavost, súra (4:44) zakazuje modlení se pod vlivem alkoholu, súra (5:91) říká, 

že vínu by se měl muslim vyhnout a súra (2:220) nazývá pití vína těžkým hříchem.70 

Korán je uzpůsoben pro rituální recitování, které by se mělo provádět v arabském jazyce 

s původním nářečím, proto se muslimové učí jednotlivé súry zpaměti.71 Ten kdo umí celý Korán 

nazpaměť, tedy celých 77 943 slov, si může ke jménu přidat přízvisko háfiz.72 Během recitace není 

důležité, aby přednášející rozuměl textu, správný a zpěvný přednes Koránu v arabštině by měl být 

pro muslima duchovní záležitostí – na posluchače i přednášejícího sestupuje boží přítomnost tzv. 

sakína.73 Právě kvůli důležitosti předříkávaného Koránu jsou fundamentální muslimové proti jeho 

překládání. I proto je často na první straně cizojazyčného překladu uvedena informace, že se jedná 

o pouhý překlad Koránu, nikoliv jeho plnohodnotnou verzi.74 

 

1.4.2. Sunna 

Slovo sunna bylo již v době předislámské běžně používané Araby, znamená to „cesta“, 

a  to jak v doslovném, tak i v přeneseném slova smyslu. Po smrti Mohameda se začalo toto slovo 

používat i v odlišném významu. Sunna tak nabyla významu jako sbírka hadíthů, tzn. ústně 

                                                 
68 NEUSNER, Jacob a Tamara SONN. Comparing religions through law: Judaism and Islam. New York: Routledge, 

1999, s. 39, 40, 46. 
69 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 122 a následující. 
70 NEUSNER, Jacob a Tamara SONN. Comparing religions through law: Judaism and Islam. New York: Routledge, 

1999, s. 48. 
71 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 124 a následující. 
72 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 28. 
73 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 91. 
74 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 34. 
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předávaných a uchovávaných záznamů o činnosti, skutcích a výrocích Mohameda sesbíraných za 

doby jeho života jeho následovníky, příbuznými či dalšími osobami z širšího okolí.75 Stejně jako 

Korán je i hadíth významným zdrojem islámské náboženské věrouky, protože jeho cílem je 

sesbírat další informace týkající se života Proroka, který byl považován za bohem osvíceného, 

a tudíž i neomylného ve svých činech a hodného následování. O sunně mluví jako o pramenu práva 

i Korán,76 kde se muslimové dočtou:„(…)máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, 

kdo doufá v Boha a v den poslední a kdo Boha hojně vzpomíná“.77 Cílem sunny je tedy na příkladu 

života Mohameda ukázat muslimům, jak se správně chovat i v dalších aspektech běžného života, 

které nebylo možné z důvodu omezeného rozsahu specifikovat konkrétně již v Koránu.78 

Protože byl hadíth ve své prvotní formě předáván v ústní podobě, je tradičně složený ze 

dvou částí. Obsah samotného hadíthu tzv. matn a řetězec tradentů tzv. isnád, který ukazuje jakým 

způsobem a přes jaké osoby putovala ústním předáním zpráva od toho, kdo zprávu slyšel až 

k tomu, kdo zprávu poskytuje k zaznamenání. Například: osoba A vyslechla od osoby B, že 

Mohamed říkal osobě C, že…79 Za života Mohameda bylo hadíthů zaznamenáno minimum, po 

jeho smrti soukromé osoby orálně tradované hadíthy sbíraly a sepisovaly, v této době však zatím 

bez podpory chalífů, hlavních představitelů mladého islámského státu. Teprve chalífa Umar ibn 

Abdal-Azíz dal rozkaz sestavit oficiální sbírku existujících hadíthů, od Mohamedovy smrti ovšem 

tou dobou uplynulo již sto let.80  

Počet sepsaných sbírek od té doby velmi rychle narůstal. Až do současnosti bývá 

považováno sunnitskou odnoží islámu šest konkrétních sbírek za nejlepší a nejvěrohodnější tzv. 

šest knih neboli al-kutub as-sitta.81 Z těchto šesti jsou nejznámější a nejuznávanější dvě. První je 

sbírka od Abú´Abdulláha Muhammada ibn Ismá´íl al-Buchárího, zkrácení Buchárí, z roku 870, 

                                                 
75 DENNY, Frederick Mathewson,. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 93. 
76 PELIKÁN, Petr. Sunna: pramen islámského práva. Praha: Vodnář. Prameny a nové proudy právní vědy, 1997, s. 

86.  
77 Svatá kniha Korán, český překlad, Súra číslo: 33, Název: Spojenci, Arabský název: Al-Ahzáb, verše: 21. 
78 NEUSNER, Jacob a Tamara SONN. Comparing religions through law: Judaism and Islam. New York: Routledge, 

1999, s. 50 a následující. 
79 Srovnej viz. KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993.  
80 PELIKÁN, Petr. Sunna: pramen islámského práva. Praha: Vodnář. Prameny a nové proudy právní vědy, 1997, s. 

89 a následující.  
81 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 53.  



22 
 

která řadí hadíthy do kategorií podle jejich obsahu, takový styl řazení se pak nazývá musannaf82. 

Tato sbírka obsahuje 7350 hadíthů, které Buchárí vybral z více než šesti set tisíc, se kterými přišel 

do kontaktu. Druhá je sbírka Muslima ibn al-Hadždžádža z roku 875, která obsahuje 4800 hadíthů 

z celkových tři sta tisíc, které autor vyslechl.83 Šíitská odnož islámu žádnou z výše zmíněných 

sbírek plně neuznává. Místo hadíthů používají označení chabar, což znamená „zpráva“, mají 

vlastní čtyři sbírky a významný je soubor rčení pocházející přímo z úst Alího a jeho bližních.84 

S tím, jak se počet hadíthů velmi rychle rozrůstal, přibývalo i mnoho falzifikátů a podvrhů. 

Důvodem bylo to, že hadíthy byly často používány jako politický nástroj znepřátelených 

náboženských rodin, které se tím snažily zaštítit svůj výklad islámu či jako odůvodnění různých 

pohanských obyčejů a tradic. To způsobilo, že si brzy velké množství hadíthů přímo protiřečilo 

a dnes je vyloučeno, aby větší než pouze velmi malá část byla skutečně postavená na pravdivém 

základě.85  

Posouzením věrohodnosti jednotlivých hadíthů se už přibližně od 3. století hidžry zabývá 

věda ilm al-hadíth, ta se nestará tolik o jejich obsah, jako spíše o řetězec jednotlivých tradentů - 

zpravodajů. Čím věrohodnější řetězec tradentů, tím věrohodnější hadíth. Neposuzuje se pouze, zda 

je úplná a správně zaznamenaná posloupnost zpravodajů, ale i například to, zda jednotliví tradenti 

žili ve stejném časovém období, či jestli je pravděpodobné, že se potkali a zprávu si předali. Důraz 

se klade také na identifikaci osoby, která je na prvním místě řetězce tradentů. Pokud se jednalo 

o osobu Mohamedovi blízkou, osobu váženou a spravedlivou, či muslima patřícího do okruhu 

Mohamedových současníků a druhů, je takový hadíth významnější než hadíth pocházející 

od nějakého z raných následovníků islámu, který se setkal pouze s některým z druhů 

Mohamedových a od něj zprávu slyšel. I věk tradentů hrál roli, obecně byla uznána jen svědectví 

osob starších pěti let, i když se zde právní názor jednotlivých islámských odnoží významně 

rozchází. Za zcela nevěrohodné byly považovány také hadíthy, které pocházely od nemuslimů.86 

                                                 
82 Opakem řazení podle obsahu je řazení hadíthů podle tradentů, což bylo často užívané hlavně ve starších sbírkách, 

takovým se pak říká musnad. Známou sbírkou řazenou tímto způsobem je sbírka od ibn Hanbala z roku 855.  
83 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed.. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 130. 
84 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 53.  
85 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed.. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 129. 
86 PELIKÁN, Petr,. Sunna: pramen islámského práva. Praha: Vodnář. Prameny a nové proudy právní vědy, 1997, s. 

93 a následující.  
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V pozdější nauce začaly být hadíthy klasifikovány do tří kategorií. Do první kategorie patří 

hadíthy správné neboli sahíh. Tyto se vyznačují věrohodným řetězcem tradentů a obsahem, který 

není v přímém rozporu s žádnou částí islámské věrouky. Druhá kategorie se nazývá dobrou, neboli 

hasan, zde už jsou určité pochyby o úplnosti řetězce. Poslední zbytkovou kategorií jsou hadíthy 

slabé neboli daíf, o jejichž věrohodnosti už panují výrazné pochybnosti.87 

Ačkoliv se o míru věrohodnosti jednotlivých hadíthů vedou spory, je zřejmé, že sunna má 

svůj nezpochybnitelný význam jako jeden z hlavních zdrojů islámské věrouky, neboť je základním 

stavebním kamenem islámské tradice a morálky.88 

 

1.5. Shrnutí 

Křesťané jsou aktuálně největší náboženskou skupinou na světě a tvoří téměř třetinu (31 %) 

světové populace. Na druhém místě jsou muslimové se 1,8 miliardami přívrženců, což tvoří 24 % 

světové populace, následuje skupina „nevěřících“, která obsahuje jak ateisty, tak agnostiky (16 %), 

poté následují hinduisté (15 %) a buddhisté (7 %). Přívrženci ostatních náboženství, jako například 

židé, tvoří ještě menší podíl ze světové populace. V posledních letech se křesťanským matkám 

narodilo více dětí než příslušníkům jakéhokoli jiného náboženství, což odráží současně postavení 

křesťanství jako největší náboženské skupiny na světě. Je však nepravděpodobné, že tomu tak 

bude i nadále. Na základě demografických odhadů Pew Research Center se očekává se, že za méně 

než 20 let počet dětí narozených do rodin muslimů mírně překročí počet dětí narozených do rodin 

křesťanů. Relativně mladá populace a vysoká míra porodnosti muslimů v celosvětovém měřítku 

vede k odhadům, že mezi lety 2030 a 2035 se muslimům narodí o něco více dětí (225 milionů) než 

křesťanům (224 milionů), i když celkově křesťanská náboženská skupina zůstane i nadále největší. 

Očekává se ovšem, že v období mezi lety 2055 až 2060 se rozdíl v počtu dětí narozených do těchto 

dvou náboženských skupin přiblíží k 6 milionům, kdy bude narozeno 232 milionů dětí do rodin 

muslimů versus 226 milionů dětí narozených do rodin křesťanů.  

Na rozdíl od tohoto „baby boomu“ mezi muslimy zažívají lidé, kteří se neztotožňují s 

žádným náboženstvím, zcela odlišný trend. Zatímco lidé, kteří se nehlásí k žádnému náboženství, 

v současnosti tvoří 16 % světové populace, odhadem pouze 10 % z celkového počtu celosvětově 

                                                 
87 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 51. 
88 PELIKÁN, Petr,. Sunna: pramen islámského práva. Praha: Vodnář. Prameny a nové proudy právní vědy, 1997, s. 

121 a následující.  
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narozených dětí mezi lety 2010 a 2015 se narodilo matkám, které se považují za ateistky či 

agnostičky. Toto malé množství novorozenců je jedním z důvodů, proč sociologové předpokládají, 

že v nadcházejících desetiletích v celosvětové populaci ještě výrazně poklesne podíl „nevěřících“ 

lidí, kteří se identifikují jako ateisté nebo agnostici, i těch, kteří nemají žádné konkrétní 

náboženství..89 Islám je již v současnosti jedno z početně nejvýznamněji zastoupených 

náboženských skupin na světě, sociologické výzkumy nicméně předpokládají, že význam islámu 

v následujících letech i nadále poroste.  

V této kapitole jsme si nastínili počátek islámu, včetně historického a geografického 

kontextu, který je zcela zásadní pro pochopení obsahu klasického islámského práva. Pojmenovali 

jsme si základní proudy islámu, včetně jejich rozdílů a odlišností a vysvětlili jsme si hlavní zdroje 

islámské věrouky. V následující kapitole se blíže zaměříme na klasické islámské právo šaría a 

definování jeho obsahu. 

 

 

 

  

                                                 
89 Pew Research Center 2015 The Changing Global Religious Landscape. Dostupné z: 

https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/#global-population-

projections-2015-to-2060 

 

https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/#global-population-projections-2015-to-2060
https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/#global-population-projections-2015-to-2060
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2. Klasické islámské právo – šaría 

 

V této kapitole se zaměříme na bližší specifikaci klasického islámského práva - šaría. 

Stěžejní bude definování jeho obsahu, včetně identifikace jednotlivých subjektů práva, a vymezení 

působnosti práva. Dále bude nutné detailně probrat jednotlivé primární a sekundární prameny 

klasického islámského práva. Pro účely pochopení odlišnosti v interpretaci klasického práva bude 

nutné rovněž popsat jednotlivé právní školy islámu a jejich odlišnosti. Nelze opominout nastínění 

významných institutů islámského práva, primárně s důrazem na právní instituty, které jsou častou 

součástí života běžného muslima. Je tedy nasnadě, že právě odlišná úprava těchto zvolených 

institutů v souladu s právem šaría může přicházet do střetu s odlišnou úpravou shodných institutů 

v rámci evropského kontinentálního práva nejčastěji, z toho důvodu je pro účely této práce klíčové 

si obsah klasického práva šaría podrobně rozebrat. 

 

2.1. Šaría  

Islám je jako ortopraktické náboženství postaveno na službě a poslušnosti bohu. Vztah 

boha a muslima je přirovnáván ke vztahu otroka a jeho pána, nicméně je důležité dodat, že zůstává 

zachována svobodná vůle věřícího, který vykonává příkazy povinnosti svobodně a ty mu tak 

přináší vysvobození a uspokojení. Islám se tedy považuje za „náboženství zákona90“, proto je na 

tomto místě vhodné zdůraznit, že zde nedochází k oddělení světských a náboženských pravidel, 

tudíž je i dodržování světských pravidel stanovených jednotlivými prameny islámského práva 

považováno za náboženskou povinnost každého muslima.91  

Islámské právo se začalo průběžně formovat již od začátku existence islámu, postupně se 

rozrůstalo a rozšiřovalo a brzy obsahovalo právní úpravu většiny aspektů života muslima 

i muslimské obce jako celku.92 Coulson (1978) vysvětluje větší důraz na dodržování zákona 

a pravidel v islámu v porovnání s ostatními monoteistickými náboženstvími tím, že islám vznikal 

až v průběhu sedmého století, kdy už byla rozšířenější gramotnost populace v porovnání 

                                                 
90 V tomto ohledu se islám podobá židovství, ale odlišuje se například od křesťanství, kde jsou základem věrouky 

náboženská dogmata. 
91 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 18. 
92 MENDEL, Miloš a Iveta KOUŘILOVÁ, ed.. Cesta k prameni: fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. 

Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003, s. 11.  
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s obdobím vzniku ostatních monoteistických náboženství. Toto způsobilo, že na rozdíl od 

judaismu a křesťanství, kdy se velká část tradice předávala v ústní podobě po dlouhá léta a došlo 

tedy k přirozenému odfiltrování části pravidel v průběhu věků. V případě islámu ovšem již brzy 

po vzniku náboženství začaly vznikat rozsáhlé kodexy a soubory informací, které se zachovaly až 

do současnosti.93 

Slovo šaría znamenalo v arabském jazyce „cesta k pramenu vody“, dnes bývá častěji 

překládáno jako „cesta, která má být následována“.94 Islám pak používá termín šaría k označení 

souboru právních norem, kterými se řídí fungování ummy, muslimské obce.95 Šaría je často 

používaná jako synonymum islámského práva jako takového, jedná se ovšem o bohem seslané 

svaté právo, jakýsi ideál lidského chování, kterého v praxi není vždy možné dosáhnout. Je tedy 

potřeba rozlišovat mezi šaríí a tzv. fiqh, což je věda, která se zabývá zkoumáním reálně existujícího 

právního řádu v praxi. Slovo fiqh znamená „vědomost“ nebo „porozumění“, ale je tím myšlena 

vědomost čistě právního charakteru. Fiqh se snaží o vytváření právních norem, pro umožnění 

správného následování islámského práva – šaríi. Jako základ pro právní vědu fiqh bývá často 

označována kniha Kitab al-Ra´y od významného učence své doby Abu Hanifah z roku 767 n. l., 

která se do současnosti nezachovala, ale vychází z ní jiné mladší sbírky.96 

 

2.1.1. Základní charakteristika islámského práva šaría 

Islámské právo je soubor norem, které jsou bohem dány lidstvu, od něj také odvozuje svou 

legitimitu. Je člověku přirozené, a upravuje správné jednání jedince ve všech oblastech jeho 

soukromého i společenského života. Na rozdíl od sekulárního práva upravuje i vztah boha 

a člověka. Díky svému nadpřirozenému původu je islámské právo v zásadě dokonalé, věčné 

a stále, nemá žádný počátek platnosti ani jeho konec. Toto má také za následek, že je člověkem 

nezměnitelné a na něm v zásadě nezávislé. Úsilí muslimských právníků a náboženských autorit 

tedy není právo vytvářet, ale pouze jej nalézat, formovat, vykládat či systematizovat.97 Ovšem 

                                                 
93 COULSON, N.J,. A history of Islamic law. Pbk. ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978, s. 62. 
94 POTMĚŠIL, Jan.. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 18 a následující. 
95 MENDEL, Miloš a Iveta KOUŘILOVÁ, ed.. Cesta k prameni: fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. 

Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003, s. 11. 
96 NEUSNER, Jacob a Tamara SONN. Comparing religions through law: Judaism and Islam. New York: Routledge, 

1999, s. 55 a následující. 
97 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s 17-19.  
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i možnost volné interpretace pramenů islámského práva tzv. idžtihád98, je v současné době již 

uzavřena. K tomuto rozhodnutí došli sunnitští muslimští učenci tzv. ulmá, ve čtvrtém století 

hidžry. Byli toho názoru, že všechny hlavní právní otázky islámu byly již položeny a závazně 

zodpovězeny a došlo tedy k postupnému omezování interpretační libovůle, tedy idžtihádu, až do 

bodu, který se označuje jako „uzavření brán idžtihádu“. Situace je odlišná v případě šíitské větve 

islámu, zde k omezení možnosti využívat idžtihád nikdy nedošlo, muslimští učenci mají i nadále 

pravomoc interpretovat svobodně prameny islámského práva, a tím je jejich společenský význam 

i nadále klíčový.99 V moderním sunnitském islámském právu bývá idžtihád nahrazován termínem 

taqlid, neboli „nápodoba“ či „imitace“, muslimští právníci jsou nyní při vykládání pramenů práva 

vázaní právním názorem předešlých ulmá (skupinou sunnitských muslimských učenců).100 

Vzhledem k tomu, že islámské právo bylo sesláno bohem, aby věřícím ukazovalo správnou 

cestu na tomto světě, vychází primárně z principu personality práva101. Vztahuje se tedy na 

všechny osoby hlásící se k islámu, bez ohledu na jakém území žijí. Ovšem v praxi není reálné, aby 

se islámské právo šaría v plné míře aplikovalo i mimo území s islámskou nadvládou. Současně 

nelze ani pominout či vyloučit vliv místního zvykového práva.102 

 

2.1.2. Primární prameny islámského práva 

O tom, co může být považováno za pramen islámského práva, se vedly od počátku spory. 

Prameny islámského práva a jejich významnost byly závazně určeny až na začátku 9 století n. l. 

významným učencem a teologem tehdejší doby Al-Shafí´im103, a v této podobě jsou obecně 

uznávány až dodnes. Primárním pramenem práva klasického islámského práva se tak stal Korán, 

hned poté soubor hadíthů: sunna, následované dalšími, ovšem již sekundárními, prameny: ijma´, 

qiyas a ´urf, které již nejsou právem zjeveným přímo samotným bohem, ale jejich legitimita se 

odvozuje přímo z primárních pramenů. Existují ovšem i další méně významné zdroje, které již 

                                                 
98 Slovo idžtihád se překládá jako „úsilí směrované ke konkrétnímu cíli“. 
99 MENDEL, Miloš a Iveta KOUŘILOVÁ, ed.. Cesta k prameni: fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. 

Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003, s. 20. 
100 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 100. 
101 Opakem principu personality práva je princip teritoriality práva, v němž se právní řád vztahuje na všechny osoby 

žijící na území daného státu.  
102 POTMĚŠIL, Jan,. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 22 a následující. 
103 Významné bylo hlavně dílo Risála fi usúl al-fiqh (v českém překladu: Traktát o základech fiqhu). 
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nebyly Al- Shafí´im uznávány, nicméně i přesto byly v praxi používány některými islámskými 

odnožemi či sektami k tvorbě islámského práva.104  

Oba hlavní prameny islámského práva Korán a sunna jsou pro muslimy svým významem 

na stejné úrovni, nemají převahu jeden nad druhým, protože oba pochází od boha, což je dělá 

zdroji ideálních a neomylných informací. Korán je jako bohem zjevené právo primárním 

pramenem šaríe, avšak pouze zhruba 80 z celkových více než 600 veršů Koránu by se dalo nazvat 

právní normou v pravém slova smyslu. Zbylé verše se týkají především náboženských úkonů, 

rituálů a hlavních pilířů islámu.105 Význam sunny jako pramene práva vzrostl poté, co došlo ke 

kodifikaci hadíthů do šesti respektovaných sbírek. Svým rozsahem sunna zdaleka přesahuje 

množství norem obsažených v Koránu a je tedy důležitým zdrojem pro čerpání právních 

pravidel.106 Je ovšem nutné zmínit, že pouze určitá část hadíthů obsahuje právně závazná pravidla 

chování. Velkou část tvoří i tzv. „neprávní sunna“, což jsou svědectví zabírající se běžnými 

záležitostmi z Mohamedova života, které nelze chápat jako součást pramene práva - šaríi.  

„Právní sunnu“ je možné dělit do několika kategorií podle toho, jestli Mohamed ve 

svědectví vystupuje z titulu božího posla, hlavy státu nebo soudce. Hadíthy, ve kterých Mohamed 

vystupuje z titulu božího posla, mají nejvyšší hodnotu, jsou rovnocenné normám v Koránu. 

Zbylými dvěma kategoriemi hadíthů nejsou muslimové vázáni přímo, ale jsou závazným pokynem 

pro osoby v pozici autority.107 

Vztah Koránu a sunny je rovněž důležité definovat. Protože jako prameny práva 

pocházející ze stejného zdroje, od samotného boha, není tedy možné, aby si protiřečily.108 Korán 

jako svatá kniha islámu je primárním pramenem práva, sunna pak může Korán pouze potvrzovat, 

vysvětlovat nebo doplňovat. Avšak tam kde sunna upravuje to, co v Koránu nenalezneme, je 

právní norma v ní obsažená závazná.109 Někteří učenci ovšem v konkrétních případech dávají 

                                                 
104 NEUSNER, Jacob a Tamara SONN. Comparing religions through law: Judaism and Islam. New York: Routledge, 

1999, s. 56 a následující.  
105 COULSON, N.J.. A history of Islamic law. Pbk. ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978, s. 12. 
106 MENDEL, Miloš a Iveta KOUŘILOVÁ, ed.,. Cesta k prameni: fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. 

Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003, s. 17. 
107 POTMĚŠIL, Jan,. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 66 a následující. 
108 MENDEL, Miloš a Iveta KOUŘILOVÁ, ed.,. Cesta k prameni: fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. 

Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003, s. 86 a následující.  
109 POTMĚŠIL, Jan.  Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 72. 
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přednost sunně před Koránem, ale to pouze v případě, že norma obsažená ve sahíh hadíthu 

stanovuje přísnější pravidlo chování než sám Korán.110 

 

2.1.3. Sekundární prameny islámského práva 

1.5.4.1. Idžma´ 

Idžma´ je dalším pramenem islámského práva, ovšem jeho význam je v porovnání 

s primárními prameny práva menší, protože nepochází přímo od boha, jedná se o výtvor člověka. 

Slovo idžma´ vychází z arabského slovesa adžma´a, které se překládá jako „shodnout se“, je tedy 

možné tento termín přeložit jako „stanovisko“, nebo „shoda“. Jedná se o právo, které je založena 

na konsenzu muslimské obce.111 Postavení idžmy jako pramene práva je legitimizováno jak 

Koránem, tak několika hadíthy. Nejznámější z nich je ten, ve kterém Mohamed vysvětluje svým 

následovníkům, že: „umma se nikdy neshodne na omylu“.112  

Idžma byla v raném období využívána primárně soudci, kteří tak do svých soudních 

rozhodnutí integrovali i prvky místního zvykového práva, na kterém se obyvatelé bezpečně shodli. 

Ale s nárůstem vlivu islámu se od této interpretace idžmy, jako pramene práva čistě místního 

charakteru, upustilo. Od dob Al-Shafí´iho již byla idžma´ chápána jako další z hlavních formálních 

zdrojů tvorby islámského práva, ale jako taková vyžadovala konsenzus nejen místní komunity 

obyvatel, tak jak tomu bylo doposud, ale muslimské ummy jako celku, jen v tomto případě mohla 

být jako zdroj práva stavěna na úroveň bohem zjeveného Koránu a sunny.113 Shoda ummy jako 

celku ovšem neznamenala spoluúčast dětí, mladistvých, osob nesvéprávných, či nemuslimů 

a  dokonce ani laiků z řad muslimů.114 

Idžmy se ovšem používalo i k interpretaci obsahu Koránu a sunny, odlišné právní názory 

na konkrétní výklady textu byly tolerovány pouze do té doby, než bylo dosaženo konsenzu, poté 

                                                 
110 MÜLLER, Zdeněk. Islám: historie a současnost. Praha: Svoboda, 1997, s. 25. 
111 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 30.  
112 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 74. 
113 NEUSNER, Jacob a Tamara SONN. Comparing religions through law: Judaism and Islam. New York: Routledge, 

1999, s. 62 a následující. 
114 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 30 a následující. 
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již nikdy. Toto Al-Shafi´iho stanovisko ovšem výrazně omezilo možnost využití idžmy v praxi, 

protože s rychle rostoucí muslimskou obcí bylo čím dál obtížnější dosáhnout shody v jakékoliv 

oblasti práva. Avšak Al-Shafi´í byl toho názoru, že každá další generace muslimů je zase o trochu 

vzdálenější pravdě, která byla zvěstovaná Prorokem. Bylo tedy přirozené, že k výraznějším, byť 

konsenzuálním, změnám chápání islámského práva by mělo docházet stále méně. Zároveň tím 

chtěl Al-Shafi´i dosáhnout toho, aby se běžní muslimové více soustředili na Korán a sunnu jako 

zdroj poznání, a méně se opírali o názory učenců, které mohly podléhat vnějším vlivům.115  

Idžma je jako pramen práva ovšem obecně přijímaná pouze sunnitskou odnoží islámu. Šíité 

věří, že názorového konsenzu může dosáhnout jedině bohem vedený imám, kterým byl pouze Alí 

a jeho nástupci.116 

 

1.5.4.2. Qijás 

Dalším pramenem práva je qijás. Quijás je odvozené z arabského slova znamenající „vzor“, 

ale dá se také přeložit jako „analogie“. Využívá se v případě, kdy daná situace není upravená 

v žádném z předchozích pramenů práva, je tedy nutné analogicky rozšířit již platnou normu šaríi 

na novou situaci týkající se obdobné problematiky. V praxi je potřeba k tomuto procesu užití 

lidského rozumu, ale na rozdíl od idžmy´ zde nedochází k vytvoření zcela nové normy chování, 

pouze se dotváří to, co bylo již bohem zjevené v primárních pramenech práva: Koránu či sunně. 

Využít principu qijás lze tedy použít pouze v případě norem, kterými se již nezabývá žádný 

z ostatních významnějších pramenů práva.117 Legitimitu čerpá qijás z hadíthu, kde Mohamed 

vysvětluje tazateli, že soudce se má zprvu obracet na Korán a sunnu, ale subsidiárně i na vlastní 

rozum a vytvořit si tak vlastní názor.118 

V první fázi je potřeba identifikovat precedent se stejným nebo obdobným důvodem 

existence normy neboli jejím smyslem, by mohl být analogicky použit pro řešený případ, toto se 

                                                 
115 NEUSNER, Jacob a Tamara SONN. Comparing religions through law: Judaism and Islam. New York: Routledge, 

1999, s. 62 a následující. 
116 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 76. 
117 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 78 a následující.  
118 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 33. 



31 
 

nazývá jako tzv. illa119, v zásadě se jedná o ratio legis, a je potřeba, aby bylo ratio legis v zásadě 

totožné v obou případech.120 Poté je možné aplikovat pravidla, tzv. hukm121, obsažené v 

precedentu i pro odlišnou situaci, a tím v zásadě vytvořit nový precedent. Ačkoliv to učenci 

nedoporučují, je v praxi možné, aby norma, která vznikla na základě principu qijás, posloužila 

jako precedent pro další analogii. Přestože nedochází k tvorbě nového práva, jedná se pouze o 

hledání již existující pravdy, je zřejmé, že v případě principu qijás, hrají subjektivní názory soudce 

či učence výraznou roli, a to především při volbě precedentu.122 Z těchto důvodů musí být rozšíření 

aplikovatelnosti pravidla hukm i na další případy racionálně pochopitelné i muslimem-laikem, a 

není možné, aby výsledné pravidlo bylo v rozporu s primárními prameny práva: Koránem, sunnou 

či idžmou.123  

Názor na to, zda je možné v klasickém islámském právu aplikovat princip qijás se 

významné odlišuje v rámci jednotlivých islámských proudů a sekt. Například šíité víceméně 

analogickou tvorbu práva neuznávají, neboť dle jejich názoru podrývá autoritu Koránu, který je 

dle šíitů úplným a dostatečným zdrojem bohem zjeveného práva.124 

 

1.5.4.3. ´Urf 

Dalším pramenem práva, ovšem již marginálního charakteru, je ´urf, což v překladu 

znamená „známé / obvyklé“. Jedná se o místní zvykové právo, které svoji legitimitu odvozuje 

z konkludentního schvalování této praxe Mohamedem v průběhu jeho života, respektive neexistují 

záznamy o tom, že by Mohamed podnikal kroky k vymýcení tohoto zvyku. Významným znakem 

místního zvykového práva je jeho proměnnost v čase, a proto pro účely urfu je nutné prokázání 

jeho existence ve specifické době, o kterou je možné se opřít. Zároveň je urf platným pramenem 

klasického islámského práva, kterého je možné se dovolat u soudu, pouze v případě, že je v daném 

momentě všeobecně uznávaným zvykovým právem většinové společností, ale zároveň není 

v rozporu s žádným jiným principem či hodnotou šaríi. Možnost užití urfu je subsidiární k ostatním 

                                                 
119 Neboli ratio legis.  
120 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 79.  
121 Ať už zákaz nebo rozkaz, v obou případech seslán bohem v zaznamenané podobě.  
122 NEUSNER, Jacob a Tamara SONN. Comparing religions through law: Judaism and Islam. New York: Routledge, 

1999, s. 66.  
123 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 80 a následující. 
124 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 82. 
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primárním pramenům islámského práva, protože ani opora jeho zakotvení v primárních pramenech 

islámské věrouky není příliš jednoznačná, navzdory tomu se v praxi využívá poměrně často, a to i 

v současnosti.125 

 

1.5.4.4. Další méně významné zdroje klasického islámského práva 

Kromě zmíněných pramenů existují i jiné, méně významné zdroje islámského práva. 

Jedním z okrajových pramenů práva je i istihsán, neboli v překladu „považováno za vhodnější“. 

Istihsán není obecně uznáván všemi učenci, protože umožnuje odklonit se od přísné normy s cílem 

dosažení spravedlivějšího či mírnějšího řešení. Dochází tedy k zapojení lidského rozumu a 

osobního úsudku soudce. Tento princip je možné použít pouze tehdy, má-li zmírnění striktní 

normy svůj důvod a oporu v primárních pramenech práva či obecném zájmu ummy. Dalším 

pramenem je istisláh. Istisláh úzce souvisí s pojmem maslaha, který se dá volně přeložit jako „být 

užitečný“. Ani zde nepanuje shoda, zda je princip učenci obecně uznávaný, ale dá se říci, že je 

přijímán pozitivněji než výše zmíněný princip istihsán. Smyslem istisláhu je obecné dobro a 

chránění zájmů ummy, hodnoty života, rodiny a majetku i dalšího, což je zahrnuto pod pojem 

maslaha. Maslaha se tedy stává podkladem pro istisláh. Maslaha se dělí na dvě skupiny, podle 

toho, jestli chráněné hodnoty mají svůj původ ve zjeveném písmu či nikoliv. Existují tedy al-

masalih al-mu´tabara, který má základ přímo v Koránu a maslaha mursala, kteří mají svůj původ 

v jiných zdrojích. Termínem maslaha mulga je označen masalih126, který je v přímém rozporu 

s určitou částí šaríi, je tedy absolutně neplatný a to i v případě, že usiluje o obecné blaho. Dalším 

pramenem je istisháb, neboli ve volném překladu „presumpce kontinuity“. Jedná se o právní 

domněnku, že normy, které v minulosti neexistovaly, nebudou existovat ani v současnosti tzv. 

istishab al-adam al-aslí, současně také, že normy, které existovaly v minulosti, budou existovat i 

v současnosti tzv. istishab al-wugud al-aslí. Účelem istishábu je jeho použití jako důkazního 

prostředku, ale pouze v případě, že nepůjde použít přednostně jiné metody.127 

 

                                                 
125 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 89-91. 
126 Singulár termínu maslaha 
127 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 83-89. 
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2.1.4. Základní právní školy a odlišnosti v interpretaci klasického islámského práva 

 I přes ucelený systém pramenů práva a shodné zdroje muslimské věrouky zůstává klasické 

islámské právo pouze abstraktním pojmem, protože konkrétní aplikace se v praxi liší v závislosti 

na islámských proudech či náboženských rodinách. Dá se říci, že i přes rigidně působící systém je 

určitá pluralita práva povolena. Této diverzitě se říká fenomén ikhtiláf.128 Právě tyto odlišnosti 

v aplikační praxi islámského práva způsobily, že již v samém prvopočátku islámu vznikalo velké 

množství různých „právních škol“ tzv. madhhaby. Až v průběhu času se právní metodologie 

ustálila. V případě sunnitské větve došlo k rozčlenění aplikační praxe klasického islámského práva 

do čtyř právních škol (hanafíjská, málikovská, šafíovská, a hanabalovská).129  

Zakladatelem hanafíjské právní školy byl Abú Hanífa, který se narodil v Kúfě roku 699. 

Za primární zdroj božského práva považoval Korán, velký význam viděl ovšem i v pramenu práva 

istihsánu. Hanafíjská právní škola se dnes těší velké vážnosti v zemích jako je Indie, Turecko. 

Zakladatelem málikovské školy byl soudce a právník Málik, který kladl důraz na hadíthy jako 

zdroje islámského práva. Zapříčinil se také o sesbírání a zaznamenání 1700 stěženích hadíthů. 

Význam pro tuto právní školu má také pramen práva istisláh. Obecně je tato škola považována za 

relativně nejumírněnější, navíc konkrétnímu soudci je zpravidla ponechán větší prostor 

k samostatnému rozhodování. Dodnes má málikovská škola stoupence v severní Africe, primárně 

v Egyptě. Málik zemřel v Medině roku 795. Aš-Šáfií byl zakladatel šáfíovské právní školy. Na 

rozdíl od málikovské školy nebyl přílišným zastáncem používání vlastního úsudku či analogie a 

raději se držel tradice. Přesto idžmá, obecný souhlas ummy, jakožto i istisháb si našly v této právní 

nauce své místo. Tato škola je uznávaná v Egyptě, ale také v zemích v okolí Indického oceánu. Za 

zakladatele hanbalovské školy je považován Ahmad ibn Hanbal, po jehož smrti v roce 855 jeho 

žáci a stoupenci založili a proslavili tuto právní školu, která nad ostatní vyniká svým 

konzervativismem, lpění na doslovných výkladech a zavrhnutím užívání pramene práva qijás. Tato 

škola je nejvíce rozšířená na Arabském poloostrově, konkrétně v Sýrii a Palestině i wahhábijské 

Saudské Arábii.130  

Rozdíly v chápání islámského práva ovšem zůstávají minimální, jednotlivé právní školy 

tak bývají muslimskými právníky přirovnávány ke košatým větvím stromu, pocházejícího však 

                                                 
128 COULSON, N.J. A history of Islamic law. Pbk. ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978, s. 86. 
129 POTMĚŠIL, Jan,. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 24, 26, 27. 
130 MUSIL, Alois, ŽĎÁRSKÝ, Pavel, ed. Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014, s. 185-8. 
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stále ze stejných kořenů. Až do 10. století pozorujeme mezi jednotlivými školami a jejich 

zakladateli a zástupci silně antagonistické vztahy, ovšem tyto tendence se s časem zmírnily, dnes 

se za pravověrné považují všechny a jako takové jsou uznávány.131 

Rozvoj právních škol a názorová pluralita je ovšem typická pouze pro rané počátky vzniku 

islámu, od 12. století, kdy byly „brány idžtihádu uzavřeny“ se islámské právo stává rigidnějším 

a strnulejším. Má se za to, že veškeré otázky týkající se islámu již byly zodpovězeny, pokud chce 

muslim-tazatel, neboli mustaftí, zjistit odpověď na určitou osobní či právní otázku, obrátí se 

s dotazem na muftí, kterým je k tomuto kvalifikovaný zástupce ulmá132. Muftí pak vydá fatwu, 

která je jakýmsi právním názorem či stanoviskem konkrétního muftího v dané problematice, není 

ale závazná pro další právníky ani soudce. Ovšem je běžné, že se významné a důležité fatwy 

vyřčené známými učenci a osobnostmi zaznamenávají a vydávají v podobě knižních sbírek.133 

Každý muslim by se měl během svého života přiklonit k učení jedné z uznaných právních 

škol. Toto rozhodnutí může být velmi významné, neboť to, k jaké právní škole se muslim hlásí, 

může mít za následek i to, že se během soudního řízení bude soudce řídit odlišným souborem 

právních norem, než jakým by se řídil v případě muslima, který je příslušníkem jiné uznané právní 

školy. Z toho je možné dovodit, že příslušnost ke konkrétní právní škole, může hrát v životě 

muslima podstatnou roli.134 V souvislosti s možností volby příslušnosti k madhhabu, neboli právní 

škole, existují i další dva významné právní principy: princip výběru tzv. tachajjur, a princip 

sloučení tzv. talfíq. Tyto právní principy jsou v současné době hojně využívané k přizpůsobování 

rigidních norem islámského práva moderní době. První princip tachajjur vychází ze zásady, že 

„nutnost ruší zákaz“ a umožňuje muslimovi se v případě nouze či v případě závažného ohrožení 

své víry, potomstva, tělesné integrity, rozumu nebo majetku přiklonit ad hoc v některé oblasti 

práva i k právnímu názoru jiné právní školy, než jaké je následovníkem. Je tedy možné ve 

specifických situacích využít právní úpravy jiného madhhabu, pokud by tato úprava byla pro 

muslima výrazně výhodnější než učení jeho vlastní právní školy. Druhý právní princip talfíq 

                                                 
131 COULSON, N.J. A history of Islamic law. Pbk. ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978, s. 86-7. 
132 Singulár: alím 
133 MENDEL, Miloš a Iveta KOUŘILOVÁ, ed. Cesta k prameni: fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. 

Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003, s. 25-6. 
134 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 50. 
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operuje s možností kombinování právních úprav dvou odlišných právních škol a vytvoření tak 

zcela nového pravidla.135 

 

2.1.5. Obsah klasického islámského práva 

Klasické islámské právo šaría je souborem norem dvojího typu. Jednak zde nalezneme 

náboženské normy, resp. povinnosti, které vyplývají ze vztahu člověka k bohu, tzv ibádát. Dále 

pak normy vycházející ze vzájemného právního vztahu člověka s člověkem, tzv. muálmalát. Dle 

některých tradic se trestné činy z výše zmíněného dělení vyčleňují a tvoří samostatnou kategorii, 

tzv. uqúbát.136 

Pro klasické islámské právo není typické dělit právní normy do ucelených právních 

odvětví, tak jak to známe z kontinentálního evropského práva. Jednotlivé normy jsou seskupovány 

bez snahy o jejich systematizaci, dokonce ani normy procesního a hmotněprávního charakteru 

nebývají jakkoliv oddělovány Nicméně z materiálního hlediska v šaríi jsou zakotvena pravidla 

chování, která by se dala podřadit pod běžné právní kategorie evropského kontinentálního práva, 

jakými je například právo trestní, občanské, správní, čí ústavní.137 Rovněž nalézáme právní normy, 

které se dají jednoznačně začlenit i do specifických oblastí práva, jakými je např. právo osobního 

statusu, právo závazkové, věcné právo, právo rodinné, právo dědické a další. Samotní muslimští 

právníci ovšem právní normy obsažené v šaríi člení na tři oblasti, toto dělení je ovšem velmi 

odlišné od běžného dělení právních odvětví, jak je známe z kontinentálního evropského právního 

sytému. První oblastí je převážně oblast teologická zabývající se otázkami doktríny, jedná se o tzv. 

ilm al-qalám, druhou oblastí je ilm al-achláq, neboli rovina etická, která stanovuje etická pravidla 

chování pro muslimskou obec a její jednotlivé členy, poslední třetí oblastí je ilm al-fiqh, tato je 

oblastí vědeckou, bývá označována jako věda o zákonech.138 

                                                 
135 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 54-56. 
136 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 17.  
137 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 117 a následující.  
138 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 18. 



36 
 

2.1.5.1. Personalita versus teritorialita islámského práva 

Obecně se dá islámské právo nazvat právem výrazně personálním, tyká se v plném rozsahu 

každého muslima nehledě na to, v jaké zemi se nachází. Šaría není ovšem pouze čistě personálním 

právem, v některých oblastech práva, a pouze za určitých okolností, mohou být moci islámského 

práva podřízení i nemuslimové, typicky ovšem pouze „lidé Knihy“.139 Princip teritoriality 

v klasickém islámském právu nalézáme zakotven pouze v marginální míře v oblasti trestního 

práva. Trestnímu stihání se může vyhnout muslim, pokud spáchá trestný čin mimo oblast 

působnosti šaríi, současně je také možné stíhat nemuslima za trestný čin spáchaný na území 

islámského státu.140 Nicméně i přesto, že je šaría téměř výhradně personálním právem, teritorium, 

na kterém je právo uplatňováno, má v praxi ovšem velmi zásadní vliv na to, do jaké míry může 

být islámské právo na území uplatňováno. Na základě toho, do jaké míry je možné šaríi na teritoriu 

daného státu či oblasti skutečně uplatňovat, dělí muslimští učenci veškerá území do tři kategorií: 

dar al-islam, dar al-sulh, dar al-harb. Za dar al-islam je považované území, ve kterém hraje 

islámské právo prim, jedná se tedy o území čistě muslimských států. Pouze na tomto území je dle 

muslimských učenců možné v plné míře uplatňovat islámské právo v takové podobě, jaká je pro 

muslima a jeho život žádoucí. Ve skutečnosti v současné době není islámské právo výhradně 

uplatňované v žádném státě na světě, v omezené míře pouze v úzce vymezených územích. 

Na území dvou zbývajících kategorií je již islámské právo možné uplatňovat pouze v omezené 

míře. Dar al-suhl se nazývá oblast, ve které došlo mezi muslimskými představiteli a představiteli 

dané oblasti k uzavření „mírových dohod“, kdy jsou muslimům zaručena práva vykonávat na 

území šaríi, ovšem ostatní obyvatelé či příznivci jiných náboženství si na území zachovávají svoji 

autonomii. Dochází tak k současnému uplatňování vícero různých právních systémů na jednom 

území. Poslední zmiňovanou oblastí je dar al-harb, jedná se o oblast, kterou lze volně přeložit 

jako „území nepřátele“, na tomto území nejsou práva muslima chráněna, nejedná se o oblast, které 

byla muslimy vyhlášená válka, jak bývá často mylně uváděno, nicméně tato oblast je považována 

pro muslima za potenciálně nebezpečnou či ohrožující jeho práva.141 V moderní době se ovšem 

země pod muslimskou nadvládou postupně přiklánějí k zavádění teritoriální působnosti 

islámského práva na území celé ovládané oblasti a na všechny občany bez ohledu na náboženskou 

                                                 
139 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 16. 
140 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 23. 
141 NEUSNER, Jacob, SONN, Tamara. Comparing religions through law: Judaism and Islam. New York: Routledge, 

1999, s. 116 a následující.  
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příslušnost, po vzoru moderních právních systémů, které kladou důraz na územní vymezení státu 

a teritorialitu aplikovaného právního systému.142 

 

1.5.6.2. Subjekty klasického islámského práva 

Islámské právo nerozlišuje mezi pojmy fyzická a právnická osoba, koncept obdobný 

právnické osobě, tak jak ji známe z evropského kontinentálního práva, se v šaríi vůbec 

nevyskytuje. Islámské právo tedy operuje pouze s termínem fyzická osoba, fyzických osob ovšem 

rozlišuje hned několik typů, podle práv a povinností, které jsou jim přiznány. Obdobně jako 

v právu římském, nabývá fyzická osoba právní subjektivitu narozením. Islámskému právu rovněž 

není neznámý institut nasicituru, který je uplatňován primárně v dědickém právu. Plné právní 

subjektivity dosáhne muslim až nabytím zletilosti143, současně se také musí jednat o osobu 

svobodnou (tím je míněno osoba, která není otrokem), nesmí trpět duševní poruchou, rovněž musí 

dosáhnout plné „zodpovědnosti“ (tzv. mukallaf), která je zařazena pod právní způsobilost. 

Islámské právo zná způsobilost k nabytí práv a povinností tzv. ahlíjat al-wudžúb, a způsobilost 

k právnímu jednání tzv. ahlíjat al-adá. Pouze osoby, které jsou mukallaf mohou být trestně 

zodpovědné za své činy. Osoby, které mají sníženou zodpovědnost, tedy například nezletilci, mají 

způsobilost pouze k takovému jednání, které má na tyto osoby zjevně pozitivní dopad. Šaría zná 

i institut omezení právní způsobilosti, resp. svéprávnosti, tzv. hagr, nejčastějším důvodem pro 

omezení svéprávnosti je nehospodárné nakládání s vlastním majetkem.144 

I otroci mohou mít do určité míry právní způsobilost, ovšem pouze k těm úkonům, ke 

kterým byli svými pány vysloveně zplnomocnění. Postavení otroka má ovšem i své specifika, 

otrok je v islámském právu jednak fyzickou osobou, ale současně i majetkem, věcí, svého pána. 

Islámské právo poměrně podrobně upravuje způsoby, jakými je možné se stát otrokem i okolnosti 

za jakých je možné osobu z otroctví propustit. Propuštění svých otroků je v klasickém islámském 

právu muslimům doporučováno, je rovněž možné to využít jako formu náboženského pokání. 

                                                 
142 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 16. 
143 Odlišný je způsob určování zletilosti v islámském právu. Zletilost je určována primárně podle pohlavní dospělosti 

na základě vnějších tělesných znaků. U dívky se za znak pohlavní vyspělosti považuje první menstruace, 

v případě chlapce se jedná o první ejakulaci. Zletilost může být ustanovena prohlášením o zletilosti dítěte, 

v takovém případě ovšem nejdříve po uplynutí 15 let věku, když už je presumováno, že dítě je pohlavně vyspělé.  
144POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s. 120-121. 
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Specifické postavení má otrok i v trestním právu, kde má výrazně sníženou právní odpovědnost 

za své činy, mnohdy mu náleží také nižší trest, než jaký by náležel svobodnému muslimovi. 

V soukromoprávní oblasti má otrok práva jen velmi omezená, svá práva také nikdy nemůže 

uplatnit vůči svému pánovi, např. žalobou na náhradu škody.145 

Specifické postavení mají v islámském právu i ženy. Podobně jako otroci mají ženy pouze 

omezenou právní způsobilost. Šaría ženě poskytuje menší práva, ale i povinnosti, v porovnání 

s mužem, kterému je žena podřízena. Plnou právní způsobilost k úkonům mají ženy pouze 

v majetkovém a závazkovém právu, v ostatních oblastech práva je způsobilost ženy oproti muži 

často omezena. Ovšem způsobilost ženy může být rozšířena i na další právní oblasti, pokud je to 

vůlí muže, kterému je podřízena. Současně je rovněž potřeba definovat postavení nemuslima, které 

se od postavení muslima v islámském právu liší. I zde je potřeba rozlišovat, zda je nemuslim 

součástí lidu Knihy, či nikoliv. Šaría umožnuje i sňatky mezi příslušníky lidu Knihy a muslimy, 

ovšem pouze mezi mužem muslimem a ženou z lidu Knihy, opačně ovšem nikoliv. Děti 

z takovýchto smíšených manželství vždy sledují status otce, resp. jsou považovány za muslimy. 

Podobně jako muslimské ženy i lidi Knihy mají plnou právní způsobilost pouze ve vztahu k právu 

majetkovému a závazkovému. V ostatním oblastech islámského práva je právní způsobilost 

nemuslimů snížena, práva nemuslima jsou chráněna méně, nemuslim např. nemůže vystupovat 

jako svědek. Šaría upravuje právní postavení nemuslimů primárně v těch oblastech, kde dochází 

ke střetu s právy a povinnostmi muslimů, ostatní právní otázky bývají ponechány bez úpravy, resp. 

v kompetenci vlastních náboženských či jiných práv nemuslima.146 

 

2.2. Významné právní instituty klasického islámského práva 

Jak již bylo zmíněno, pro klasické islámské právo není typické dělení na právní odvětví 

tak, jak je známe z evropského kontinentálního právního systému, nicméně klasické islámské 

právo zná mnohé právní instituty, které by bylo možné za určitých okolností do jednotlivých 

právních odvětví evropského kontinentálního právního systému zařadit. Níže budou stručně 

nastíněny významné instituty klasického islámského práva, primárně s důrazem na právní 

instituty, které jsou častou součástí života běžného muslima. Je tedy nasnadě, že právě odlišná 

                                                 
145 POTMĚŠIL, Jan, 2012. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, s. 122 a následující.  
146 POTMĚŠIL, Jan, 2012. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, s. 123-125.  
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úprava těchto zvolených institutů v souladu s právem šaría může přicházet do střetu s odlišnou 

úpravou shodných institutů v rámci evropského kontinentálního práva nejčastěji.  

 

2.2.1. Rodinné právo dle klasického práva šaría 

Jedním z hlavních institutů islámského rodinného práva je institut manželství, na který 

zaměříme primární pozornost v následující části textu, a to z toho důvodu, že na rozdíl od institutu 

manželství, tak jak jej chápeme v rámci evropského kontinentálního práva, má úprava tohoto 

institutu v klasickém islámském právu některé významné odlišnosti.  

Institut manželství má v šaríi velký význam a jeho úprava je velmi podrobná a rozsáhlá, 

a to i z toho důvodu, že úpravu institutu manželství nalézáme v obou hlavních pramenech 

islámského práva, jak v Koránu, tak v sunně. Výrazná komplikovanost tohoto právního institutu 

je důvodem, proč budeme institut manželství na následujících řádcích definovat pouze 

v základních obrysech, bez zabíhání do podrobnějších detailů a specifik. Ačkoliv by bylo nasnadě 

institut manželství zařadit bez dalšího do práva rodinného, není možné pominout skutečnost, že 

manželství podle šaríi vykazuje i znaky práva závazkového. Manželská soukromoprávní smlouva 

se uzavírá mezi zákonným zástupcem nevěsty (tzv. walim147) a ženichem. Mezi klasickými 

muslimskými právními teoretiky nepanuje shoda v tom, zda je potřeba k uzavření manželské 

smlouvy i souhlas nevěsty. Názory se liší dle jednotlivých právních škol a svoji roli hraje i zletilost 

či nezletilost ženy. Obecně vzato se dá říci, že i konkludentní souhlas nevěsty je dostačující. 

V určitých případech může být manželství uzavřeno i proti vůli ženy.148 Manželská smlouva je 

uzavírána primárně v písemné podobě za přítomnosti svědků. Šaría vyžaduje přítomnost dvou 

mužů, či jednoho muže a dvou žen.149 Následná konzumace manželství není podmínkou platnosti 

uzavření manželství.  

Šaría vysloveně umožnuje i polygynii. Jedná se o typ polygamie, kdy má jeden muž 

možnost uzavřít sňatek s více ženami současně. Naopak, možnost ženy uzavřít sňatek s více muži 

současně se označuje jako polyandrie, to ovšem v klasickém islámském právu povoleno není. 

                                                 
147 Walím je nejbližší mužský příbuzný ženy, pokud taková osoba není, pak jej může zastoupit i soudce. 
148 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 123. 
149 Váha ženy jako svědkyně se v islámském právu počítá polovinou váhy muže jako svědka, tzn., že teprve dvě ženy 

svědkyně zastanou roli jednoho svědka muže.  
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Primárním důvodem, proč jednotlivé kultury nebo náboženství umožňují pouze polygynii, nikoliv 

polyandrii či polygamii obecně, je zcela praktického ražení. V případě soužití jednoho muže s více 

ženami, je po narození dítěte vždy známá jak matka, tak otec dítěte, což je výrazná výhoda i pro 

účely dědického práva. Naproti tomu v případě soužití jedné ženy s více muži, je otec dítěte 

neznámý.150 Dle práva šaría může být muslim v manželství až se čtyřmi ženami současně151, toto 

pravidlo je dovozováno přímo z ustanovení Koránu (4:3), kde je ovšem současně upravena 

povinnost veškeré manželky spravedlivě finančně zabezpečit. Vícero manželství je tedy primárně 

výsadou bohatších vrstev.  

Povinností ženicha je zaplatit „věno“, tzv. mahr, které je splatné přímo nevěstě. Jeho výše 

a další podmínky jsou upraveny přímo v manželské smlouvě. Smyslem mahru je zabezpečit ženy 

v případě rozvodu či smrti manžela.152 Povinnost finančně zabezpečit ženu, které by byla 

rozvodem způsobena újma, vychází přímo z primárního pramene práva, Koránu, kde je ve verši 

2:236 o zabezpečení rozvedených žen pojednáváno. I z tohoto důvodu je úprava mahru velmi 

rozsáhlá a složitá. Stanovení výše mahru, jeho forma, způsob vyplácení, i možnosti čerpání je vždy 

významnou (a téměř výhradně i povinnou) součástí manželské smlouvy i v současných zákonných 

úpravách rodinného práva v muslimských zemích. Nicméně je potřeba zmínit, že se jedná o 

poměrně komplikovaný právní institut, pro který není lehké najít ekvivalent v současném 

kontinentálním právu. Tato skutečnost je následně tvrdým oříškem pro české soudy, potažmo 

soudy jiných evropských zemí, které jsou nuceny v rozvodových řízeních mahr posuzovat jako 

soukromoprávní poměr s mezinárodním prvkem, a v tomto směru jej i právně kvalifikovat, vždy 

individuálně, případ od případu, s použitím pravidel mezinárodního práva soukromého.153 

Aby mohla žena a muž uzavřít platné manželství, musí oba dosáhnout pohlavní dospělosti. 

Současně spolu nesmí uzavřít manželství osoby, které jsou sobě navzájem tvz. mahram, tedy 

osoby takového příbuzenského stupně, že sňatek mezi těmito osobami není vhodný.154 Rovněž dle 

                                                 
150 MENDEL, Miloš a Iveta KOUŘILOVÁ, ed.. Cesta k prameni: fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. 

Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003, s. 38. 
151 Naproti tomu otrok může mít manželky maximálně dvě. 
152 POTMĚŠIL, Jan. Šaría: úvod do islámského práva. Praha: Grada, 2012, s 128 a následující. 
153 BEZOUŠKOVÁ, Lenka a Monika PAUKNEROVÁ. Mahr („Věno“) v právu muslimských zemí a mezinárodní 

právo soukromé. Pravnik. 2019 
154 DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998, s. 142 
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práva šaría není povoleno ani uzavření manželství mezi muslimkou a nemuslimem, ačkoliv 

muslim může uzavřít manželství i s ženou z „lidu Knihy“.  

Islámské právo kromě tzv. klasického manželství upravuje i několik speciálních typů 

manželství. Tyto specifické typy manželství jsou upraveny rozdílně v rámci odlišných právních 

škol, šíitská větev povoluje i některé typy manželství, které sunnité nepřipouští. Manželská 

smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, předpokladem je, že jednou uzavřené manželství bude 

trvat až do konce života. Nicméně šíitská větev umožnuje i uzavírání manželství na dobu určitou, 

tzv. požitkářské manželství, kde primární motivací uzavření manželství je možnost mít pohlavní 

styk bez obavy obvinění z trestného činu smilstva a následného postihu. Mezi další specifické typy 

manželství patří „manželství zvykové“ tzv. zawádž urfí, jedná se o manželství, které je uzavřené 

čistě podle šaríi za přítomnosti imáma, ovšem bez vědomí státního aparátu a často i bez splnění 

doplňujících podmínek, které stát vyžaduje. Je tedy možné, že z hlediska státní moci se na 

manželství hledí jako by nevzniklo. Právě tato skutečnost pro manžele může způsobovat řadu 

potenciálních komplikací, neboť stát na manžele pohlíží jako na svobodné občany. Problém může 

být i s určováním otcovství do tohoto manželství narozených dětí, nebo nemožnost využít 

klasických postupů pro rozvod či domáhání se práv soudní cestou. Dalším specifickým typem 

manželství je „manželství na pochodu“, tzv. az-zawádž misjár. Tento typ manželství je pro ženy 

málo výhodný, jelikož se vzdávají práva na finanční zajištění od manžela155, a i po sňatku zůstávají 

podřízeny mocí svého otce, v jehož domě i nadále přebývají, a manžele je pouze navštěvují. 

Dalším typem manželství na základě klasického islámského práva je „manželství prázdninové“, 

které rovněž může být uzavřeno pouze na dobu určitou. Primárně bývá využíváno, pokud muž 

cestuje do zahraničí bez doprovodu své ženy a v zahraničí se ožení s ženou místní, většinou pouze 

na přechodnou dobu.156 

Manželství zaniká smrtí jednoho z manželů, odpadnutím manžela od islámu, prohlášením 

manželství za neplatné či rozvodem.157 Rozvod manželů dle klasického práva šaría má své 

specifika, jelikož je možné jej rozčlenit na několik odlišných kategorií: rozvod na základě 

jednostranného právního úkonu manžela a rozvod na základě dvoustranného právního úkonu obou 

manželů, nebo zrušení manželství soudem. Do prvního kategorie rozvodu spadá tzv. taláq, kdy je 

                                                 
155 Ovšem právo na mahr, ač ve snížené míře zůstává zachováno. 
156 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 83, 84, 86, 89, 94.  
157 Srovnej viz. KROPÁČEK, Luboš,. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993. 
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manželství rozvedeno zapuzením manželky. Manželka tímto způsobem manžela zapudit nemůže. 

Institut taláqu je zakotvený přímo v Koránu.158 K zapuzení manželky nemusí mít manžel dle 

klasického islámského právo žádný specifický důvod, zda využije možnosti rozvodu pomocí taláq, 

je skutečně otázkou libovůle. Nicméně je potřeba, aby byla naplněna určitá minimální kritéria, aby 

byl rozvod účinný. Pro uskutečnění tohoto rozvodu je nutné, aby zapuzení vyslovil zletilý muž, 

který je v právoplatně uzavřeném manželství, netrpí žádnou duševní poruchou a s manželkou 

neměl od poslední menstruace pohlavní styk. K zapuzení rovněž nemůže dojít v období 

menstruace manželky a v období těsně po porodu159. Za splnění zmíněných podmínek stačí, aby 

manžel třikrát po sobě písmeně či ústně vyjádřil touhu manželku zapudit160.  

Mezi klasickými právními školami nepanuje dále shoda na tom, zda je možné uskutečnit 

taláq rovněž implicitně, např. vyslovením věty „vrať se zpátky ke své rodině“, ani jaké jsou právní 

účinky implicitního zapuzení. Neshody mezi právníky panují i ve vztahu k povinnosti vyslovit 

záměr manželku zapudit třikrát. Všechny právní školy se shodnou, že k vyslovení zapuzení by 

mělo dojít třikrát v po sobě jdoucích období „čistoty“, někteří právníci ovšem považují za platné 

i vyslovení zapuzení třikrát po sobě, nebo dokonce k vyslovení věty: „zapuzuji tě třikrát“. Naopak 

většina právních škol nevyžaduje povinnost vyslovit úmysl manželku zapudit před svědky, 

k rozvodu pomocí taláq může tedy dojít i zcela bez svědků. Po vyslovení taláq je manželství 

rozvedeno až po uplynutí tří měsíců, což je tzv. čekacím obdobím, kdy má manžel možnost vzít 

rozvod zpátky. Za zpětvzetí rozvodu se kromě explicitního vyslovení záměru považuje i pohlavní 

styk mezi manžely. Rozvedené manželce náleží vyplacení mahru.161  

Do kategorie rozvodu dvoustranným úkonem manželů spadá rozvod dohodou, tzv. chul´. 

Jedná se o jediný typ rozvodu, který může iniciovat žena, i bez toho, aby byla naplněna některá 

z velmi specifických kritérii pro umožnění rozvodu. Podmínkou je ovšem dohoda mezi manželkou 

a manželem, muž tedy musí s chul souhlasit. Právní zakotvení chul vychází přímo z Koránu, ale 

tímto právním institutem se zabývá a dále specifikuje i poměrně rozsáhlé množství hadíthů. 

Hlavním specifickým rysem tohoto typu rozvodu je, že se jedná o rozvod tzv. za úplatu. Jedná se 

tedy v zásadě o smlouvu mezi manželkou a manželem, kde je vyjednána určitá cena, kterou 

                                                 
158 Svatá kniha Korán, Súra číslo: 65, Název: Rozvod, Arabský název: At-Talák, Verše:1 až 12. 
159 Manželka, aby mohla být zapuzena, musí se nacházet ve stavu tzv. rituální čistoty.  
160 V samotné formulaci se tak vyskytuje slovo „taláq“, které vychází z arabského talaqa, což se dá volně přeložit jako 

zapuzení.   
161 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 157-172.  
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manželka vyplatí manžela, který oplátkou manželku propustí. Jedná se tedy v zásadě o obdobu 

taláqu, není tedy potřeba soudního rozhodnutí o rozvodu manželství. Kvůli tomu, že se de facto 

jedná o dohodu o zapuzení ženy, za kterou je manželovi poskytnuta kompenzace, navíc často 

iniciované právě ze strany manželky, bývá z toho důvodu tento typ rozvodu nazýván tzv. 

vykoupením. Mezi jednotlivými právními školami nepanuje shoda v tom, zda je možné, aby výše 

kompenzace převyšovala hodnotu mahru, je ovšem žádoucí, aby úplata manželku nepřivedla do 

finanční nouze. Čekací doba v případě rozvodu pomoci chul je jeden měsíc, ale většina právních 

škol se shodne, že během této doby již nelze vzít rozvod zpět, rozvod je tedy definitivní. 162 

Posledním způsobem rozvodu manželství je zrušení manželství soudem. Tento typ rozvodu 

není vysloveně stanoven klasickým islámským právem, nemá tedy oporu ani v Koránu ani 

v sunně. Jeho právní zakotvení je postaveno na interpretaci šaríi málikovskou právní školou. Dle 

interpretace této právní školy lze při splnění specifických podmínek podat žádost o rozvod 

manželství k soudu, jedná se o tzv. tafríq. V praxi této možnosti využívají primárně ženy, neboť 

jejich manželé mají k dispozici mnohem jednodušší způsoby, jak rozvod iniciovat. Soud v případě 

rozvodu, který je iniciovaný ženou, a se kterým její muž nesouhlasí, vystupuje jako jeho zákonný 

zástupce manžela ve vztahu k manželce. Dle málikovské právní školy je možné iniciovat rozvod 

touto cestou pouze v případě konkrétně stanovených důvodů, které rozvod soudní cestou 

ospravedlňují. Mezi tyto důvody patří: nepřítomnost či nezvěstnost může, zanedbávání ženy po 

stránce fyzické163 či finanční (nehrazení výživného), vada psychického či fyzického charakteru 

jednoho z manželů, rozvrat manželství či jiné porušení manželé smlouvy. Rozvrat manželství je 

zakotven jako jeden z důvodu rozvodu manželství i v současném rodinném právu České republiky, 

nicméně definice tohoto právního pojmu je v obou úpravách velmi odlišná. Dle málikovské právní 

školy se musí jednat o rozvrat manželství, který dosahuje takové intenzity, že smíření manželů do 

budoucna je zcela nemožné. V praxi se tak například může jednat o fyzické týrání, žena je ovšem 

zatížena důkazním břemenem, fyzické týraní musí být jednoznačně prokázáno. I v takovém 

případě je ovšem povinností pro oba manžely první absolvovat pokus o smír. Smíření partnerů má 

na starost tzv. smírčí komise, ta částečně sestavena i z rodinných příslušníků obou manželů, pokus 

o smír může trvat až šest měsíců. Teprve když se usmíření zdá nemožné, může soud přistoupit 

                                                 
162 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 175-190. 
163 Tímto pojmem je dle klasického islámského práva myšleno především neplnění manželských povinností, které 

jsou definovány jako nárok na vykonání pohlavního styku nejméně jednou za čtyři dny. Požádat o rozvod z těchto 

důvodů je možné ovšem až při neplnění manželských povinností déle než čtyři měsíce v kuse.  
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k rozvodu. Důvod rozvodu plynoucí z neplacení výživného ženě a jejím dětem, často ve spojení 

s dlouhodobou nepřítomností manžela bývá jedním z nejčastějších důvodů rozvodu, vzhledem 

k tomu, že ženy jsou v manželství většinou finančně zcela závislé na podpoře manžela. Případný 

rozvod tak umožní ženě pojmout za manžela jiného muže. Povinnost manžela poskytnout finanční 

zajištění své rodině je jednou z povinností muže v manželské smlouvě a je zakotveno přímo 

v Koránu164. Rovněž v případě dlouhodobé nepřítomnosti muže lze přistoupit k rozvodu, neboť 

panuje obava, že by manželka nedokázala plnit své povinnosti stanovené manželskou smlouvou, 

konkrétně povinnost zachování cudnosti a věrnosti. Dle klasického islámského práva, ale nemůže 

být za nepřítomnost muže považována ta nepřítomnost, která nastala bez jeho vůle a jeho pobyt je 

známý, např. v případě uvěznění. V případě rozvodu soudní cestou je nárok na mahr a jeho výši 

stanoven soudem podle míry zavinění na důvodech rozvodu.165  Právě odlišná úprava ve vztahu 

k rozvodům pro ženy a muže je často předmětem kontroverze a otázek ohledně rovnoprávnosti 

mužů a žen v rámci islámu.166 

Okrajově je nutné objasnit i fungování právního institutu svěření dětí do péče jednoho 

z rodičů v případě rozvodu manželství v klasickém islámském právu, neboť se rovněž jedná 

o podstatnou součást rodinného práva. I v případě tohoto právního institutu je úprava svěření dětí 

do péče v klasickém islámském právu upravena velmi odlišně v porovnání s úpravou svěření do 

péče, např. dle současného českého občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Dle ustanovení 

českého občanského zákoníku soud při rozhodování o svěření dítěte do péče rozhoduje tak, aby to 

odpovídalo zájmu dítěte. Bere ohled na osobnost dítěte, na citovou orientaci a zázemí dítěte, na 

výchovné schopnosti obou rodičů, stálost výchovného prostředí, citové vazby k sourozencům 

a dalším příbuzným i další důvody.167 Dle klasického islámského práva je ustanoveno, že péče 

matky o děti je nutná pouze v nejútlejším věku. Konkrétní věková hranice se liší dle jednotlivých 

právních škol, dle hanafíjské právní školy zůstávají děti v péči matky do té doby, než se o sebe 

dovedou samy postarat, za běžnou věkovou hranici bývá považován věk sedm let u chlapce a devět 

let u dívky. Šáfiovská a hanabalovská škola dává dětem možnost volit, u jakého z rodičů si přejí 

vyrůstat, věkovou hranicí bývá většinou sedm let. V případě chlapce má ovšem otec vždy právo 

                                                 
164 Svatá kniha Korán, Súra číslo: 4, Název: Ženy, Arabský název: Al-Nisa´, Verš: 24.  
165 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 203-212. 
166 Pro další studium např. SELBY, Jennifer A., KORTEWEG, Anna. Debating Sharia: Islam, Gender Politics, and 

Family Law Arbitration, 2012.  
167 Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ust. § 907 odst. 2.  
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mít dítě u sebe přes den, aby mohl dohlédnout na jeho řádnou výchovu, to stejné neplatí u dívek, 

kde tato povinnost stanovena není. Málikovská právní škola je nejvíce benevolentní a umožnuje 

péči matky o chlapce až do momentu, kdy dosáhne puberty, u dívky až do doby, než se vdá.168  

Je ovšem klíčové na tomto místě zmínit, že úprava institutu manželství, rozvodu či svěření 

dětí do péče rodičů dle klasického islámského práva, tak jak byla popsána výše, se od aktuálně 

platného zakotvení těchto právních institutů i v zemích, jejichž právní řád je výslovně postaven na 

základech práva šaría, často významně liší. 169 

Aktuální kodifikace rodinného práva v zemích, jejichž právní řád je postaven na základech 

islámského práva, je ovlivněna i místním obyčejovým právem a kulturními a společenskými 

konvencemi. V právních řádech muslimských zemí můžeme tedy sledovat drobné i zásadnější 

rozdíly ve způsobu úpravy těchto významných institutů rodinného práva v souladu s místními 

kulturními specifiky. Rovněž zmiňovaná rovnoprávnost v postavení mužů a žen je velmi odlišná 

v závislosti na konkrétní zemi. Některé země např. nad rámec klasického islámského práva 

rozšiřují důvody umožňující iniciaci rozvodu ze strany ženy, nebo více chrání jejich práva. 

Například často využívaný rozvod pomocí taláq je ve většině současných právních úprav 

muslimských zemí možný uskutečnit pouze za součinnosti soudu, který musí tento rozvod 

potvrdit, aby byl platný. Mnohé země stanovují rovněž některé podoby taláqu za neplatné a s jeho 

uskutečněním spojují mnohé další formální podmínky a požadavky, které klasické islámské právo 

nevyžaduje.170  

Rovněž rozvod soudní cestou v aktuálních právních úpravách v jednotlivých muslimských 

zemích často výrazně rozšiřuje okruh důvodů ospravedlňujících rozvod. Jedná o např. odsouzení 

manžela za trestný čin, dlouhotrvající manželské neshody apod. Rovněž pojem rozvrat manželství 

                                                 
168 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 232-235., 
169 Např. egyptská ústava z roku 2014 zakotvuje islám jako státní náboženství, a principy šaríi jako hlavní pramen 

práva. Ještě dál jde Saudská Arábie, která se v Základních nařízeních z roku 1992 jednoznačně hlásí k šaría 

nejenom jako hlavnímu pramenem práva, ale obsahuje i přímé odkazy na důležitost Sunny a Koránu, jejichž 

obsah je přímo prohlášen za obdobu ústavy.  
170 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 174.  
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je v právních úpravách mnohých muslimských zemí rozšířen. O rozvrat manželství se jedná např. 

i v případě, že muž uzavře další manželství bez vědomí původní manželky.171  

I svěření děti do péče rodičů je v současných právních úpravách muslimských zemí více 

otevřené možnosti umožnit matce péči o děti i po uplynutí věku stanoveného klasickým islámským 

právem. Soudy rovněž zohledňují nejlepší zájem dítěte. I nadále problematická ovšem zůstává 

situace, kdy matky dětí vstoupí do nového manželského svazku, v takovém případě musí být děti 

dle klasického islámského práva svěřeny do péče otce, tato úprava zůstává zachována i ve 

většině současných úprav rodinného práva v muslimských zemích. Rovněž záměr ženy 

přestěhovat se do jiného města spolu s dítětem je často i dle aktuálních právních úprav spojen se 

ztrátou práva i nadále pečovat o dítě svěřené do péče matky.172 

 

2.2.2. Dědické právo dle klasického islámského práva 

Rovněž dědické právo je dalším z významných práv osobního stavu, které klasické 

islámské právo upravuje velmi podrobně, a i zde nacházíme významné rozdíly od obecného 

způsobu úpravy dědického práva v rámci evropského kontinentálního práva, které mohou být 

zdrojem potenciálních střetů obou odlišných právních úprav.  

Velká část úpravy dědického práva čerpá přímo z primárního pramene práva šaríi, Koránu, 

a je považována za právo zjevené prostřednictvím Mohameda ustanovené přímo samotným 

Alláhem. Dodržování pravidel dědického práva je tedy pro mnohé muslimy velmi důležitou 

součástí jejich náboženství. V důsledku toho zůstává úprava dědického práva v souladu 

s klasickým islámským právem zachována i v muslimských zemích, kde již v mnohých jiných 

oblastech práva došlo k výraznému odklonu od jiných ustanovení šaríi. Současně je ovšem potřeba 

poznamenat, že mezi jednotlivými klasickými právními školami nepanuje ani v tomto případě 

ve všech aspektech dědického práva shoda. Rozdíly v interpretaci tohoto právního institutu jsou 

                                                 
171 BEZOUŠKOVÁ, Lenka,. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 204 a 209. 
172 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges. Teoretik, 2013, 

s. 235. 
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dodnes patrné v jednotlivých muslimských zemích, podle toho na učení jaké právní školy se daná 

země primárně odvolává.173 

Klasické islámské právo klade velký důraz na zachování a kumulaci majetku v rámci 

pokrevních rodin po následující generace, zároveň současně vnímá i potenciálně ohrožené skupiny 

(např. vdovy a sirotci), jejichž finančnímu zajištění také věnuje značnou pozornost. Z tohoto 

důvodu je značně omezeno právo zůstavitele disponovat se svým majetkem, vůle zůstavitele je 

stavěna na druhou kolej, hlavním cílem je finanční zajištění pokrevní rodiny. I proto je celý proces 

dědění zatížen striktními pravidly, která dávají malý prostor pro odchylky. Už jen tato skutečnost 

samotná je ve výrazném kontrastu s obecným způsobem úpravy dědického řízení v rámci 

evropského kontinentálního práva, kde je kladen důraz na vůli zůstavitele a existuje i rozsáhlá 

tradice pořizování závěti. 174 

Právo zůstavitele volně disponovat se svým majetkem klasické islámské právo zná, 

nicméně tato možnost je limitována na pouhou třetinu majetku zůstavitele. Klasické islámské 

právo velmi striktně stanovuje okruh dědiců ze zákona a jejich fixní podíl, tzv. quantum, je přesně 

definován. Pro účely stanovení dědických podílů je vytvořena suma veškerého movitého 

a nemovitého majetku zůstavitele. Okruh dědiců je možný členit na dvě hlavní kategorie. První 

kategorií jsou osoby, které jsou se zůstavitelem svázány manželstvím, druhou kategorií jsou osoby, 

které jsou se zůstavitelem v pokrevním příbuzenském vztahu.175  

Podmínkou provázání zůstavitele s dědicem za pomoci manželství je uzavření manželství 

za důsledného splnění podmínek klasického islámského práva a zároveň nesmělo dojít 

k pozdějšímu zneplatnění, zrušení nebo rozvedení manželství. Jakékoliv nesplnění podmínek 

stanovených právem šaría má za následek, že dědic není způsobilý po zůstaviteli dědit, nárok na 

fixní podíl zaniká. Rovněž ne všechny existující formy manželství budou považovány za 

dostatečně trvalé spojení pro účely dědického zákona, a nárok na fixní podíl v takových případech 

nevznikne.176 

V případě nároku na dědictví na základně pokrevního příbuzenského vztahu se ustanovení 

vztahují pouze na skutečné pokrevní příbuzenství, nejedná se tedy např. o vztah založený na 

                                                 
173 COULSON, Robert N. Succession in the muslim family / N. J. Coulson, 1971, s. 2 a následující. 
174 COULSON, Robert N. Succession in the muslim family / N. J. Coulson, 1971, s. 2 a následující.  
175 COULSON, Robert N. Succession in the muslim family / N. J. Coulson, 1971, s. 11. 
176 COULSON, Robert N. Succession in the muslim family / N. J. Coulson, 1971, s. 20-22. 
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základě osvojení. Klasické islámské právo operuje s pojmem nasab, volně přeloženo jako 

otcovství. Nasabem se ovšem rozumí otcovství mezi zůstavitelem a legitimním potomkem177. 

Mezi nelegitimním potomkem178 a zůstavitelem nasab nevzniká. Sunitští muslimové do určité 

míry uznávají oprávnění nelegitimního potomka ženy být v okruhu jejích dědiců, u muže ovšem 

toto oprávnění uznáno není nikdy. Dle klasického islámského práva ovšem pokrevní příbuzenství, 

tedy nasab, nevzniká v případě nelegitimního potomka muže ani v případě nelegitimního potomka 

ženy. Legitimním potomkem může a ženy je dítě narozené v platně uzavřeném manželství. 

Existuje právní domněnka, že otcem dítěte je vždy manžel matky dítěte, tzv. pravidlo al-walad 

li´l-firash. Dle klasického islámského práva těhotenství ženy trvá minimálně šest měsíců a nejdéle 

devět měsíců až pět let, odlišně dle názoru konkrétní právní školy. Legitimním otcem dítěte je tedy 

muž, který by v manželství s ženou v období mezi šestým měsícem až maximálně pátým rokem179 

od poslední menstruace ženy, dle toho podle k jaké právní škole se hlásí.180  

Sunitská větev islámu umožnuje domněnku otcovství k potomku narozeném v manželství 

vyvrátit, jedná se ovšem současně o obvinění ženy z nevěry, což sebou nese vážné důsledky pro 

ženu, právo tedy zároveň dává ženě možnost se nařčení bránit, falešné obvinění z nevěry je 

trestným činem. V každém případě ovšem tímto způsobem ovšem může dojít 

k nezvratitelnému vyvrácení otcovství i u potomků narozených v manželství.181 

Klasické islámské právo komplexně stanovuje okruh dědiců, případně substitučních 

dědiců. Jedná se ovšem o systém velmi komplikovaný, pro účely této práce tedy bude způsob 

stanovení dědických podílů vykreslen pouze v obecných rysech, bez zabíhání k podrobnostem.  

                                                 
177 Klasické islámské právo zná ve specifických situacích i dědění po matce.  
178 „Nelegitimním potomkem“ je potomek, který byl počat jako produkt mimomanželského pohlavního styku. 

Vzhledem k tomu, že takový vztah je trestným činem dle klasického islámského práva, tak neexistuje žádný 

způsob, kterým by se dítě, které se narodí jako nelegitimní, legalizovalo a to ani následným uzavřením manželství 

mezi biologickými rodiči dítěte.  
179 V některých kulturách muslimských zemí primárně z oblasti rovníkové Afriky je dodnes v souladu s klasickým 

islámským právem uznána možnost těhotenství ženy v celkové délce až pěti let. Je tedy možné, aby bylo uznáno 

legitimní otcovství dítěte matky, která porodila dítě až pět let po rozvodu manželů. Ve většině muslimských zemí 

je v současných právních úpravách zakotvena maximální délka těhotenství v souladu s poznáním dnešní 

medicíny na období maximálně jednoho roku.  
180 COULSON, Robert N. Succession in the muslim family / N. J. Coulson, 1971, s. 23 a následující.  
181 COULSON, Robert N. Succession in the muslim family / N. J. Coulson, 1971, s. 25. 
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Jednotlivé právní školy si rovněž ustanovení práva šaría interpretují v některých situacích 

odlišným způsobem, což vede k tomu, že ani úprava dědického práva, o které je sice v primárních 

pramenech islámského práva komplexně pojednáváno, není aplikována zcela jednotně. Z okruhu 

dědiců způsobilých po zůstaviteli dědit mohou být za určitých podmínek některé osoby vyloučeny. 

Bude se například jednat o situaci, kdy je dědic odlišné víry, po muslimovi tedy v zásadě může 

dědit pouze muslim.182  

Z pozůstalosti se v první řadě uhradí náklady na pohřeb. Dále jsou z pozůstalosti uhrazeny 

veškeré dluhy zůstavitele. Následně dojde k vypořádání odkazů, které v pořízení pro případ smrti 

stanovil zůstavitel. Zůstavitel je může ovšem disponovat svobodně maximálně do výše třetiny 

svého majetku.183 Zbylý majetek zůstavitele je rozdělen dle dědických podílů. Existuje dvanáct 

kategorii podílových dědiců, dle klasického islámského práva, přitom přímo v Koránu je jich 

vysloveně uvedeno méně184. Do kategorie podílových dědiců patři např.: manžel, manželka, otec, 

matka, otcův otec, babička ze strany otce či matky, dcera a syn, vlastní sestra, „polovlastní“185 

sestra z otcovy strany, „polovlastní“ sestra z matčiny strany, vlastní bratr, bratr z otcovy strany a 

„polovlastní“ bratr z matčiny strany. Každý podílový dědic má přesně stanovený podíl určený 

zlomkem. V obecné rovině lze říct, že žena dědí polovinu toho co muž ve stejné úrovni dědické 

                                                 
182 BEZOUŠKOVÁ, Lenka, BEDNÁŘ, Václav. Vypořádání dědictví podle islámského práva. Acta Iuridica 

Olomucensia, 2011, Vol. 6, No. 2, s. 94 a následující.  
183 BEZOUŠKOVÁ, Lenka, BEDNÁŘ, Václav. Vypořádání dědictví podle islámského práva. Acta Iuridica 

Olomucensia, 2011, Vol. 6, No. 2, s. 99 -103. 
184 Korán se dědictví vyjadřuje následovně: „Vám náleží polovina z toho, co zůstavily manželky vaše, jestliže neměly 

mužského potomka. A jestliže měly mužského potomka, patří vám z toho, co zůstavily, jedna čtvrtina poté, když 

byly vyplaceny odkazy a uhrazeny dluhy jejich. A manželkám patří jedna čtvrtina toho, co zůstavíte, jestliže 

nemáte mužského potomka. A jestliže máte mužského potomka, pak patří manželkám jedna osmina toho, co jste 

zůstavili po vyplacení odkazů a po uhrazení dluhů. Jestliže muž nebo žena zanechají dědictví po boční linii a 

mají bratra nebo sestru, pak každému z obou patří jedna šestina. A je-li jich více, pak jsou podílníky na jedné 

třetině po vyplacení odkazů a po uhrazení dluhů aniž se tím někomu uškodí. A toto je ustanovení od Boha a Bůh 

je vševědoucí, blahovolný.“ Súra číslo: 4, Název: Ženy, Arabský název: Al-Nisa, verš 12. 

A dále: „A žádají tě o vysvětlení. Odpověz: „Bůh vám dává toto vysvětlení o dědictví v boční linii: zahyne-li muž, 

aniž měl dítě, a má-li sestru, náleží jí polovina toho, co zůstavil, a také on dědí po ní, nezanechala-li ona dítě. 

Jestliže jsou dvě sestry, náleží jim dvě třetiny toho, co zůstavil. A má-li bratry a sestry, pak muži připadne podíl 

dvou žen. A Bůh vám to objasňuje, abyste nebloudili. A Bůh je vševědoucí o každé věci.“ Súra číslo: 4, Název: 

Ženy, Arabský název: Al-Nisa, verš 176.  
185  Jedná se o volný překlad anglického výrazu „half sibling“, který v českém jazyce nemá přesný ekvivalent.  
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kategorie. Mimo podílových dědiců zná klasické islámské i další okrajové skupiny dědiců, 

většinou je tvoří vzdálenější mužští příbuzní.186  

Pořízení závěti je dle klasického islámského práva výrazně omezováno, zůstavitel může 

v tomto případě disponovat pouze do výše jedné třetinou pozůstalosti, odkaz rovněž nemůže učinit 

ve prospěch osoby, která je způsobilá dědit v okruhu podílových dědiců. V šaríi tedy není tolik 

kladen důraz na vůli zůstavitele a neexistuje tedy ani příliš výrazná tradice pořizování závěti.187  

Ačkoliv dědický nárok podle klasického islámského práva se ze současného pohledu zdá 

být ve vztahu k ženám značně disproporční, historicky se jedná o posun ve snaze rozšířit dědické 

nároky žen na Blízkém východě. Zvykové právo z dob před-islámských v oblasti Blízkého 

východu bylo vůči nárokům žen na dědictví zůstavitele výrazně restriktivnější, v zásadě vždy 

pouze dědil nejbližší mužský příbuzný. Nově vznikající normy klasického islámského práva tak 

v tehdejší společnosti představovaly výrazně revoluční myšlenkový posun.188  

Ustanovení dědického práva jsou na rozdíl od úpravy rodinného práva i v aktuálně platných 

právních předpisech muslimských zemí téměř totožné s úpravou v klasickém islámském právu. 

Velká angažovanost muslimů v tom, aby bylo dodržováno dědické právo, tak jak je ustanoveno 

v klasickém islámském právu, ilustruje i situace, která nastala v Iráku v roce 1959, kdy byla 

uzákoněna rozsáhlá a progresivní reforma dědického práva, která zcela zrušila rozdíly ve způsobu 

stanovení výše dědických podílů v návaznosti na pohlaví, nicméně reforma se setkala s tak 

výraznou nevolí široké veřejnosti, že byla v roce 1963 zrušena.189 

 

2.2.3. Trestní právo dle klasického islámského práva 

Jak již bylo zmíněno, pro klasické islámské právo není typické dělení na právní odvětví 

tak, jak je známe z evropského kontinentálního právního systému. To stejné je nutné říci i o úpravě 

odvětví trestního práva, která upravuje dva samostatné typy provinění proti zákonu a s tím 

                                                 
186 BEZOUŠKOVÁ, Lenka, BEDNÁŘ, Václav. Vypořádání dědictví podle islámského práva. Acta Iuridica 

Olomucensia, 2011, Vol. 6, No. 2, s. 111.  
187 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 132.  
188 COULSON, Robert N. Succession in the muslim family / N. J. Coulson, 1971, s. 29. 
189 BEZOUŠKOVÁ, Lenka, BEDNÁŘ, Václav. Vypořádání dědictví podle islámského práva. Acta Iuridica 

Olomucensia, 2011, Vol. 6, No. 2, s. 112. 
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spojených trestů. Nejzávaznější jsou provinění proti božímu zákonu, kde jsou tresty stanoveny 

přímo Koránem, tato kategorie trestů se nazývá tzv. hadd. Do této kategorie nejvážnějších 

trestných činů je zařazeno: odpadlictví od islámu, loupežné přepadení, vražda, krádež, opilství, 

cizoložství a křivé obvinění z cizoložství.190 Bohem stanoveným trestem za odpadlictví 

od islámu191 je smrt, ale pouze v případě mužů, trest smrti se v případě odpadlictví od islámu 

u ženy neuplatní, v takovém případě je trestem pouze bití a uvěznění. Klasické islámské právo si 

pojem loupežné přepadení vykládá odlišně, než je známo z evropského kontinentálního práva. 

Loupežným přepadením, které spadá do kategorie trestných činů, pro které náleží tresty haddu, 

jsou situace, kdy je loupež spojená současně i s vraždou. V takovém případě je stanoven pro 

pachatele trest smrti ukřižováním. V případě vraždy192, kde je motivem finanční zisk, je trestem 

haddu trest smrti stětím hlavy. Za trestný čin krádeže se považuje až situace, kdy dojde k odcizení 

větší než malé částky193, pak je trestem haddu stětí pravé ruky v zápěstí. V případě recidivity je 

opakovaný shodný trestný čin trestán stětím levé nohy v kotníku, následné levé ruky v zápěstí a 

pravé nohy v kotníku. Užívání alkoholu je dle klasického islámského práva trestné, opilství je 

v rozporu s božím zákonem a přísluší za něj trest haddu ve výši 80 ran holí. Trestným činem 

cizoložství se rozumí pohlavní styk či jiné sexuální aktivity mimo vztah manželský. Korán zde 

odlišuje trest pro smilstvo vdaných žen a ženatých mužů, tedy nevěru, a cizoložství svobodných 

mužů a žen, tedy předmanželský pohlavní styk. V případě cizoložství vdaných žen a ženatých 

mužů stanovuje hadd trest smrti ukamenováním. V případě předmanželského pohlavního styku je 

trestem haddu 100 ran bičem. Aby mohl být někdo usvědčen z trestného činu cizoložství, je 

zapotřebí čtyř mužských svědků. Proti takovému obvinění je možné se i bránit. Vzhledem k tomu, 

že je falešné participování na obvinění dalšího z cizoložství v pozici svědka výrazným proviněním, 

jedná se i v tomto případě o trest proti božímu zákonu, za který lze uložit trest haddu. V případě 

všech trestných činů se lze dosáhnout zmírnění trestu přiznáním viny a činěním pokání.194 Pokud 

je někdo odsouzen z několika trestných činů současně, v případě aplikace trestu se postupuje od 

                                                 
190 KELLY, Michael J. Islam & International Criminal Law: A Brief (In)Compatibility Study. Yearbook of Islamic 

and Middle Eastern Law [online]. 2008, 14, s. 11 a následující.  
191 Součástí pojmu odpadlictví od islámu je dle klasického islámského práva i rouhání proti bohu, urážka boha, urážka 

islámu a další podobné projevy. Termín odpadlictví od islámu je tedy nutné vykládat velmi extensivně.  
192 Některé vraždy, resp. krevní msty, jsou z hlediska klasického islámského práva povoleny, jiné jsou zařazeny ve 

druhé kategorii trestných činů, o kterých bude pojednáváno později.  
193 Konkrétní stanovení výše částky se v odlišných kulturních prostředích liší.  
194 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 133 a následující.  
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nejvážnějších trestů, po nejméně závažné, za předpokladu, že prvním trestem haddu není trest 

smrti, neboť pak již k dalším trestům nelze z logiky věci přistoupit.195 

Ve druhé kategorii trestných činů, které ovšem nejsou vysloveně trestnými činy proti 

božímu zákonu, ale trestným činem proti lidem, lze dle klasického islámského práva uložit trest 

tzv. tacír. Jedná se o formu quisás, neboli „krevní msty“, kdy je možné trestný čin rodinou 

poškozeného pomstít formou „oko za oko“, či požadovat specifické kompenzace, například 

finanční odškodné, propuštění otroka, postění se atd. Tento způsob krevní msty nelze užít 

v případě, že společenská hodnota poškozeného je stejná nebo nižší než společenská hodnota 

pachatele, jedná se tedy například o situace, kdy obětí je žena, či otrok. A lze žádat její uplatnění 

pouze v případě, že se jedná o trestný čin úmyslný.196 Tento způsob trestání trestných činů byl 

v době vzniku islámu v dané geografické oblasti běžnou záležitostí197. Specifikování možnosti 

aplikovat krevní mstu pouze proti osobě samotného pachatele trestného činu bylo ze strany 

Mohameda krokem značně reformním, neboť do té doby bylo běžnou praxí vykonat krevní mstu 

vůči příbuzným pachatele, ve stylu „oko za oko, zub za zub“.198 Mezi tyto trestné činy proti 

člověku patří trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví a trestné činy proti majetku.199  

Je nutné poznamenat, že se v aktuálních právních úpravách v oblasti trestního práva tyto 

drakonické tresty, tak jak jsou vnímány optikou západních zemí, ani za výše popsané trestné činy 

v zemích s muslimskou většinou téměř nevyskytují. Nicméně v důsledku nárůstu islámského 

fundamentalismu, ke kterému dochází od poloviny dvacátého století, se počet zemí, které skutečně 

uplatňují či znovu zavádějí tresty haddu a tacír, oproti očekávání nesnižuje, ale naopak narůstá.200 

V současné době je právo šaría v oblasti trestního práva aplikované v plném rozsahu v Saudské 

                                                 
195 KELLY, Michael J. Islam & International Criminal Law: A Brief (In)Compatibility Study. Yearbook of Islamic 

and Middle Eastern Law [online]. 2008, 14, s. 11.   
196 KELLY, Michael J. Islam & International Criminal Law: A Brief (In)Compatibility Study. Yearbook of Islamic 

and Middle Eastern Law [online]. 2008, 14, s. 13.  
197 Naopak trest vězení nebyl pro danou kulturní oblast v době vzniku islámu běžný, tudíž se v klasickém islámském 

právu nevyskytuje jako trest vůbec, maximálně jej lze užít jako preventivní opatření proti hrozícímu spáchání 

trestného činu. 
198 Toto v praxi znamenalo, že pokud byla zavražděna něčí sestra, často rodina oběti vykonala krevní mstu rovněž na 

sestře pachatele trestného činu, nikoliv tedy přímo a pachateli trestného činu.  
199 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 134. 
200 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 135. 
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Arábii201. V omezené míře se aplikuje i v Pákistánu, v Libyi, Iránu, Súdánu, Egyptě a severní části 

Nigérie. Ve velmi omezené míře i v Malajsii a Spojených arabských emirátech.202 

Kontroverzní otázkou je v muslimských zemích tzv. „zabití ze cti“, nejčastěji se jedná o 

situace, kdy příbuzný pachatele vykoná trest z vlastní vůle na pachateli činu proti božímu zákonu, 

bez přičinění soudu, a to dokonce i v zemích, které právo šaría neaplikují. Tento způsob trestání 

trestných činů se historicky (nejenom) v oblasti Blízkého východu vyskytoval a bývá tak často 

dáván do souvislosti s právem šaría, ale je nutné poznamenat, že nemá žádnou oporu v klasickém 

islámském právu. Jedná se tedy spíše o kulturní a zvykové právo, které ovšem islám nepřevzal 

a neschvaluje.203 

 

2.3. Shrnutí 

V této kapitole jsme definovali základní charakteristiky klasického islámského práva šaría 

včetně primárních a sekundárních pramenů práva. Zaměřili jsme se rovněž na vymezení obsahu 

práva šaría a definování základních subjektů práva. Vysvětlili jsme rozdíly mezi jednotlivými 

právními školami islámu, včetně odlišností v interpretaci klasického islámského práva. V poslední 

části textu této kapitoly jsme se zaměřili na shrnutí obsahu významných právních institutů 

klasického práva pro účely jejich srovnání s úpravou v rámci evropského kontinentálního práva.  

Z vymezení zvolených právních institutů je patrné, že klasické islámské právo šaría je 

z hlediska svého obsahu v určitých aspektech velmi odlišné od úpravy těchto právních institutů 

v kontextu kontinentálního evropského práva. Je zřejmé, že snaha o minimalizaci vlivu 

náboženství, patrná v Evropě již od období novověku, se území pod islámskou nadvládou netýká. 

O to výrazněji je vnímán kulturní a ideový střet muslimských zemí a Evropy v moderní historii. 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že moderní trend sekularizace musel nutně postihnout i muslimské 

země, opak je pravdou, od druhé poloviny dvacátého století můžeme v zemích s muslimskou 

většinou obyvatel sledovat spíše návrat k hodnotám klasického islámského práva. Velký důraz na 

                                                 
201 Jedná se o jedinou zemi blízkého východu, kde aplikace práva šaría v oblasti trestního práva nebyla nikdy 

historicky pozastavena.  
202 KELLY, Michael J. Islam & International Criminal Law: A Brief (In)Compatibility Study. Yearbook of Islamic 

and Middle Eastern Law [online]. 2008, s. 14 a následující.  
203 KELLY, Michael J. Islam & International Criminal Law: A Brief (In)Compatibility Study. Yearbook of Islamic 

and Middle Eastern Law [online]. 2008, s. 4.  
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sekularizaci a depolitizaci náboženství, typický pro západní civilizaci, muslimské země 

nezasáhnul.204  

Tento ideový střet si lze ilustrovat na případu Saudské Arábie, která je signatářem téměř 

všech mezinárodních úmluv za účelem ochrany lidských práv a svobod, jakož i Úmluvy o právech 

dítěte205, Úmluvy proti mučení206 Úmluvy proti odstranění všech forem diskriminace vůči 

ženám207 a dalších. Ačkoliv by se mohlo zdát, že Saudská Arábie, která v široké míře aplikuje na 

svém území právo šaría, optikou západní společností nemůže těchto mezinárodních závazků 

dostát, celá záležitost je ovšem pouhou otázkou úhlu pohledu a záležitostí specifické interpretace 

obsahu základních lidských práv a svobod, kde z perspektivy islámu jsou základní práva a svobody 

obsažené v bohem seslaném, jednotném a neměnném právu obsaženém v klasickém islámském 

právu šaría, zcela transcendentní a převyšující moderní západní vysoce sekularizované úmluvy 

týkající se lidských práv a svobod, které navíc vychází primárně z judeo-křesťanské tradice208. 

Tvrzení, že aplikace klasického práva šaría neobstojí ve světle ochrany lidských práv a svobod, je 

z pohledu islámu klamné, neboť dle základních hodnot, na kterých stojí právo šaría, při kolizi 

svobody jednotlivce s vůlí boha, je v islámu vůle boha vždy nadřazena.209 

V následující kapitole se zaměříme na definování a zakotvení náboženské svobody 

v kontextu evropských právních předpisů a na problematiku polynormativní společnosti.  

  

                                                 
204 MENDEL, Miloš a Iveta KOUŘILOVÁ, ed. Cesta k prameni: fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. 

Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003, s. 24. 
205 Úmluva o právech dítěte, je mezinárodní úmluva OSN z roku 1989. Saudskou Arábii byla ratifikovaná dne 26. 1. 

1996. Pro porovnání Spojené státy Americké k této úmluvě nikdy nepřistoupily.  
206 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, je mezinárodní 

úmluva OSN z roku 1984, Saudskou Arábií byla ratifikována dne 23. 9. 1997.  
207 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace vůči ženám z roku 1979, je mezinárodní úmluva OSN z roku. 

Saudskou Arábii byla ratifikována dne 7. 9. 2000.  
208 Takto se vyjádřili představitelé Iránu o Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod z roku 1948.  
209 KELLY, Michael J. Islam & International Criminal Law: A Brief (In)Compatibility Study. Yearbook of Islamic 

and Middle Eastern Law [online]. 2008, s. 17 a následující.  
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3. Náboženská svoboda v kontextu evropských právních předpisů 

a problematika polynormativní společnosti 

 
Abychom se mohli podrobněji zabývat tématem náboženské svobody v kontextu 

evropských právních předpisů, bude nutné si v první řadě definovat pojem „náboženství“ jako 

takový, a to jak ze sociologicko-filozofického hlediska, tak i z hlediska čistě právního. Stěžení 

částí této kapitoly je zejména zakotvení pojmu náboženské svobody v mezinárodních a čistě 

evropských právních předpisech, či právně nezávazných deklaracích. Dále se budeme zabývat 

problematikou polynormativní společnosti a jejími důsledky. Rovněž se budeme zabývat limity 

náboženské svobody a tím, jakým způsobem dochází k vypořádávání se s kolizí s některými 

základními lidskými právy a svobodami. 

 

3.1. Definice pojmu náboženství ze sociologicko-filozofického hlediska 

Palčivá otázka jak definovat pojem náboženství zajímala již významné představitele rané 

sociologie náboženství, jakými jsou například Émile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel, ale 

i mnoho dalších, neboť je zřejmé, že náboženství má výrazný vliv na způsob života, názory 

a chování příslušníků jednotlivých náboženských skupin, má tedy v sociologii své nepostradatelné 

místo. Émile Durkheim, který se věnoval studiu fenoménu náboženství na počátku 20. století, ve 

své analýze vycházel především z původních a jednoduchých forem náboženství praktikovaných 

australskými domorodými kmeny. Jeho definice náboženství je dodnes považována za jeden 

z klasických interpretačních rámců. Durkheim náboženství chápe jako „jednotný systém víry 

a praktik vztahujících se k posvátným věcem, to jest k věcem odtažitým a zakázaným; systém víry 

a praktik, které sjednocují všechny své přívržence v jediném morálním společenství nazývaném 

církev“.210 Za základní vlastnost náboženství Durkheim považuje primárně posvátnost, ale 

i vyznání, rituály a komunitní pospolitost náboženských příslušníků, nikoliv ovšem existenci 

samotné deity či božstva. Náboženství je nicméně velmi abstraktním termínem, který lze jen 

obtížně definovat. Až do současnosti není známá žádná univerzální definice pojmu náboženství, 

na níž by se širší sociologická komunita shodla. 

                                                 
210 DURKHEIM, Émile. Elementární formy náboženského života: systém totemismu v Austrálii. Praha: Oikoymenh. 

Oikúmené (OIKOYMENH), 2002, s. 55-56.  
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Mezi další sociology, kteří se do velké míry zabývali i sociologií náboženství, patří Thomas 

Luckmann, který v mnohém úzce navázal na názory Durkheima. Luckmann přišel s teorií, že 

v souvislosti s náboženstvím je nutné rozlišovat společnosti jednoduché a komplexní. V případě 

jednoduchých společností, které byly typické především v historických obdobích, náboženství 

prostupovalo veškerým společenským životem, naproti tomu v případě dnešních komplexních 

společností již dochází ke vzniku a zakládání církví a ustavování náboženských vůdců, kteří mají 

na starost pouze záležitosti náboženského charakteru a dochází tak k postupnému oddělování moci 

církevní a světské.211  

Pojem náboženství je ovšem nutné odlišit i od samotného pojmu víra, protože existence 

víry a přesvědčení ještě sama o sobě nesplňuje základních charakteristiky náboženství.  Teprve 

když víra a přesvědčení udává chování jednotlivce v konkrétních situacích, a ovlivňuje jeho konání 

ve vztahu k sobě i k ostatním lidem, je možné mluvit o náboženství jako takovém.212 Je tedy 

zřejmé, že v sobě pojem náboženství nerozdělitelně skrývá tzv. forum internum, což je spjato 

primárně s interním a osobním náboženským vyznáním, vírou a vlastním přesvědčením, a tzv. 

forum externum, což je naopak spjato s projevováním svého náboženského přesvědčení a své víry 

navenek, například společným prováděním náboženských úkonů, a liturgií, vykonáváním 

bohoslužeb či náboženských obřadů, slavením svátků a slavností, či náboženským 

shromažďováním.213 Z výše uvedeného je patrné, že náboženská svoboda jako taková je nutně 

provázaná i s dalšími základními lidskými právy: svobodou shromažďování, svobodou projevu, 

zákazem diskriminace a mnohými dalšími.  

 

3.2. Náboženská svoboda a její právní zakotvení 

Otázka svobody vyznání a víry byla již od samotného počátku rozvoje civilizace vždy 

zdrojem významných rozbrojů a sporů v rámci jednotlivých náboženských skupin, a tím 

i palčivým tématem, které lidstvo v průběhu historie provázalo. I z toho důvodu byla svoboda 

                                                 
211 VÁCLAVÍK, David. Náboženství a moderní česká společnost. Praha: Grada, 2010, s. 17.  
212 CHRISTIANO, Kevin J., William H. SWATOS JR. a Peter KIVISTO. Sociology of Religion: Contemporary 

Developments. Walnut Creek: AltaMira Press, 2002, s. 3.  
213 KMEC, Jiří, David KOSAŘ a Jan KRATOCHVÍL.  Evropská úmluva o lidských právech: komentář / Jiří Kmec ... 

[et al.]. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 970, 972, 973.  
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náboženství jedním z historicky prvních lidských práv a svobod, téměř ustavičně přitom probíhaly 

snahy o definování a zakotvení této svobody.214  

Na celém území Evropy docházelo již od středověku k opakovaným lokálním pokusům 

o závazné zakotvení určité úrovně tolerance či garance některých aspektů náboženské svobody 

jednotlivým náboženským skupinám. Tyto ovšem platily pouze po omezenou dobu a následně 

byly porušeny či následnými panovníky zcela zrušeny. Náboženská svoboda se také týkala vždy 

pouze určitých náboženských skupin, nejednalo se o toleranci veškerých podob náboženství 

v obecné rovině. Za zmínku stojí uvést např. Kališský zákon z roku 1264, kterým byla v oblasti 

dnešního Polska poskytnuta židům v kontextu tehdejší Evropy zcela bezprecedentní práva, včetně 

ustanovení zvláštních samostatných židovských soudů, pouze pro příslušníky židovského 

náboženství. Nebo Granadská smlouva z roku 1492, z oblasti dnešního Španělska, které 

příslušníkům muslimského náboženství garantovala určitá práva a svobody. Na území Česka byla 

významná tzv. Basilejská kompaktáta, která od roku 1436 zaručovala stoupencům křesťanských 

protestantských reformních hnutí mnohé, dosud nepoznané, náboženské svobody, například 

důležitou svobodu vyznání. V roce 1609 byla náboženská svoboda na území Česka ještě více 

rozšířena díky tzv. Majestátu na náboženskou svobodu (Majestätsbrief), neboli Rudolfovu 

majestátu, za přičinění císaře Rudolfa II. Nicméně toto do určité míry liberální období nemělo 

dlouhé trvání. Většina udělených náboženských svobod byla zrušena v návaznosti na události po 

Bitvě na Bílé hoře roku 1620. K opětovnému zavedení širokých náboženských svobod došlo až 

v roce 1781 Tolerančním patentem císaře Josefa II, Tento patent se ovšem týkal pouze 

křesťanského vyznání, neměl vliv na postavení příslušníků židovského náboženství. K zakotvení 

absolutní náboženské svobody pro všechny příslušníky uznaných křesťanských vyznání i judaismu 

došlo na území dnešní České republiky až 25. dubna 1848 Dubnovou neboli Pillersdorfovou 

ústavou215, ve které se uvádělo, že všem státním občanům je zaručena plná svoboda víry, svědomí, 

jakož i osobní svobody.216 

 

                                                 
214 LERNER, Natan, The nature and Minimum Standards of Freedom of Religion or Belief, 2000, BYU L. Rev. 905 

2000, s 908.  
215 Ústavní listina rakouského císařství (německy Verfassungsurkunde des österreichischen Kaiserstaates), zákon č. 

49/1848 PGS, je první ústava v moderním smyslu, která byla přijata na území rakouské monarchie. 
216 KROFTA, Kamil. Dějiny československé. Praha: Sfinx, 1946, s. 330 a následující. 
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3.2.1. Všeobecná deklarace lidských práv 

V moderním právu dochází k prohlášení náboženské svobody poprvé až v právně 

nezávazném, nicméně zcela klíčovém dokumentu, Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod217 

schválené Organizací spojených národů218 na Valném shromáždění dne 10. prosince. 1948. Tento 

dokument významně ovlivnil další vývoj v oblasti ochrany lidských práv a svobod, a to nejen na 

území Evropy.  

Poválečné období se pod vlivem událostí 2. světové války neslo v duchu odklonu 

od představy společnosti, že na práva a svobody je nutné vždy pohlížet kolektivně v kontextu 

konkrétní skupiny (například náboženské skupiny), čímž došlo k vytvoření orné půdy pro nové 

iniciativy za účelem ochrany práv a svobod individuálního jednotlivce jako takového. Dochází 

také k masivnímu rozvoji antidiskriminačních opatření. Diskriminace jednotlivce na základě 

příslušnosti k etnické minoritě, náboženské skupině či na základě rasy nebo zbarvení kůže, je 

odsuzována.219  

Organizace spojených národů se od svého vzniku primárně zabývala udržováním 

mezinárodního míru a bezpečnosti, podporou přátelských vztahů mezi národy a rozvojem 

spolupráce při řešení mezinárodních problémů. Nicméně jedním ze stěženích témat Organizace 

spojených národů byla již od počátku podpora a ochrana lidských práv a koordinace činnosti 

jednotlivých států. Za tímto účelem byla ustanovena Komise OSN pro ochranu lidských práv, 

která se zaměřila na přípravu a předložení právně nezávazného dokumentu, který by jednotlivé 

zakladatelské státy spíše podpořily, než aby měla ambici vytvořit právně závaznou mezinárodní 

smlouvu, neboť se jednalo o první pokus v takovémto mezinárodním měřítku definovat a stanovit 

jednotlivá lidská práva a svobody, a to napříč zcela odlišným kulturním prostředním, tradicím 

                                                 
217 Všeobecná deklarace lidských práv a svobod ze dne 10. 12. 1948, přijatá a vyhlášená rezolucí Valného shromáždění 

Organizace spojených národů č. 217/III.A. 
218 Organizace spojených národů vznikla na základě Charty OSN, který byla vypracována během Konference 

Spojených národů o mezinárodní organizaci, která proběhla dne 25. a 26. června. 1945 v San Francisku. 

Konference se účastnili zástupci 50 zemí včetně tehdejšího Československa. Charta OSN byla podepsána 

zakládajícími členy dne 26. června 1945. Charta OSN nabyla platnosti dne 24. 10. 1945, čím došlo k oficiálnímu 

založení Organizace spojených národů. V současné době je součástí Organizace spojených národů 193 členských 

států. Hlavní orgány Organizace spojených národů jsou: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti OSN, 

Hospodářská a sociální rada OSN, Poručenská rada OSN, Mezinárodní soudní dvůr v Haagu, Sekretariát.  
219 LERNER, Natan, The nature and Minimum Standards of Freedom of Religion or Belief, 2000, BYU L. Rev. 905 

2000, s 909.  
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a zvykům, odlišným náboženstvím i rozličným politickým systémům. Tyto snahy vyústily až ve 

vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv a svobod v roce 1948. Cílem toho dokumentu bylo 

stanovit společný standard ochrany lidských práv a svobod pro všechny osoby a všechny národy. 

I přesto, že byl tento dokument právně nezávazný, stal se základem pro navazující závazné 

mezinárodní smlouvy, konkrétně Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 

1966 a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966. 

Ačkoliv se Všeobecná deklarace lidských práv a svobod věnuje ochraně náboženské 

svobody pouze okrajově, klíčový je článek 18, ve kterém se uvádí: „Každý má právo na svobodu 

myšlení, svědomí a náboženství, toto právo v sobě zahrnuje volnost změnit své náboženství nebo 

víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejné 

nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužeb nebo zachováním 

obřadů.“ 

Tento relativně krátký článek obsahuje několik významných části. Jednak dochází 

k zakotvení práva na forum internum, tedy právo svobodně volit své vnitřní přesvědčení, víru 

a náboženství, stejně jako tyto libovolně a svobodně měnit. Ale zároveň obsahuje i forum 

externum, tedy právo svobodně projevovat svoje náboženství nebo víru, jednak v soukromí, ale 

i veřejně ve společenství dalších věřících, tedy i právo provádět náboženské úkony, účastnit se 

a provozovat bohoslužby a s mnohými dalšími způsoby navenek projevovat svoje náboženské 

přesvědčení. V místech, ve kterých článek operuje s pojmem „víra“ je nutné tento chápat 

v kontextu náboženství či absence náboženského přesvědčení220. Cílem tohoto konkrétního článku 

není zakotvení svobody víry a přesvědčení v rovině politické, vědecké, ekonomické nebo jiné 

obdobné. Toto ustanovení týkající se náboženské svobody bylo členskými státy Organizace 

spojených národů relativně pozitivně přijato, jistou kontroverzí byla garance práva na náboženské 

vyučování, jak ve smyslu výuky daného náboženství, tak i ve smyslu práva svobodně šířit své 

náboženství, což přicházelo potenciálně do konfliktu s jinými garantovanými lidskými právy 

a svobodami a z toho důvodu to bylo některými členskými zeměmi kritizováno či odmítáno. 221  

Mimo zmíněný klíčový článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv a svobod je rovněž 

nutné poukázat na článek 2 odst. 1, kde je uvedeno, že „Každý má všechna práva a svobody, 

                                                 
220 Čímž je míněn primárně ateismus či agnostismus, jakožto i právo zůstat bez vyznání.  
221 LERNER, Natan, The nature and Minimum Standards of Freedom of Religion or Belief, 2000, BYU L. Rev. 905 

2000, s 910 a následující.  
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stanovené touto deklarací, bez jakéhokoliv rozlišovaní, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, 

náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, 

rodu nebo jiného postavení.“ Jednoznačně zde dochází k zákazu diskriminace jednotlivce na 

základě mimo jiné i náboženského přesvědčení, či příslušnosti k náboženské skupině. 

Do určité souvislosti s náboženskou svobodou lze dát i garanci svobody pokojného 

shromažďování a sdružování, která je zakotvena v čl. 20 odst. 1 Všeobecné deklarace lidských 

práv a svobod. Jakožto i právo na svobodu přesvědčení a projevu, která zahrnuje i právo rozšiřovat 

a přijímat informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky bez ohledu na hranice, která je zakotvená 

v čl. 19 tamtéž.  

 

3.2.2. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech222 je mezinárodní smlouvou (dále 

jen „Pakt“), který byl přijat Organizací spojených národů dne 19. prosince 1966 v New Yorku. 

V platnost vstoupil dne 23. března 1976.223 Byl přijat společně s Mezinárodním paktem 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech, a přímo navazoval svým obsahem na 

Všeobecnou deklaraci lidských práv a svobod. Jednalo se o jeden z nejvýznamnějších 

mezinárodních smluv své doby, neboť vynikal svou univerzální platností a obsahoval velké 

množství jednotlivých práv a svobod, které byly Paktem výslovně garantovány. Na rozdíl od 

Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, tento Pakt obsahuje poměrné rozsáhlý kontrolní 

                                                 
222 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. 12. 1966, přijatý a vyhlášený rezolucí Valného 

shromáždění Organizace spojených národů č. 2200A/XXI. 
223 Až do současnosti Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ratifikovalo 168 členských států. 

Československá socialistická republika Pakt ratifikovala dne 7. října 1968. Pakt byl publikován ve Sbírce zákonů 

jako vyhláška Ministerstva zahraničních věci Československé socialistické republiky č. 120/1976 Sb.  
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mechanismus224, který si klade za cíl posuzovat, zda bylo na národní úrovni dosaženo dostatečného 

naplnění Paktu.225 

Na rozdíl od Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, Pakt se otázkou náboženské 

svobody a přidružených lidských práv a svobod zabýval podstatně podrobněji. Návaznost na 

ochranu náboženské svobody můžeme vidět v článku 18, 19, 20 a 27.  

Klíčový článek, který zakotvuje svobodu náboženství, je článek 18, kde je uvedeno 

v odst. 1: „Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto právo zahrnuje v 

sobě svobodu vyznávat nebo přijmout náboženství nebo víru podle vlastní volby a svobodu 

projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, 

prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a vyučováním.“ Ustanovení 

odstavce 1 je víceméně totožné s ustanovením článku 18 Všeobecné deklarace lidských práv 

a svobod, nicméně stojí za povšimnutí, že došlo k nepatrné redukci celkového znění, kdy část, ve 

které bylo uvedeno, že „toto právo v sobě zahrnuje volnost změnit své náboženství nebo víru“ 

v Paktu cíleně absentuje. Jedná se o poměrně kontroverzní rozhodnutí, které bylo předmětem 

mnohých diskuzí a je výsledkem kompromisu mezi kulturními zvyklostmi a náboženskými 

praktikami jednotlivých členských států226. Místo garance možnosti změnit své náboženství a víru 

se v článku 18 Paktu operuje s pojmem svobodného rozhodnutí přijmout náboženství nebo víru. 

V tomto ohledu by se mohlo zdát, že došlo k určité redukci rozsahu náboženské svobody a víry.227 

Jedná se ovšem o omezení rozsahu náboženské svobody pouze zdánlivé, neboť v komentáři Úřadu 

Vysokého komisaře OSN pro lidská práva  ke článku 18 Paktu, je vysloveně rozvíjeno, že součástí 

                                                 
224 Orgán příslušný pro posouzení naplňování Paktu je Výbor pro lidská práva, který je složený z 18 odborníků 

v oblasti ochrany lidských práv a svobod. Tito odborníci jsou nominování jednotlivými členskými státy z řad 

jejich občanů, a jsou voleni na čtyřleté funkční období. Názory a postoje Výboru pro lidská práva ovšem nejsou 

závazná, neboť ačkoliv jejich funkcí je na individuální rovni posuzovat soulad a úroveň implementace Paktu na 

národní úrovni, nejedná se o představitele soudní moci. Úřad byl ustanoven Valným shromážděním OSN 20. 

prosince 1993. 
225 JOSEPH, Sarah a Melissa CASTAN. The international Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials 

and Commentary. 3. vydání. Velká Británie: Oxford University Press, 2013, s. 11.  
226 Jak již bylo jednou zmíněno, např. dle klasického islámského práva může být odpadlictví od islámu trestáno smrtí.  
227 LERNER, Natan. The nature and Minimum Standards of Freedom of Religion or Belief, 2000, BYU L. Rev. 905 

(2000), s 914 a následující. 
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svobody svobodně přijmout své náboženství a víru, je i právo změnit náboženství a víru, či odklon 

od původního náboženství nebo adoptování ateistického či agnostického pohledu.228 

Článek 18 odst. 2 uvádí, že: „Nikdo nesmí být podroben donucování, které by narušovalo 

jeho svobodu vyznávat nebo přijmout náboženství nebo víru podle své vlastní volby.“ V tomto 

ustanovení dochází k zakotvení zákazu nucení konvertovat k jinému náboženství, nebo 

náboženství obecně. Jedná se o určitou limitaci práva na šíření víry a náboženského přesvědčení. 

Snaha o cílené získávání nových konvertitů, tedy šíření své víry a náboženského přesvědčení mimo 

svou vlastní náboženskou skupinu, bývá odborně označováno jako proselytismus229. Je zřejmé, že 

proselytismus, ač je sám o sobě využitím svého práva svobodného projevu nebo dokonce 

samotným projevem náboženské víry a přesvědčení, může přicházet do konfliktu s odlišnými 

zájmy jiných náboženských skupin, jednotlivců či dokonce samotného státu. V kontextu ochrany 

lidských práv a svobod je vždy nutné najít správný balanc mezi právem svobodně šířit svou 

náboženskou víru, a současně dohlížet a chránit práva a svobody ostatních zúčastněných osob. Je 

zřejmé, že neexistuje žádné jednoduché řešení tohoto dilematu. Způsob jakým se jednotlivé státy 

v praxi vypořádávají s touto specifickou problematikou, je vždy úměrný místní kultuře, běžným 

zvyklostem a politické situaci. 230  

I následující odstavec připouští určité limity práva náboženské svobody. Nicméně v článku 

18 odst. 3 je uvedeno, že „Svoboda projevovat náboženství nebo víru může být podrobena pouze 

takovým omezením, jaká předpisuje zákon a která jsou nutná k ochraně veřejné bezpečnosti, 

pořádku, zdraví nebo morálky nebo základních práv a svobod jiných.“ Toto ustanovení je nutné 

dát do souvislosti s článkem 4 Paktu, kde je uvedeno, že od článku 18 není možné se odchýlit ani 

ve stavu mimořádné situace. Svobodu náboženství lze omezit tedy pouze a výhradně z důvodů 

uvedených v článku 18 odst. 3, kterými je pouze ochrana veřejné bezpečnosti, pořádku, zdraví 

nebo morálky nebo základních práv a svobod jiných, což se svobody náboženství činí jedno 

z nejzákladnějších lidských práv a svobod, které nelze derogovat231. Výše zmíněná omezení 

                                                 
228 Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, General comment No. 22: The right to freedom of thought, 

conscience and religion (Art. 18). Geneva, 30. 07. 1993. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4.  
229 Vychází z řeckého proserchomai –  což znamená v překladu „nově příchozí“, neboli doslova „dopředu 

předstupuji“. 
230 STAHNKE, Tad. Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law, BUY L. 

Rev. 251, 1999, s. 253.  
231 Derogace, neboli zrušení právního předpisu či jeho části. Může tím dojít k přijetí nové právní úpravy, která zruší 

úpravu předchozí, či může dojít k novelizaci původní úpravy.   
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náboženské svobody se ovšem týkají, jak je patrné ze samotného  textu, pouze fora externum, tedy 

práva projevovat veřejně a externě své náboženství, forum intermum, tedy osobní přesvědčení 

a víra, nemůže být omezeno vůbec.  

Poslední odstavec článku 18 Paktu, odstavec 4, je zřejmě nejkontroverznější částí celého 

článku o náboženské svobodě a ustanovení v něm obsažené se stalo předmětem velkého množství 

soudních sporů. Odstavec 4 uvádí, že: „Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují respektovat 

svobodu rodičů, a tam, kde je to vhodné, poručníků, zajistit náboženskou a morální výchovu svých 

dětí podle vlastního přesvědčení rodičů nebo poručníků.“ Komentář Úřadu Vysokého komisaře 

OSN pro lidská práva tento odstavec blíže upřesňuje, když uvádí, že výuka předmětů, jako jsou 

obecné dějiny náboženství a etiky, jsou-li poskytnuty neutrálním a objektivním způsobem jsou 

povoleny. Právo rodičů nebo poručníků dítěte, aby jim nebylo bráněno zajistit pro své vlastní děti 

přístup k náboženskému a morálnímu vzdělání, v souladu se jejich vlastním přesvědčením, souvisí 

se zárukou možnosti vyučovat náboženství uvedenou v článku 18 odst. 1. Výbor rovněž umožňuje 

poskytování veřejného vzdělání, které zahrnuje i výuku konkrétního náboženství nebo víry, za 

předpokladu, že jsou garantována stanovena antidiskriminační opatření a současně jsou 

poskytnuty výjimky nebo alternativy, které by vyhovovaly přáním rodičů a poručníků dětí, kterých 

se tato výuka týká.232 

Problematikou náboženské svobody se Pakt zabývá okrajově rovněž v ustanovení 

článku 19, kde jsou komplexně stanoveny garance práva na svobodu projevu. Článek 20 odst. 2 

uvádí, že „Jakákoli národní, rasová nebo náboženská nenávist, jež představuje podněcování 

k diskriminaci, nepřátelství nebo násilí, musí být zakázána zákonem.“ Zajímavostí je, že právě 

k tomuto odstavci vznesly svoje námitky některé členské státy Organizace spojených národů, 

neboť toto ustanovení považovaly za omezení práva na svobodu projevu.233 K tomuto se Úřad 

Vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyjadřuje a ve svém Komentáři uvádí, že toto 

ustanovení představuje důležité ochranné opatření proti porušení práv náboženských menšin či 

jiných náboženské skupiny ve vztahu k výkonu svých práv zaručených články 18 a 27 Paktu 

a bojuje tak proti násilným činům nebo pronásledování namířeným proti těmto osobám, v žádném 

                                                 
232 Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, General comment No. 22: The right to freedom of thought, 

conscience and religion (Art. 18). Geneva, 30. 07. 1993. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4. 
233 LERNER, Natan, The nature and Minimum Standards of Freedom of Religion or Belief, BYU L. Rev. 905, 2000, 

s 914 a následující. 
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ohledu se tedy nejedná o limitování práva na svobodu projevu, ale jedná se toliko o prostředek 

ochrany garantovaných náboženských svobod.234 

Ve vztahu k náboženské svobodě je rovněž zcela klíčový i článek 27 Paktu, ve kterém je 

uvedeno, že: „Ve státech, kde existují etnické, náboženské nebo jazykové menšiny, nebude jejím 

příslušníkům upíráno právo, aby spolu s ostatními příslušníky menšiny užívali své vlastní kultury, 

vyznávali a projevovali své vlastní náboženství nebo používali svého vlastního jazyka.“ Jedná se 

tedy specificky o ochranu příslušníků náboženských menšin. Deklaraci Organizace spojených 

národů o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin, která 

byla přijata 18. prosince 1992 Valným shromážděním č. 47/135.  

Organizace spojených národů se kromě výše zmíněných dokumentů přímo podílela na 

vytvoření a prosazení skutečně široké škály právně závazných mezinárodních smluv i právně 

nezávazných textů. S ohledem na rozsah této práce není žádoucí poukázat na veškeré tyto 

dokumenty, ačkoliv je jejich přínos z hlediska dalšího vývoje lidských práv a svobod nepopíratelně 

významný. Za specifickou zmínku stojí pouze právně nezávazná Deklarace o odstranění všech 

forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře235, která byla přijatá 

Valným shromážděním Organizace spojených národů 25. listopadu 1981 (dále jen „Deklarace“), 

a představuje doposud jeden z významných mezinárodně právních dokumentů týkající se 

náboženské svobody. Důvodem je hlavně skutečnost, že v samotném textu je důrazně zmíněna 

důležitost svobody náboženského vyznání jako jednoho z prostředků sloužících k dokonce 

k dosažení celosvětového míru, sociální spravedlnosti i přátelství mezi národy. 

Článek 6 Deklarace navíc obsahuje komplexní výčet toho, co náboženská svoboda 

obsahuje. Uvádí se, že: „(...)právo na svobodu myšlení, vědomí, náboženství nebo víry zahrnuje 

mimo jiné následující svobody: (a) svobodný výkon kultu a shromažďování v souvislosti 

s náboženstvím nebo vírou a právo zřizovat a udržovat místa pro tyto účely; (b) svobodu vytvářet 

a udržovat vhodné charitativní nebo humanitní instituce; (c) svobodu vytvářet, získávat a používat 

v odpovídajícím množství nezbytné předměty a materiály, vyžadované rituálem nebo zvyklostmi 

náboženství nebo víry; (d) svobodu psát, tisknout a rozšiřovat publikace o těchto tématech; (e) 

svobodu vyučovat náboženství nebo víru na místech vhodných pro tyto účely; (f) svobodu žádat 

                                                 
234 Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, General comment No. 22: The right to freedom of thought, 

conscience and religion (Art. 18). Geneva, 30. 07. 1993. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4. 
235 Deklarace o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře ze dne 25. 

11. 1981, přijatá a vyhlášená usnesením Valného shromáždění Organizace spojených národů, A/RES/36/55.  
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a přijímat dobrovolné finanční a jiné příspěvky od jednotlivců a institucí; (g) svobodu školit, 

jmenovat a volit nebo určovat v závěti vhodné vedoucí představitele v souladu s potřebami 

a normami každého náboženství nebo víry; (h) svobodu dodržovat dny klidu a oslavovat svátky 

a ceremoniály v souladu s tím, jak to předepisuje určité náboženství nebo víra; (i) svobodu 

navazovat a udržovat spojení s jednotlivci a společnostmi v záležitostech náboženství a víry na 

národní a mezinárodní úrovni.“ Deklarace tak na rozdíl od předchozích výše zmíněných 

dokumentů ve svém článku 6 značně rozšiřuji i blíže definuje dílčí komponenty náboženské 

svobody. 

 

3.2.3. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, neboli zkráceně Evropská úmluva 

o lidských právech236 (dále jen „Evropská úmluva“) je velmi významnou mezinárodní úmluvou 

zabývající se ochranou lidských práv a svobod na území Evropy. Byla sjednaná v rámci činnosti 

Rady Evropy237, dne 4. 11. 1950 v Římě. Nabyla platnost dne 3. září 1953.238 V současnosti byla 

Evropské úmluva rozšířena o mnoho Protokolů. Každý členský stát si mohl libovolně zvolit, zda 

bude jednotlivé Protokoly ratifikovat či nikoliv.239 

Významnou skutečností je, že práva a svobody v ní garantované nejsou dostupná pouze 

pro občany signatářských zemí, ale vztahují se na jakékoliv fyzické osoby, které se na území dané 

                                                 
236 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne. 4. 11. 1950, přijatá Radou Evropy, ve znění doplněné 

o později přijaté protokoly.  
237 Rada Evropy vznikla na základě podpisu Statutu Rady Evropy, tzv. Londýnská smlouva dne 5. května roku 1949. 

Mezi původní signatáře a zakládající členské státy patřily: Belgie, Francie, Irsko, Dánsko, Lucembursko, Itálie, 

Švédsko, Norsko, Nizozemsko a Velká Británie. Její význam vrostl po roce 1990, v současné době je členy 47 

zemí Evropy. Mezi hlavní agendu Rady Evropy patří kromě podpory rozvoje evropské kultury a různorodosti 

i snaha o ochranu lidských práv a svobod a boj proti diskriminaci. Mezi orgány Rady Evropy patří: Generální 

tajemník, Výbor ministrů, Parlamentní shromáždění, Komisař pro lidská práva, Kongres orgánů místní a 

regionální samosprávy a Konference mezinárodních a nevládních organizaci.  
238 Česká a Slovenská Federativní Republika úmluvu ratifikovala dne 18. 3. 1992 jako první ze zemí východní Evropy. 

Úmluva byla publikována prostřednictvím Sdělení federálního ministerstva zahraničí, č. 209/1992 Sb. 
239 SCHABAS, William A. The European Convention on Human rights: A Commentary. Velká Británie: Oxford 

University Press, 2015, s. 11. 
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země nacházejí.240 Beneficienti Evropské úmluvy rovněž mohou k ochraně svých práv využít 

kontrolní mechanismy, které byly zřízeny s cílem dohlížet na dodržování Evropské úmluvy. Podle 

původní Evropské úmluvy patřila ke kontrolnímu mechanismu kromě soudu i Evropská komise 

pro lidská práva. Dodatkovým Protokolem č. 11 ovšem od roku 1998 byly oba tyto kontrolní 

mechanismy integrovány do jediného mechanismu naplňovaném Evropským soudem pro lidská 

práva se sídlem ve Štrasburku (dále jen „ESLP“), který byl zřízen roku 1959. Velkou výhodou 

kontrolního soudního mechanismu ESLP je skutečnost, že přijímá individuální stížnosti 

jednotlivců241 v případě, že došlo k porušení Evropskou úmluvou garantovaného základního 

lidského práva nebo svobody ze strany členského státu Rady Evropy, a současně byly již 

vyčerpány veškeré dostupné vnitrostátní opravné prostředky242. Soud rozhoduje v Senátu, který je 

složený ze sedmi členů. V případě významných případů může Senát postoupit kauzu Velkému 

senátu, který je složený ze sedmnácti soudců. Kromě konkrétních stížností může ESLP závazně 

posuzovat výklady Evropské úmluvy. Jedná se tedy o velmi významný mezinárodní lidskoprávní 

instrument, kterého se lze v členských státech dovolávat.243 

Již v samotném textu preambule se Evropská úmluva hlásí k odkazu Všeobecné deklarace 

lidských práva a svobod, na kterou ideově navazuje. Náboženskou svobodou se zabývá primárně 

článek 9 s podtitulem Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, kde je v odstavci 1 

uvedeno, že: „ Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto právo 

zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat 

své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, 

bohoslužbou, vyučováním, prováděním náboženských úkonů a zachováváním obřadů.“ Z textu je 

poznat výrazný vliv článku 18 Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, který je obsahově 

téměř totožný.  

                                                 
240 RAINEY, Bernadette. Jacobs, White and Ovey: the European Convention on Human Rights / Bernadette Rainey, 

Elizabeth Wicks, and Clare Ovey, Oxford: Oxford University Press, s. 31 a následující.  
241 ESLP se v Rozsudku ze dne 5. května 1979, ve věci 7805/77 – X a Scientologická církev proti Švédsku, odchýlil 

od svého původního stanoviska, že právnická osoba – tedy i církev, nemůže před soudem vystopovat v pozici 

stěžovatele, a dospěl k názoru, že i samotné církve, tedy ne pouze jejich členi, mohou být příjemci práv a svobod 

zakotvených v článku 9 Evropské úmluvy.  
242 Mezi další podmínky přijatelnosti stížnosti patří i lhůta 6 měsíců od pravomocného rozhodnutí poslední soudní 

vnitrostátní instance, překážka rei iudicatea, a další.  
243 SCHABAS, William A. The European Convention on Human rights: A Commentary. Velká Británie: Oxford 

University Press, 2015, s. 33 a následující. 
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Odstavec 1 článku 9 Evropské úmluvy v sobě zakotvuje dva aspekty svobody náboženství. 

První aspekt je svoboda náboženského vyznání, která v sobě zahrnuje i právo toto náboženské 

vyznání libovolně měnit. Tento první aspekt náboženské svobody je nutné vykládat bez možnosti 

jeho limitace a je tedy ze své povahy právem absolutním. Druhým aspektem je pak právo toto své 

náboženské vyznání či přesvědčení a víry projevovat navenek skrze uctívání, vykonávání 

náboženských úkonů, či vyučování. Tento aspekt ovšem může ze své povahy potencionálně 

zasahovat do práv jiných osob, z toho důvodu již má své limitace. Ochrana poskytovaná článkem 9 

Evropské úmluvy se vztahuje na širokou škálu přesvědčení a myšlenkových proudů, či filozofií, 

neomezuje se tedy pouze na náboženské přesvědčení, nicméně je nutné, aby tyto názory, dosáhly 

určité úrovně naléhavosti, vážnosti, soudržnosti a důležitosti244. 245 

Podobně jako v později ratifikovaném Paktu jsou ve druhém odstavci definovány limity 

náboženské svobody. Článek 9 odst. 2 uvádí, že: „Svoboda projevovat náboženské vyznání 

a přesvědčení může podléhat jen omezením, která jsou stanoveny zákony a která jsou nezbytná 

v demokratické společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo 

morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“  

Jak již bylo řečeno, aspekt forum internum je ze své povahy právem absolutním, nicméně 

forum externum lze za specifických okolností, při dodržení stanovených důvodů, limitovat. 

Podmínkou je, aby všechna opatření přijatá za účelem omezení vnějšího aspektu projevu 

náboženství nebo víry byla v souladu se zákonem, tj. musí mít identifikovatelný právní základ 

a musí být dostatečně jasná a předvídatelná, aby dotčené osoby věděly, jakým způsobem regulovat 

své chování.246 

Ve vztahu k náboženské svobodě je možné okrajově zmínit i článek 10, kde je zakotvena 

svoboda projevu, a článek 11, který se zabývá svobodou shromažďování a sdružování. Významný 

                                                 
244 Pro srovnání Rozsudek ESLP ze dne 15. ledna 2013 ve věcech č. 48420/10, 59842/10, 51671/10 a 36516/10 - 

Eweida a ostatní proti Spojenému království.  
245 RAINEY, Bernadette Jacobs, White and Ovey: the European Convention on Human Rights / Bernadette Rainey, 

Elizabeth Wicks, and Clare Ovey. 6th edition. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 412.  
246 RAINEY, Bernadette Jacobs, White and Ovey: the European Convention on Human Rights / Bernadette Rainey, 

Elizabeth Wicks, and Clare Ovey. 6th edition. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 413 a následující. 
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ve vztahu k náboženské svobodě je i článek 14 Evropské úmluvy, který se týká zákazu 

diskriminace.247 

Dodatkovým Protokolem č. 1 bylo do Evropské úmluvy rovněž včleněno ustanovení 

týkající se práva na vzdělání ve shodně s náboženským přesvědčením, což je upřesněním práva 

vyučování ve vztahu k náboženské svobodě, které je garantováno již ve článku 9. Celý text 

článku 2 Protokolu č. 1 zní: „Nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání. Při výkonu 

jakýchkoliv funkcí v oblasti výchovy a výuky, která stát vykonává, bude respektovat právo rodičů 

zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním náboženským a filozofickým 

přesvědčením.“ 

Dopad Evropské úmluvy z hlediska zakotvení lidských práv a svobod na území Evropy je 

jistě nesporný. Zcela zásadní význam má ovšem početná judikatura ESLP, ve které se Evropský 

soud pro lidská práva závazně vyjadřuje k mnohým aktuálním, konkrétním a palčivým otázkám 

týkající se výkladu zmíněných ustanovení Evropské úmluvy a jejich praktické aplikaci. Hlavním 

důvodem jeho významu je i skutečnost, že vnitrostátní orgány dané členské země jsou povinny 

v případě, že ESLP shledá systematické porušování některého z ustanovení Evropské úmluvy, 

implementovat rozhodnutí ESLP do vnitrostátní úpravy. Zatímco některé rozsudky vyžaduji pouze 

individuální nápravu v konkrétní situaci, většina rozhodnutí vyžaduje vnitrostátní legislativní 

změny, aby se v budoucnu zabránilo opakovanému porušování Evropské úmluvy, jakožto i změny 

ve vnitrostátním soudním přístupu či výkladu sporných ustanovení.248 V návaznosti na téma této 

práce lze zmínit rozsudek ve věci Osmanoğlu a Kocabaş proti Švýcarsku249 nebo rozsudek ve věci 

S.A.S: proti Francii250. 

Skutkové okolnosti rozhodnutí ESLP ve věci Osmanoğlu a Kocabaş proti Švýcarsku se 

týkaly tří nezletilých dívek, mladších 12 let, žijících společně s rodinou ve švýcarské Basileji. 

                                                 
247 Viz další srovnání MACDONALD, J., F. MATSCHER a H. PETZOLD. The European system for the protection 

of human rights / edited by R. St. J. Macdonald, F. Matscher, H. Petzold. The Netherlands: Kluwer Academic 

Publishers, 1993, s. 461.  
248 ANAGNOSTOU, Dia. The European Court of Human Rights: Implementing Strasbourg´s Judgments of Domestic 

Policy. Edinbourgh: Edinbourgh University Press, 2013, s. 3-6.  
249 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 10. ledna 2017 ve věci č. 29086/12 – 

Osmanoğlu a Kocabaş proti Švýcarsku. 
250 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 11. července 2014 ve věci 43835/11 – S.A:S. 

proti Francii. 
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Jejich matka muslimského vyznání odmítala dcery posílat na hodiny plavání, které měly děti 

navštěvovat v rámci povinné školní docházky, za což byla pokutována ve správním řízení ve výši 

1 300 euro za neplnění rodičovských povinností. Důvodem jejího odmítání byla skutečnost, že 

lekce plavání byly smíšené, což pro rodinu představovalo problém z náboženských důvodů. Matka 

dětí tvrdila, že povinnost dcery posílat na smíšené hodiny plavání je porušením článku 9 Evropské 

úmluvy. ESLP v této věci rozhodl, že k porušení článku 9 Evropské úmluvy nedošlo, protože 

úspěšná sociální integrace dětí, která by bránila jejich sociálnímu vyloučení, v tomto případě 

dominuje nad náboženským přesvědčením rodičů. Kurzy plavání tedy dle názoru soudu nelze 

nahradit ani soukromými lekcemi, neboť stěžení je umožnit dětem, bez ohledu na jejich původ, 

pohlaví či náboženské přesvědčení se společně s ostatními vrstevníky účastnit veškerých 

výukových aktivit, s cílem podporovat integraci děti z různých kulturních zázemí během 

vzdělávacího procesu. ESLP rovněž uvádí, že každá signatářská země lépe posoudí v rámci svého 

vnitrostátní soudní moci, zda je zvolený správní postup v souladu s místními zvyklosti a 

obyčeji.251 

Skutkové okolnosti rozhodnutí ESPL ve věci S.A.S: proti Francii se týkaly francouzské 

muslimky, která nesouhlasila s francouzskou legislativní úpravou, která s platností od roku 2011 

zakazovala na veřejnosti nošení oděvu, který by plně či z části zakrýval obličej. Tento zákaz se 

tedy týkal i tradiční burky či nikábu252, které stěžovatelka z důvodu svého náboženského 

přesvědčení běžně nosila, domnívala se, že tím došlo k nepřiměřenému zásahu do jejích práv 

a svobod, které jsou zaručeny články 8, 9 a 14 Evropské úmluvy. Velký senát rozhodl poměrem 

hlasů 15 ku 2, že zákon, který ve Francii zakazuje nošení pokrývek obličeje na veřejnosti, není 

v rozporu s Evropskou úmluvou. Dle soudu sledoval stát legitimní cíl ochrany zajištění 

bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku, navíc dle ESLP je zákon stěžení i pro ochranu práv 

a svobod jiných, neboť možnost vidět mimiku tváře má velký význam v rámci sociální interakce, 

překážka v podobě zahaleného obličeje je porušením práva na život ostatních lidí, kteří jsou 

součástí společenství. Dle výkladu ESLP článek 9 Evropské úmluvy dává jednotlivým 

signatářským státům široký prostor k uvážení, jakým způsobem v souladu s místními zvyklostmi 

bude dosaženo pluralismu, ochrany svobody projevit víru a podpory koexistenci vícero 

                                                 
251 Dále srovnej s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, ze dne 11. září. 2006, ve věci č. 

35504/03 – Konrád proti Německu a rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 29. 

června. 2007 ve věci č. 15472/02 -  Folgero a ostatní proti Norsku.  
252 Burka je svrchní část oblečení, která se obléká na vlastní oblečení při pohybu na veřejnosti. Zakrývá celý obličej 

včetně očí. Na rozdíl od burky nikáb zakrývá obličej pouze z části. Oči jsou viditelné.  
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náboženství, ale současně bude zajištěn veřejný pořádek, tolerance a náboženský soulad, zatímco 

ESLP musí v rámci svého přezkumu souladu s Evropskou úmluvou postupovat spíše zdrženlivě. 
253 

 

3.2.4. Listina základních práv Evropské unie 

Listina základních práv Evropské unie, neboli také Charta základních práv byla vyhlášena 

jako součást primárního práva Evropské unie (dále jen „EU“)254 dne 7. prosince 2000 v Nice (dále 

jen „Listina“), zprvu byla pouze právně nezávazným dokumentem. Právní závaznost získala až 

1. prosince 2009, vstupem Lisabonské smlouvy v platnost.255 Listina základních práv Evropské 

unie nebyla jednou ze zakládajících smluv, ale ve své důležitosti jim byla postavena na roveň, toto 

zakotvuje článek 6 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“), kde je uvedeno, že unie uznává 

práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie, jež má stejnou sílu 

jako Smlouva o Evropské unii (dále jen „SEU“) a Smlouva o Fungování Evropské unie (dále jen 

„SFEU“). 

Náboženskou svobodu specificky upravuje Listina v článku 10 s podtitulkem Svoboda 

myšlení, svědomí a náboženského vyznání. V odstavci 1 je uvedeno: „ Každý má právo na svobodu 

myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské 

vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení 

sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním 

úkonů a zachováváním obřadů.“ Což je vymezení náboženské svobody v obdobném rozsahu, který 

                                                 
253 Dále srovnej s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, ze dne 23. února 2010, ve věci 

04/10/2010 – Ahmet Arslan a ostatní proti Turecku a rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve 

Štrasburku, ze dne 10. listopadu. 2005, ve věči 44774/98 – Leyla Şahin proti Turecku.  
254 Evropská unie byla vytvořena s cílem udržet a podporovat mír v Evropě skrze ekonomickou spolupráci. EU 

v moderní podobě může vystopovat svoje kořeny až k Evropskému společenství uhlí a oceli založené v roce 

1952 šesti západoevropskými zeměmi. Nicméně primární význam měla až Lisabonská smlouva, která vstoupila 

v platnost 1 prosince 2009, a změnila obsah předcházející Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“)a Smlouvy 

o založení Evropského společenství (ta byla přejmenována na Smlouvu o fungování Evropské unie, dále jen 

„SFEU“). Mezi instituce EU patří: Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská rada, Evropská Komise, 

Evropská centrální banka, Výbor regionů a samozřejmě i Soudní dvůr Evropské unie.  
255 ŠMEJKAL, Václav. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EU JAKO NÁSTROJ BUODVÁNÍ SOCIÁLNÍHO 

MODELU EU? Právník (online). 2016, 155(6), s. 489.  
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je známý již z předchozích dokumentů zabývajících se ochranou lidských práv a svobod. Nicméně 

druhý odstavec článku 10, je méně tradiční, neboť uvádí, že: „Právo odmítnout vykonávat 

vojenskou službu z důvodu svědomí se uznává v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují 

výkon tohoto práva.“ Zabývá se tedy právem odmítnout vykonávat vojenskou služby z důvodů 

svého náboženského či jiného přesvědčení, finální úpravu ovšem ponechává v kompetenci 

jednotlivých členských států.256  

Další lidská práva, která s náboženskou svobodou přímo souvisí, můžeme nalézt zakotvena 

v článku 11 a 12 Listiny, které se zabývají svobodou projevu a informací, svobodou 

shromažďování a sdružování. Odstavec 3 článku 14 Listiny se zabývá právem na vzdělání ve shodě 

s jejich náboženským přesvědčením. Listina rovněž stanovuje i zákaz jakékoliv diskriminace 

založené na náboženském vyznání a přesvědčení, naopak v článku 22 uvádí, že Evropská unie 

respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.  

Listina má svůj zásadní význam v kontextu členských států Evropské unie, nicméně ne bez 

výrazných limitací. Vymezením oblasti použití Listiny ve vztahu k vnitrostátnímu právu 

jednotlivých členských států Evropské unie se věnuje článkem 51 a 52 Listiny. Z textu článku 51 

vyplývá, že ustanovení Listiny jsou určena institucím, orgánům a jiným subjektům Evropské unie, 

ovšem pouze pokud uplatňují právo Evropské unie, to znamená, že v řadě oblastí dotýkajících se 

základních práv, (kde) má EU jen okrajovou kompetenci, se Listina bude aplikovat převážně na 

určité výseče dané problematiky upravené právem EU (např. sociální práva ve vztahu 

k přeshraničničně mobilním osobám, právo nebýt mučen v souvislost s navrácením či 

vyhošťováním osob do třetích zemí aj.) (GRINC, 2018, s. 15). Listina tedy není nahrazením 

vnitrostátní úpravy ochrany lidských práv a svobod jednotlivých členských států v oblastech, které 

nemají přímou vazbu na právo Evropské unie.257 Současně se ani nedá přímo dovolávat ustanovení 

Listiny v případě sporu dvou osob soukromého práva, aniž by se opíraly o provedení v konkrétním 

                                                 
256 ČERNÁ, Dagmar. Standard lidských práv v Evropě: srovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

a Listiny základních práv Evropské unie / Dagmar Černá; Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční 

středisko. Praha, 2009, s. 120.  
257 Toto potvrdil i upřesnil Soudní dvůr Evropské unie např. v rozsudku SDEU C-40/11, Yooshikazu Iida 

ECLI:EU:C:2012:691, dále i v SDEU C-333/13 Elisabeta Dano ECLI:EU:C:2014:2358 a další.  
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právním předpise, i když tato otázka podléhala značným vývojem v judikatuře Soudního dvora 

EU258 (dále jen „SDEU“)259 a byla předmětem kontroverzí.260 

Bližší specifikaci Listiny se věnují i velmi rozsáhlá Vysvětlení prezídia Konventu k Listině 

základních práv EU261, které ačkoliv sama nemají právní závaznost, jsou významným výkladovým 

nástrojem.  

 

3.2.5. Vztah Evropské úmluvy a Listiny 

Je vhodné krátce zmínit i vzájemný vztah Evropské úmluvy a Listiny. Zatímco Listina 

obsahuje pouze minimální standard lidských práv, Evropská úmluva jej může navyšovat. Evropská 

úmluva je pramen práva Evropské unie, článek 6 odst. 3 SEU stanovuje, že: „základní práva, která 

jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a která vyplývají 

z ústavních tradic společných členským státům, tvoří obecné zásady práva Unie.“ Samotná 

Evropská unie není signatářem Evropské úmluvy, ačkoliv se k tomuto kroku zavazuje v článku 6 

odst. 2 SEU a pokusy uzavřít dohodu o přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě se 

v minulosti uskutečnily. V této návaznosti Komise v roce 2013 podala žádost Soudnímu dvoru 

EU, o vyhotovení posudku ve věci slučitelnosti přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě262. 

SDEU ve svém stanovisku dospěl k názoru, že přistoupení Unie k Evropské úmluvě, tak jak bylo 

upraveno návrhem, by mohlo narušit specifické rysy a autonomii unijního práva, tudíž taková 

dohoda by tedy dle Soudního dvora EU nebyla slučitelná s článkem 6 odst. 2 SEU ani s protokolem 

                                                 
258 Soudní dvůr EU, který byl dříve Evropský soudní dvůr, byl zřízen v roce 1952 Pařížskou smlouvou. Jeho cílem je 

přezkoumávat dodržování povinnosti členských států vyplývající ze základních smluv EU, ale je i podstatným 

nástrojem vykládání práva Evropské unie na podnět vnitrostátních soudů.  
259 Stanovisko AG V. Trestenjak k C-28/10, Maribel Dominguez ECLI:EU:C:2011:559 ve srovnání s SDEU c-172/12 

Association de médiatrion sociale ECLI:EU:C:2014:2. 
260 ŠMEJKAL, Václav. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EU JAKO NÁSTROJ BUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍ MODELU 

EU? Právník (online). 2016, 155(6), s. 498 a následující.  
261 Úřední věstník Evropské unie C 303/17 Vysvětlení k Listině základních práv (2007/C 303/02).  
262 Posudek Soudního dvora EU (pléna) ze dne 18.  prosince 2014, „Posudek vydaný na základě čl. 218 odst. 11 SFEU 

– Návrh mezinárodní dohody – Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod – Slučitelnost uvedeného návrhu se Smlouvou o EU a Smlouvou o FEU“.  
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č. 8 k článku 6 odst. 2 SEU o přistoupení Unie k Evropské úmluvě. K faktickému přistoupení 

Evropské unie k Evropské úmluvě tedy nikdy nedošlo.263 

Co se týká činnosti Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU, tak oba 

systémy si do určité míry konkurují, nicméně ESLP ve vztahu k ochraně lidských práv a svobod 

jednoznačně dominuje. Soudní dvůr EU často odkazuje na rozhodnutí ESLP ve své judikatuře, 

primárně z důvodu, že Soudní dvůr EU musí ve svém rozhodování zohledňovat hlavně cíle 

Evropské unie, kdežto ESLP si může dovolit posuzovat ochranu specifického práva či svobody 

extensivním způsobem.264 Oba systémy ovšem i fakticky spolupracují, dochází k pravidelným 

konzultacím, a ve svých rozhodnutích mnohdy vzájemně odkazují na judikaturu.265 

 

3.3. Definice pojmu náboženství z  právního hlediska 

Ze způsobu zakotvení svobody náboženství v kontextu mezinárodních i evropských 

předpisů je patrné, že právní definice pojmu náboženství se již velmi vzdaluje od definice pojmu 

náboženství z pohledu filozoficko-sociologického, kterým jsme se zabývali v úvodu této kapitoly. 

Je tedy nutné vyzdvihnout skutečnost, že pojem náboženství, tak jak je právně zakotvený 

v mezinárodních smlouvách a právně nezávazných mezinárodních dokumentech, je vnímán do 

určité míry odlišně od laické představy obsahu pojmu náboženství a může na rozdíl od filozoficko-

sociologických výkladů zahrnovat výrazně širší spektrum osobních přesvědčení a víry, primárně 

tedy i ateismus, agnostismus a další obdobné formy, které dle tradičních výkladů pod pojem 

náboženství nespadaly z důvodu absence deity či božstva. Širší spektrum chápání pojmu 

náboženství dokládá i judikatura ESLP, který zakotvuje, že i svobodná volba nevěřit v žádné 

                                                 
263 ČERNÁ, Dagmar. Standard lidských práv v Evropě: srovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

a Listiny základních práv Evropské unie / Dagmar Černá; Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční 

středisko. Praha, 2009, s. 142 a následující.  
264 ČERNÁ, Dagmar. Standard lidských práv v Evropě: srovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

a Listiny základních práv Evropské unie / Dagmar Černá; Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční 

středisko. Praha, 2009, s. 140.  
265 SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva / Pavel Svoboda. 2019, s. 129 a následující. 
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náboženství, tedy být ateistou, či agnostikem rovněž spadá pod ochranu článku 9 Evropské 

úmluvy.266 

Jak ESLP, tak i Soudní dvůr EU využívají značně extenzivního přístup k tomu, co se 

považují za náboženství nebo víru.267 V judikatuře obou soudů bylo uznáno, za hodné ochrany 

jako náboženství či víra, specificky křesťanské vyznání včetně mnoha specifických denominaci či 

sekt, židovské vyznání, islám, hinduismus, sikhismus, budhismus, ale i například druidismus, hnutí 

Hare Krišna, scientologie a další. 268 

V historii se ESLP vyjadřoval jednotlivě ke specifickým náboženským skupinám či 

myšlenkovým proudům, dokonce i k veganství, kde soud vyřkl názor, že i v tomto případě lze 

spatřovat určité charakteristiky, které jsou typické pro náboženství. V současně době se ovšem 

ESLP zaujímá velmi opatrný postoj ve svých vyjádřeních ohledně specifických náboženských, či 

myšlenkových proudů a místo toho konstatuje, že ve chvíli, kdy neexistuje celoevropský 

konsenzus ohledně přesvědčení, zda dané náboženské hnutí, filozofický či myšlenkový proud 

a víra, spadá pod ochranu garantovanou v ust. Článku 9 Evropské úmluvy, je nutné se v takových 

situacích obracet na domácí systém klasifikace a uznávání jednotlivých náboženství v daných 

zemí.269 

 

3.4. Problematika polynormativní společnosti  

Je zřejmé, že náboženská svoboda je jedním z nejvýznamnějších lidských práv a svobod, 

s velmi dlouhou a trnitou historií vývoje právního zakotvení této svobody v kontextu evropského 

práva. V současné době si veškeré významné moderní dokumenty ochrany lidských práv a svobod, 

ať už na mezinárodní či čistě evropské úrovni, kladou za cíl garantovat jednotlivci co možná 

                                                 
266 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku zde dne 18. 2. 1999, stížnost číslo 24645/94 - Buscani 

proti San Marinu, ve srovnání se rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 25. 5. 

1993, stížnost č. 14307/88 – Kokkainakis versus Řecko. 
267 RAINEY, Bernadette. Jacobs, White and Ovey: the European Convention on Human Rights / Bernadette Rainey, 

Elizabeth Wicks, and Clare Ovey. 6th edition. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 412 a následující. . 
268 KMEC, Jiří, David KOSAŘ a Jan KRATOCHVÍL. 2012. Evropská úmluva o lidských právech: komentář / Jiří 

Kmec ... [et al.]. Praha: C.H. Beck, s. 972.  
269 REID, Karen. A practitioner's guide to the European Convention on Human Rights / by Karen Reid. 4. vydání. 

London: Sweet & Maxwell, 2012, s. 699. 
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nejširší spektrum ochrany jeho náboženské svobody či víry, ať už ve vztahu k samotnému 

praktikování náboženství, čili forum externum, svobodnému sdružování se v církvích 

a náboženských skupinách, nebo ve vztahu ke vzdělávání či vyučování náboženství. Obsah 

konceptu náboženské svobody ovšem nemusí být vnímán mimo evropský kontinent stejně. Ideové 

podloží jednotlivých právních systémů270, které vychází ze specifických kulturních 

a náboženských zvyklostí daných zemí, nelze pominout.271 

Vztah církve a státu, přesněji snaha o oddělení těchto dvou mocí, byla v mnohých 

evropských zemích významným tématem již od období středověku. Míra sekularizace, které 

evropské země dosáhly, je z mezinárodního hlediska spíše výjimečná272, nicméně by bylo chybné 

usuzovat, že moderní evropské země dosáhly v určitém momentu historického vývoje úplného 

odstátnění či depolitizace náboženství. Náboženství je i nadále do určité míry inherentní součástí 

moderního konstitucionalismu v jednotlivých evropských zemích, kdy se historie náboženství 

a tradice dané země i nadále odráží v jednotlivých právních systémech. Tradičně prevalentní 

náboženství na národní úrovni zcela nepochybně ovlivnilo i nadále ovlivňuje vývoj právních 

norem, zvláště prostřednictvím vytváření morálky, která je základem pro ukotvení zákonem 

omezených činností, které jsou považovány za společensky nežádoucí.273  

Pokud má konkrétní země tradiční vazbu k určitému náboženství (například formou 

ústavního zakotvení či odkazu274), existuje potencionální riziko negativního dopadu na jiné 

náboženství či náboženské skupiny. V takovém případě je sporné, do jaké míry lze v multikulturní 

Evropě obhájit upřednostňování jedné formy náboženství před jinými formami, a jakou váhu je 

možné přikládat historii či tradicím konkrétních zemí.275 Současně ale nelze pominout, že některé 

náboženské zvyklosti či pravidla a rituály náboženských skupin se v určitých zemích mohou dostat 

                                                 
270 Tradičně rozlišujeme dělení právních systémů na islámský typ právní kultury, anglo-americký typ právní kultury, 

kontinentální typ právní kultury.  
271 DAVID, Ludvík. Světové právní tradice a kontinentální kultura práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 

2008, č. 1, s. 86-89. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7115 
272 MCCREA, Ronan. Religion and the public order of the European Union / Ronan McCrea. Oxford: Oxford 

University Press, 2011, s. 17. 
273 MCCREA, Ronan. Religion and the public order of the European Union / Ronan McCrea. Oxford: Oxford 

University Press, 2011, s. 2.  
274 Na území Evropské unie  zakotvuje odkaz na křesťanské tradice ve svých ústavách Německo, Itálie, Irsko. Polsko, 

Řecko, Slovensko a Španělsko.  
275 REID, Karen. A practitioner's guide to the European Convention on Human Rights / by Karen Reid. 4. vydání. 

London: Sweet & Maxwell, 2012, s. 698. 
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do sporu s morálními principy a zákonnými normami v oblasti rodinného práva, zdraví, vzdělání 

a další. Je tedy zřejmé, že může docházet k rozporu mezi tím, co společnost v dané zemi považuje 

za své minimální zákonné standardy, a co náboženská minorita praktikuje jako součást svého 

náboženství, kultury nebo historie.276  

Náboženská svoboda, byť je nepochybně významným lidských právem, není svou povahou 

absolutní, ostatně ani jako téměř žádné základní lidské právo či svoboda277, vždy je třeba brát 

v potaz možnost státního zásahu do práv ve snaze ochrany jiných legitimních potřeb obecné 

kolektivní povahy.278 

Na druhé straně judikatura ESLP konstantě zdůrazňuje důležitost neutrální role států, 

přínos pluralismu náboženství, náboženské tolerance i to, že názory většiny nemohou být 

diskriminační ve vztahu k náboženským menšinám. V judikatuře ESLP se velmi často uvádí, že 

rozsáhlá ochrana svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání je základním stavebním 

kamenem demokratické společnosti. Demokracie, jak je chápána v kontextu Evropské úmluvy, 

stojí na pluralitě názorů a možnosti volby. V demokracii je klíčová ochrany proti totalitním 

názorům či netoleranci, paralelně se zachováním co nejrozsáhlejšího přístupu k informacím se 

současnou akceptací co možná nejširšího spektra odlišných názorů. Pokud jde o náboženskou víru, 

bývá pro jednotlivého věřícího samotným jádrem jeho osobnosti svoboda věřit a vyznávat své 

zvolené náboženství nebo víru, či tyto svoje přesvědčení praktikovat a projevovat navenek. 

Jakýkoli neoprávněný zásah do práva na náboženskou svobodu tak bude mít výrazně nepříznivý 

důsledek na dotyčnou osobu a bude vyžadovat, aby popřela to, co považuje za niterně velmi 

důležité.279 Rozšířená aplikace svobody náboženství je jednoznačně důležitá, nicméně je zřejmé, 

že výlučné snahy o maximalizaci náboženské svobody mají tendenci podceňovat komplexnost 

                                                 
276 LERNER, Natan, The nature and Minimum Standards of Freedom of Religion or Belief, 2000, BYU L. Rev. 905 

2000, s 914 a následující. 
277 Například Evropská úmluva umožnuje za přísně definovaných specifických okolností omezení veškerých 

garantovaných práv a svobod, kromě článku 3, kde je zakotven zákaz mučení, podrobování nelidskému či 

ponižujícímu zacházení, článku 4, kde je zakotven zákaz otroctví a nucené práce, a článek 7, kde je uvedeno, že 

nikdo nesmí být souzen za jednání, které nebylo podle vnitrostátního či mezinárodního práva trestným činem.  
278 MCHARG, Aileen. "Reconciling Human Rights and the Public Interest: Conceptual Problems and Doctrinal 

Uncertainty in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights." The Modern Law Review 62, no. 5 

1999, s. 671. 
279 RAINEY, Bernadette. Jacobs, White and Ovey: the European Convention on Human Rights / Bernadette Rainey, 

Elizabeth Wicks, and Clare Ovey. 6th edition. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 411.  
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vztahu mezi náboženstvím a zákonem, zvláště pak skutečnost, že více náboženské svobody pro 

jednoho může znamenat méně svobody pro jiného.280 

V případě judikatury ESLP můžeme vývoj přístupu soudu k otázce plurality náboženství 

v Evropě shrnout do tří hlavních období. Pro první období byl příznačný velmi široký výklad 

náboženských svobod, to ovšem hrálo výrazně do karet majoritním náboženstvím, na území 

Evropy tedy primárně křesťanství. V další fázi sledujeme větší příklon judikatury ESLP 

k prosazování sekularismu v důsledku nárůstu konfliktů mezi svobodou náboženství na jedné 

straně, primárně v otázkách týkajících se islámu, a omezováním této svobody ze strany státu. 

Typické pro toho období je např. rozsudek ESLP ve věci Leyla Sahin versus Turecko z roku 2004, 

kdy se ESLP přiklonil na stranu tureckých zákonů, které omezovaly nošení islámské pokrývky 

hlavy v budovách universit a dalších státních institucí. Pro poslední období je typické ještě 

výraznější prosazování sekularismu, nicméně v této chvíli už s účelem dosáhnout co nejširší 

depolitizace náboženství, a to nyní již i ve vztahu k majoritním náboženstvím v daných zemích.281  

V této souvislosti je velmi zajímavé rozhodnutí ESLP Lautsi verus Itálie282 z roku 2005. 

Paní Lautsi, Italka původem z Finska, byla pohoršena vystavováním krucifixů v učebnách ve škole 

svých dětí v Itálii, a žádala školu o jejich odstranění, neboť se domnívala, že tímto dochází 

k porušení neutrality státu. Když škola odmítla žádost paní Lautsi, obrátila se na správní soudy 

a nakonec se stížnost dostala až před ESLP. Ačkoliv žádost paní Lautsi o odstranění krucifixů ze 

škol, byla v rozporu s dlouholetými italským kulturním a náboženským tradicemi, v překvapivém 

rozhodnutí z roku 2009 ESLP došel k jednomyslnému závěru, když vyslovil přesvědčení, že 

skutečně došlo k porušení článku 9 Evropské úmluvy a článku 2 Prvního dodatkového protokolu, 

s odůvodněním, že mezi množstvím významů, které může krucifix reprezentovat, byl převládající 

náboženský význam. Neztotožnil se tedy s názorem Itálie, která obhajovala tradiční využívání 

kříže, jako symbolu plurality. ESLP navíc argumentoval, že názor, který stát prostřednictvím 

státních škol vyjádřil, postavil ty žáky, které vyobrazení kříže pohoršuje do situace, ze které se 

nemohou vymanit, ledaže by vyvinuli nepřiměřené úsilí a oběti. Rozhodnutí ESLP vyvolalo mezi 

                                                 
280 MCCREA, Ronan. Religion and the public order of the European Union / Ronan McCrea. Oxford: Oxford 

University Press, 2011, s. 1.  
281 FOKAS, Effie, Directions in Religious Pluralism in Europe: Mobilizations in the Shadow of European Court of 

Human Rights Religious Freedom Jurisprudence, Oxford Journal of Law and Religion, Volume 4, Issue 1, 2015, 

s. 61.  
282 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 3. 11. 2009, stížnost č. 30814/06, Lautsi proti 

Itálii.  
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italskou společností velké rozhořčení a nevoli. Italská vláda se proti rozhodnutí odvolala 

k Velkému senátu ESLP, odvolání podpořily vlády Slovenska, Polska a Litvy. 

V březnu 2010 se případ dostal na stůl k Velkému senátu. Společnost ADF International, 

které bylo uděleno oprávnění poskytovat právní expertízu k případu, předložila právní argumentaci 

jménem 33 poslanců Evropského parlamentu zastupujících 11 různých států. Společnost ADF 

International tvrdila, že rozhodnutí ESLP potlačilo kulturní suverenitu Itálie. Dne 18. března 2011 

Velký senát v dalším překvapivém zvratu původní rozsudek zrušil, pro hlasovalo 15 soudců, 2 byli 

proti. Ve svém písemném stanovisku na podporu Itálie soudce Evropského soudu pro lidská práva 

Bonnello napsal: „Konvent dal tomuto soudu pravomoc prosazovat svobodu náboženského 

vyznání a svědomí, ale nedal jí pravomoc šikanovat státy do sekularismu.“  

Rozhodnutí ESLP ve věci Lautsi verus Itálie ilustruje i nadále příklon ESLP k prosazování 

vysoké míry sekularismu ve vztahu k náboženské svobodě, nyní již ovšem nikoliv pouze ve vztahu 

k minoritním náboženským skupinám, ale i ve vztahu k  tradičnímu náboženství v daných zemích, 

což se ovšem neshledává vždy s podporou široké veřejnosti. Komplikací i nadále zůstávají ohledně 

definování pojmu sekularismus v porovnání s pojmem neutralita. Tento konflikt shrnula soudkyně 

Evropské soudu pro lidská práva Powers, která uvedla: „neutralita vyžaduje pluralitní přístup ze 

strany státu, nikoli sekularistický. Preference sekularismu před alternativními světovými názory - 

ať už náboženskými, filozofickými nebo jinými - není neutralitou.“ 

Problematickou oblastí tak i nadále zůstávají otázky, jakým způsobem náboženství či víru 

a přesvědčení z právního hlediska definovat, jaké konkrétní náboženské praktiky spadají pod 

forum externum, které je hodné ochrany, či jaké důvody mohou legitimizovat zásah do práva na 

svobodu náboženství.283  

 

3.4.1. Limity náboženské svobody 

Nastavením mantinelů a přípustnosti určitých limitací garantovaných základních práv 

a svobod se zabývá i Evropská úmluva. Ve článku 15 nacházíme ustanovení, které připouští, že 

v případě války či jiného veřejného ohrožení státní existence, mohou smluvní strany Evropské 

úmluvy přijmout opatření, která dočasně omezí možnost uplatňování konkrétních lidských práv 

                                                 
283 REID, Karen. A practitioner's guide to the European Convention on Human Rights / by Karen Reid. 4. vydání. 

London: Sweet & Maxwell, 2012, s. 698 a následující.  
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a svobod, ovšem pouze v rozsahu vyžadovaném naléhavostí situace. Specifická je situace 

v případě ustanovení článků 8 až 11 Evropské úmluvy, kam spadá i garance náboženské svobody. 

Každé z těchto ustanovení obsahuje zakotvení a obsah příslušného práva či svobody, v druhém 

odstavci je ovšem rovnou specifikováno za jakých podmínek a z jakých důvodů může být toto 

právo či svoboda omezeno. Článek 9 odst. 2 ve vztahu ke svobodě myšlení, svědomí 

a náboženského vyznání uvádí, že „Svoboda projevovat náboženského vyznání a přesvědčení 

může podléhat jen omezením, která jsou stanovena zákony a která jsou nezbytná v demokratické 

společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo 

ochrany práv a svobod jiných.“  

Toto dále specifikuje článek 18 Evropské úmluvy, kde se uvádí, že: „Omezení, jež tato 

Úmluva připouští pro uvedená práva a svobody, nesmí být využívána k jinému účelu, než pro který 

byla určena.“ 

Existuje poměrně rozsáhlá judikatura ESLP, která se zabývá právě incidentním 

posuzováním přípustnosti aplikace limitace náboženské svobody na základě článku9 odst. 2 

Evropské úmluvy. ESLP v této otázce přistupuje velmi obezřetně a spíše se přiklání 

k restriktivnímu výkladu ust. Článku 9 odst. 2 Evropské úmluvy. Pro účely posouzení legitimizace 

zásahu do práva na náboženskou svobodu v souladu s Evropskou úmluvou, byly judikaturou ESLP 

vytvořeny specifické kontrolní mechanismy. Jedním z nich je tzn. třístupňová analýza.  

V rámci této analýzy je nutné v první řadě zkoumat, zda přípustnost omezení projevu 

náboženství, je přímo zakotvena v národní právní normě. Není ovšem podstatné, zda se jedná 

o zákon či o podzákonný předpis, nicméně musí se jednat o normu formulovanou pro běžného 

občana jednoznačně a předvídatelně. Naopak neexistence místního zákonného podkladu pro 

aplikaci limitace náboženské svobody ze strany státu je jednoznačným porušením článku 9 

Evropské úmluvy284.285  

Ve druhé řadě je třeba zkoumat, zda limitace náboženské svobody sleduje legitimní cíl. Za 

legitimní cíl se považuje pouze ochrana veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, zdraví, mravnosti 

a ochrana práv a svobod jiných jedinců, toto přesné vymezení vychází z dosloveného ustanovení 

                                                 
284 Pro srovnání rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 11. 1. 2007, stížnost č. 184/02 - 

Kuzněcova a další proti Rusku, pro další porovnání s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve 

Štrasburku ze dne 30. 11. 2006, stížnost č. 61638/00 - Igors Dmitrijeev proti Lotyšsku. 
285 SPRATEK, Daniel, 2008. Evropská ochrana náboženské svobody / Daniel Spratek. Brno,  s. 97, 100.  
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článku 9 odstavce 2 Evropské úmluvy. Zde je velmi důležité zmínit, že v druhém odstavci článku 9 

Evropské úmluvy se neoperuje pojmem „národní bezpečnost“, která je zmiňována například ve 

článku 8 odst. 2 Evropské úmluvy, týkající se práva na respektování soukromého a rodinného 

života, či článku 10 odst. 2 Evropské úmluvy, týkající se svobody projevu, a článku 11 odst. 2 

Evropské úmluvy, který vymezuje svobodu shromažďování a sdružování. Zde, v odstavcích 

týkajících se přípustných důvodů limitace práva na specifickou svobodu, je národní bezpečnost 

uváděna jako jeden z přípustných důvodů limitace těchto práv a svobod. Limitace náboženské 

svobody jsou tedy stanoveny přísněji v porovnání s ostatními zmíněnými právy a svobodami. Tato 

odlišnost v praxi způsobuje skutečnost, že legitimním cílem limitace náboženské svobody nemůže 

být pouze ochrana národní bezpečnosti, a z toho důvodu nemůže docházet k restrikci náboženské 

svobody pouze na základě existence lokálních náboženské tradice a zvyklosti.286 Ochranu 

veřejného pořádku nicméně lze aplikovat extensivně, neboť jejím hlavním cílem je státem 

poskytovaná ochrana práv a svobod jednotlivých obyvatel. Otázka definice ochrany zdraví 

a mravnost jako legitimizační důvod pro omezování náboženské svobody je už výrazně obtížnější 

a těmi otázkami se rozsáhle zabývá judikatura ESLP. V každém případě je nutné, aby restrikce 

byla vždy proporcionální vůči sledovanému legitimnímu cíli.287  

V posledním stupni analýzy je nutné zkoumat, zde je omezení aspektu náboženské svobody 

zcela nezbytné v demokratické společnosti, a to s důrazem na nutnost velmi restriktivního výkladu 

toho, co lze považovat za „zcela“ nebytné. Je tedy nutné posuzovat skutečnou naléhavost situace, 

a nutnost prokazatelné existence celospolečenské potřeby náboženskou svobodu ve svém 

specifickém aspektu omezit288. Je také zřejmé, že nezbytnost omezujících opatření bude 

v jednotlivých zemích posuzována odlišně, s ohledem na jejich kulturní zázemí a společenský 

kontext dané situace.289 290 

                                                 
286 Viz Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 18. 2. 1999, stížnost č. 24645/94 - Buscarini 

a další proti San Marinu. 
287 SPRATEK, Daniel. Evropská ochrana náboženské svobody / Daniel Spratek. Brno, 2008, s. 100 a následující.  
288 Pro srovnání rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 7. 12. 1976, stížnost č. 5493/72 - 

Handyside proti Spojenému království a další srovnání s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve 

Štrasburku ze dne 15. 2. 2001, stížnost č. 42393/98 - Dlahab proti Švýcarsku.  
289Viz Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 10. 11. 2005, stížnost č. 44774/98 - Leyla 

Sahin proti Turecku.  
290 SPRATEK, Daniel. Evropská ochrana náboženské svobody / Daniel Spratek. Brno, 2008, s. 108, 113.  
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Tato tři výše definovaná analytická kritéria musí být splněna současně, aby bylo možné 

považovat zásah do práva na náboženskou svobodu v souladu s Evropskou úmluvou za legitimní. 

291 

 

3.5. Shrnutí 

V této kapitole jsme se zabývali tématem náboženské svobody v kontextu evropských 

právních předpisů. Zakotvili jsme si vývoj ochrany náboženské svobody v poválečné Evropě, 

a kodifikování tohoto významného právního institutu v mezinárodních a čistě evropských 

právních přepisech, či právně nezávazných deklaracích. Dále jsme se zaměřili na definování pojmu 

náboženství ze sociologicko-filozofického hlediska a porovnání chápání pojmu náboženství 

z hlediska právního, s přihlédnutím k judikatuře ESLP. Vypořádávali jsme se rovněž s přípustnosti 

limitace náboženské svobody optikou judikatury ESLP i tím, jakým způsobem dochází 

k vypořádávání se s kolizí náboženské svobody a jiného základního lidského práva. 

Stěžejní části této kapitoly je pak problematika polynormativní společnosti, téma, které 

bývá aktuálně často skloňováno v souvislosti s „migračními vlnami“ a náboženskou pluralitou na 

území Evropy. Sekulární Evropa se tak stále častěji dostává do střetu s odlišnými kulturními 

a náboženskými zvyklostmi. Napětí, které vzniká mezi sekulárními evropskými státy 

a náboženstvími obecně či mezi jednotlivými náboženstvími mezi sebou, postupně vede 

k deprivatizaci a repolitizaci náboženství i ve veřejné sféře v kontextu Evropy. Od teorie 

sekularizace, která byla paradigmatem sociologie náboženství ve 20 století, je postupně 

ustupováno. 292 Problematika náboženské svobody a přípustné důvody její limitace, zvláště pak ve 

vztahu k islámu, se tak stávají stále aktuálnějším tématem i v Evropě 21. století.  

                                                 
291 Některé komentáře k Evropské úmluvě o lidských právech označují tuto třístupňovou analýzu jako pětistupňový 

test, nad rámec již probíraných kritérií je uváděna i analýza věcného rámce, tedy zda projednávanou skutečnost 

je možno zařadit pod rozsah ochrany čl. 9 Evropské úmluvy, a analýza existence zásahu, která zkoumá, zda 

vůbec došlo k zásahu do právem zaručené náboženské svobody. Pro další srovnání viz KMEC, Jiří, David 

KOSAŘ a Jan KRATOCHVÍL. Evropská úmluva o lidských právech: komentář / Jiří Kmec ... [et al.]. Praha: 

C.H. Beck, 2012., s. 974 a následující.  
292 DRIESSEN, Michael D. Religion and Democratization: Framing Religious and Political Identities in Muslim and 

Catholic Societies. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 12 a následující.  
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V následující kapitole se zaměříme na zkoumání, jakým způsobem přistupují k akulturaci 

práva šaría vybrané evropské země  
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4. Akulturace islámského práva šaría v právních systémech 

vybraných evropských zemí 

 
V následující kapitole se budeme zabývat akulturací islámského práva v kontextu Evropy, 

specificky ve Francii, Británii a Německu. Prvním důvodem, proč byly zvoleny právě tyto 

konkrétní evropské země, pramení ze skutečnosti, že každá z vybraných zemí volila zcela odlišný 

přístup ve vztahu k akulturaci práva šaría na svém území, a to i přestože všechny tyto země jsou 

signatáři veškerých výše zmíněných úmluv293 a deklarací s cílem chránit základní lidská práva a 

svobody, jež je shodně zavazují k extensivní aplikaci ochrany náboženské svobody na své území. 

Dalším důvodem je nezanedbatelný počet muslimů žijících v těchto zemích, který z akulturace 

práva šaría dělá téma právně i společensky významné. 

První vlnu migrace muslimů do Evropy v moderní historii můžeme datovat již po druhé 

světové válce, k migraci často docházelo ze zemí bývalých kolonií západní Evropy. Další 

výraznější vlnu migrace z muslimských zemí zažila Evropa na počátku 21. století, primárně 

v souvislosti s válečnými konflikty v oblasti Blízkého východu. Dle výzkumu Pew Research 

Center z roku 2017 má na území Evropy nejvyšší procento muslimské populace Francie, kde se 

okolo 8,8 % obyvatel hlásí k islámu. Druhé nejvyšší procento muslimské populace má Holandsko, 

kde se hlásí k islámu 7,1 % obyvatel. Poté následuje Velká Británie s 6,3 % a v těsném závěsu 

Německo s 6,1 % obyvatel hlásících se k islámu.294 Dle demografických prognóz zveřejněných 

výzkumnou organizací Pew Research Center lze v příštích třiceti letech očekávat v kontextu 

Evropy výrazný nárůst obyvatel hlásících se k islámu. Nejkonzervativnější odhady očekávají, že 

v roce 2050 se bude 7,4 % evropské populace hlásit k islámu. Naopak dle scénáře, který počítá 

s kontinuální migrací muslimů do Evropy, lze očekávat, že v roce 2050 se bude hlásit k islámu 

více než 14 % všech obyvatel Evropy.295  

 

                                                 
293 Velká Británie již není součástí Evropské unie.  
294 Pro porovnání v České republice se v současné době k islámu hlásí odhadem pouze méně než 0,2% obyvatel.  
295Pew Research, Center 2017:Europe´s Growing Muslim Population. Dostupné z: 

https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ 

https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
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4.1. Potenciální komplikace při aplikaci práva šaría v kontextu Evropy 

V první řadě je nutné vyzdvihnout skutečnost, že ačkoliv je klasické islámské právo šaría 

v zásadě samozvaně jednotné, neměnné a bohem seslané právo296, v praxi se jeho konkrétní 

aplikace výrazně liší v rámci odlišných islámských proudů, odnoží a právních škol. Nelze tedy 

očekávat, že názory jednotlivých muslimů migrujících do Evropy z odlišných kulturních a 

etnických zázemí budou v otázkách akulturace islámského práva v kontextu Evropy stejné, 

protože z důvodu velké názorové plurality v interpretaci přesného obsahu islámského práva šaría, 

panují rozpory i mezi samotnými muslimy.297 Současně je zjevné, že nezanedbatelné procento 

evropských muslimů, aniž by se zříkali příslušnosti k islámu či své náboženské identity, nejeví 

zájem či nepovažuji za důležité nadále některé aspekty práva šaría praktikovat. Podobně je to i 

v otázce samotné plošné aplikace islámského práva šaría. 298 Je tedy logicky nutné si v první řadě 

položit otázku, zda vůbec mají samotní muslimové zájem o aplikaci práva šaría v zemi, kde žijí. 

Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Výzkum Pew Research Center z roku 2013299 odhalil, 

že odpovědi muslimských obyvatel jednotlivých zemí na tuto otázku se velmi liší. Obyvatelé zemí 

s početnou muslimskou komunitou napříč jižní Asií, jihovýchodní Asií, subsaharskou Afrikou a 

oblastí Blízkého východu či severní Afriky v nadpoloviční většině preferují zavedení práva šaría 

na území jejich země. Naproti tomu jen menšina muslimů ve Střední Asii a v jižní a východní 

Evropě si přeje, aby šaría byla oficiálně vymahatelným zákonem. Podpora práva šaría byla na 

území Evropy nejvyšší v Rusku; až 42% respondentu z řad muslimů v Rusku bylo pro zavedení 

práva šaría. Jinde ve východní Evropě odpovídal kladně pouze jeden ze tří nebo méně z 

dotázaných. Ve všech zemích východní Evropy byli muslimové rovněž pouze pro aplikace práva 

šaría pouze v určitých aspektech, nikoliv v celém rozsahu. Z výzkumu je také patrné, že samotní 

                                                 
296 Tuto skutečnost zmiňuje i průzkum veřejného mínění od společnosti Pew Research Center z roku 2013, kterým 

bylo zjištěno, že v 17 z 23 zkoumaných zemí více než polovina muslimů věřila, že právo šaría je transcendentní, 

bohem seslané a neměnné právo, které je nutné dodržovat, zatímco ostatní se domnívali, že právo šaría bylo 

vytvořeno člověkem.  
297 MCGOLDRICK, Dominic. Accommodating Muslims in Europe: From Adopting Sharia Law to Religiously Based 

Opt Outs from Generally Applicable Laws. Human Rights Law Review [online]. 2009, 9(4), s. 606.  
298 Srovnej viz. FETZER, Joel S. a J. Christopher SOPER. Muslims and the State in Britain, France, and Germany. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2005.  
299 Pew Research Center, 2013, The world´s Muslims: Religion, Politics and Society. Chapter 1: Beliefs About Sharia. 

Dostupné z: https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-

about-sharia/.  

https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/
https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/
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muslimové ctí personalitu islámského práva, a pouze malé procento muslimů by bylo pro zavedení 

práva šaría v té podobě, aby se vztahovalo i na nemuslimské občany. 

Tento trend se ovšem postupně proměňuje, a dochází k nárůstu preference aplikace práva 

šaría na území, primárně ovšem mezi mladými evropskými muslimy. Výzkum sociologického 

institutu Ifop ve Francii z roku 2020300 ilustruje zvětšující se rozdíly mezi francouzskými muslimy 

a francouzskými nemuslimy v pohledu na sekularizaci francouzského státu. Dle výzkumu 

zveřejněného v roce 2020, 57% mladých muslimů staví právo šaría nad ostatní zákony. Během 

rozsáhlého sociologického šetření bylo zjištěno, že od roku 2016 došlo u francouzských muslimů 

mladších 25 let v otázce významu práva šaría a jeho nadřazenosti nad zákony francouzské 

republiky k nárůstu o 10 procentních bodů, což je ze sociologického hlediska markantní nárůst 

v takto krátkém časovém horizontu.  

Nelze tedy pominout zjevně rostoucí počet muslimů, kteří žádají o definování jejich 

postavení a zakotvení jejich muslimské identity v kontextu Evropy, včetně umožnění praktikování 

náboženských úkonů a naplňování dalších pravidel islámu, které jsou součástí islámského práva 

šaría. 301 

Ačkoliv bezpochyby velká část náboženských přikázání islámu zakotvených v právu šaría, 

primárně v oblasti forum internum, není v zásadě v rozporu s evropskými mezinárodními 

předpisy, a může být tedy praktikována v rámci garantované náboženské svobody302, nelze 

pominout skutečnost, že určité aspekty práva šaría mohou být kontroverzní, problematické či 

dokonce v přímém v rozporu s některými ustanoveními Evropské úmluvy, Listiny a národními 

právními předpisy. Jedná se například o nerovné postavení mezi pohlavími, nemožnost se 

svobodně zřeknout islámského náboženství, přípustnost polygamie, nerovný přístup k rozvodům, 

                                                 
300 Sociologický výzkum institutu Ifop z roku 2020, zadaný Výborem laicismus republiky v originále Comité Laïcité 

République. Dostupné z: https://www.laicite-republique.org/sondage-ifop-pour-le-clr-les-francais-adherent-

massivement-a-la-laicite-j-p.html 
301 ROHE, Mathias. “Application of Sharīʿa Rules in Europe: Scope and Limits.” Die Welt Des Islam “, vol. 44, no. 

3, 2004, s. 325.  
302 MCGOLDRICK, Dominic. Accommodating Muslims in Europe: From Adopting Sharia Law to Religiously Based 

Opt Outs from Generally Applicable Laws. Human Rights Law Review [online]. 2009, 9(4), s. 608. 

https://www.laicite-republique.org/sondage-ifop-pour-le-clr-les-francais-adherent-massivement-a-la-laicite-j-p.html
https://www.laicite-republique.org/sondage-ifop-pour-le-clr-les-francais-adherent-massivement-a-la-laicite-j-p.html
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či drakonické tresty v případě některých trestných činů, jež právo šaría stanovuje a k jejichž 

faktické aplikaci až do současné doby v některých islámských zemích i nadále dochází.303  

K otázce kompatibility práva šaría a Evropské úmluvy se vyjadřoval ESLP ve věci Refah 

Partisi versus Turecko304. V roce 1998 turecký ústavní soud rozpustil stranu Refah Partisi, neboť 

tvrdil, že zapojení strany do radikálního islámského proudu a další aktivity strany jsou v rozporu 

se zásadou sekularismu, která tvoří ústřední motiv turecké ústavy. Soud současně zakázal šesti 

jejím vůdcům být po dobu pět let činnými v politice. Majetek strany navíc propadl do státní 

pokladny. Další kontroverzní skutečností bylo, že strana byla ve volbách roku 1995 velmi úspěšná, 

dokonce získala relativně největší podíl hlasů (22%) ze všech kandidujících stran. Dva ze soudců 

tureckého ústavního soudu s rozhodnutím nesouhlasili a argumentovali mimo jiné neslučitelností 

tohoto opatření s Evropskou úmluvou. Strana a dotčení politici se obrátili na ESLP. Dne 10. 

července 2001 shledal senát ESLP, že nedošlo k porušení svobody sdružování stěžovatelů. Bylo 

shledáno, že opatření vymáhaná tureckým ústavním soudem jsou v demokratické společnosti 

stanovena zákonem a nezbytná pro sledování legitimních cílů, kterými je ochrana demokracie jako 

takové. Tři ze sedmi soudců s rozsudkem nesouhlasili a shledali zrušení strany Refah Partisi za 

nepřiměřené. Na žádost stěžovatelů byla věc postoupena Velkému senátu ESLP. Dne 13. února 

2003 17 soudců Velkého senátu potvrdilo předchozí rozsudek, s nesouhlasným stanoviskem pouze 

dvou soudců. 

Hlavní problém, který ESLP v souvislosti se stranou Refah Partisi označil, byla skutečnost, 

že strana navrhovala, aby došlo k oddělení právních systémů v rámci turecké společnosti, tedy aby 

si každý jednotlivec vybral svou náboženskou příslušnost, a následně by podléhal pouze 

ustanovením a předpisům tohoto soukromoprávního systému. Což by ovšem zcela odstranilo 

neutrální roli státu, tudíž by již stát přestal figurovat jako garant individuálních lidských práv a 

svobod a podporovatel plurality náboženství a víry. Jednotlivci by se tedy již neřídili státem 

vytvářenými právními předpisy, ale pouze předpisy, které by jim ukládala příslušnost k jejich 

zvolenému náboženství. Současně by tím došlo k porušení zákazu diskriminace, pokud by pro 

jednotlivce platila odlišná pravidla. ESLP shledal, že tento přístup by byl zcela v rozporu 

                                                 
303 ROHE, Mathias. “Application of Sharīʿa Rules in Europe: Scope and Limits.” Die Welt Des Islam “, vol. 44, no. 

3, 2004, s. 325 a následující.  
304 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 13. 02. 2003, stížnosti č. 41340/98, 41342/98, 

41343/98 a 41344/98, ECHR 2003-II - Refah Partisi (Strana Prosperity) proti. Turecku. 
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s Evropskou úmluvou, neboť by porušoval základní demokratické principy, které jsou zakotveny 

právě v toleranci, pluralitě náboženství, víry, přesvědčení a názorů.305 

ESLP se rovněž vyjadřoval i ke skutečnosti, že strana Refah Partisi měla za cíl zavedení 

aplikace práva šaría na území Turecka pro příslušníky islámu. Soud vyjádřil obavu ohledně obsahu 

práva šaría a jeho slučitelnosti se základními principy demokracie, primárně v otázce práva 

trestního a ve vztahu k nerovnému postaveni mezi pohlavími. Soud vyřkl názor, že vzhledem k 

neslučitelnosti programu strany s demokracií a ke skutečnosti, že strana díky svému vítězství ve 

volbách měla prostor k jejich reálnému uskutečnění, se ESLP domníval, že rozhodnutí tureckého 

ústavního soudu splnilo „naléhavou společenskou potřebu“. Zásah tak nemohl být považován za 

nepřiměřený ve vztahu ke sledovaným legitimním cílům a rozpuštění strany bylo nezbytné v 

demokratické společnosti s cílem zachování plurality a demokracie. ESLP tedy shledal, že článek 

11 Evropské úmluvy nebyl postupem tureckého ústavního soudu porušen.306 

Tento postoj ESLP ovšem nebyl přijat bez nevole. Dle některých názorů307 je rozsudek 

ESLP pouze důsledkem předpojatého postoje ESLP vůči islámu, jehož hodnoty jsou postaveny na 

zcela odlišném kulturním a historickém základu. Stejně jako v zemích s muslimskou většinou, 

typicky např. v oblasti Blízkého východu, dochází přirozeně k privilegování islámu i ve veřejné 

sféře, v Evropě a v Severní Americe je situace často obrácená. Křesťanství je natolik historicky 

provázáno s místní kulturou a zvyklostmi, že odkaz toho náboženství je odražen i v právních 

předpisech platných na daném území. ESLP tak ve svém rozhodnutí dle tohoto pohledu neposuzuje 

kompatibilitu práva šaríí se základními lidskými právy a svobodami chráněnými Evropskou 

úmluvou objektivně, ale pouze optikou svého odlišného hodnotového rámce. 

 

4.2. Varianty přístupu k akulturaci práva šaría v kontextu Evropy 

S narůstajícím počtem muslimů na území Evropy vyvstala potřeba se vypořádat s nově 

vznikajícími situacemi. Vlády jednotlivých zemí byly často poprvé konfrontovány s otázkou, zda 

                                                 
305 MCGOLDRICK, Dominic. Accommodating Muslims in Europe: From Adopting Sharia Law to Religiously Based 

Opt Outs from Generally Applicable Laws. Human Rights Law Review [online]. 2009, 9(4), s. 610 a následující.  
306 MCGOLDRICK, Dominic. Accommodating Muslims in Europe: From Adopting Sharia Law to Religiously Based 

Opt Outs from Generally Applicable Laws. Human Rights Law Review [online]. 2009, 9(4), s. 611. 
307 KAI HAFEZ. Islam in Liberal Europe: Freedom, Equality, and Intolerance. Lanham: Rowman & Littlefield 

Publishers., 2014, s. 29.  
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vůbec, případě jakým způsobem, vyhovět islámským náboženským potřebám. Bylo najednou 

třeba hledat odpovědi na otázky zabývající se mírou začlenění islámského náboženství do 

soukromé i veřejné sféry v dané zemi, či otázkou integrace islámu do státních institucí, např. 

v oblasti výuky náboženství ve státních školách, typické byly i spory v otázce zahalování 

muslimských žen, či stavění mešit. Současně vznikla potřeba zabývat se způsoby ochrany muslimů 

před náboženskou diskriminací. Zatímco evropské země čelily společným výzvám při 

uspokojování náboženských potřeb muslimů, při začleňování muslimských náboženských praktik 

volily podstatně odlišný přístup. Některé země usilovaly o to, aby se náboženské hodnoty muslimů 

přiblížily hodnotám západní společnosti, i za cenu opuštění některých zvláštních rysů jejich 

náboženství. Jiné země povzbuzovaly muslimy a další náboženské menšiny, aby oslavovali svou 

náboženskou rozmanitost, a snažili se jim umožnit zachovávat specifické náboženské hodnoty.308 

Některé země, např. Francie, zvolily spíše tzv. asimilační přístup309, zatímco jiné, např. Španělsko, 

Itálie a Německo, šly cestou adopce tzv. multikulturního přístupu310. Je ovšem třeba upozornit, že 

toto jednoduché základní rozčlenění na země používající buď asimilační, nebo multikulturní 

přístup je nutné brát s rezervou, neboť v každá z výše uvedených zemí v konečném důsledku volí 

svou zcela specifickou politickou strategii, která se navíc výrazně proměňuje v čase.311  

                                                 
308 FETZER, Joel S. a J. Christopher SOPER. Muslims and the State in Britain, France, and Germany. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005, s. 3. 
309 Asimilační přistup počítá s tím, že minoritní náboženská menšina postupně pozvolna přebírá postoje, názory a 

zvyky majoritní společnosti a dochází k částečnému splynutí obou skupin, v rámci čehož minoritní náboženská 

menšina postupně ztrácí svou původní kulturní identitu. Důležitým prvkem asimilačního přístupu je umožnění a 

usnadnění cesty získání státního občanství dané země. Pro další informace viz CASTLES, Stephen, Hein de 

HAAS a Mark J. MILLER. The age of migration: international population movements in the modern world. 

New York: Guilford Press, 2014.  
310 Definice multikulturního přístupu, či tzv. multikulturalismu je výrazně komplikovanější, neboť existuji velmi 

odlišné definice a pojetí tohoto přístupu. Dle českého politologa Pavla Baršy se jedná o „veřejné a politické 

zohledňování kulturních skupin, což je výzva pro ortodoxní liberálně-demokratický stát. V užším významu pak 

slovo značí pluralistickou kulturní a vzdělávací politiku“. Pro další informace viz BARŠA, Pavel. Politická teorie 

multikulturalismu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 14. 
311 DAVIDS, Nuraan. Islam and multiculturalism in Europe: an exposition of a dialectical encounter. The American 

Journal of Islamic Social Sciences [online]. 2015, 32(2), 37.  
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Velká Británie312 na jedné straně po druhé světové válce zvolila zavádění přísných 

imigračních zákonů a aktivně regulovala možnost získávání pobytových oprávnění pro občany 

bývalých kolonii Velké Británie. Země nicméně na druhou stranu aktivně podporovala 

multikulturalismus, a to i na půdě státních škol, kde byly dokonce podniknuty kroky vedoucí ke 

změně školního kurikula v oblasti náboženské výchovy. Kurikulum nově zahrnovalo rozsáhlé 

vyučování nejen o křesťanském náboženství, ale dávalo prostor i vyučování o judaismu, islámu a 

sikhismu, čím země zvolila velmi vstřícný přístup ke kulturním a náboženským potřebám 

britských muslimů.313 Velká Británie má současně ovšem oficiální státní (křesťanskou) církev, 

tzv. Anglikánskou církev (anglicky Church of England)314, která je nadřazena všem ostatním 

církvím. Hlavou Anglikánské církve je sama britská královna Alžběta II., a součástí Sněmovny 

lordů je více než 20 anglikánských biskupů. Přítomnost oficiální státní církve na území Velké 

Británie a její úzké vazby na instituce realizující veřejnou politiku dává Anglikánské církvi 

privilegované práva a výsady, které se automaticky nevztahují na jiné náboženské skupiny, 

nicméně v průběhu moderní historie bylo dosaženo relativně vysoké úrovně parity mezi 

Anglikánskou církví a ostatními minoritními náboženstvími. 315 

Francie rovněž podnikala kroky vedoucí k regulaci migrace ze zemí bývalých kolonií 

Francie, nicméně oproti Velké Británii, byly tyto imigrační zákony výrazně méně efektivní. 

Tolerantní byla v otázce možnosti získání státního občanství pro cizí státní příslušníky, což má za 

důsledek, že v současné sobě má velká většina muslimských a jiných migrantů udělené 

francouzské občanství. Ovšem ve vztahu ke kulturním a náboženským potřebám francouzských 

muslimů zvolila velmi sekulární přístup, kdy zcela otevřeně zavrhla multikulturalismus na státních 

školách, a zavedla významné množství opatření směřujících k potlačení veřejného vystavování 

                                                 
312 Spojené království zahrnuje Anglii, Skotsko, Wales (dohromady tvořící Velkou Británii) a Severní Irsko. V dalším 

textu budeme pro zjednodušení hovořit o Velké Británii, a to i v případech, že odkazujeme na předpisy platící 

primárně v Anglii.  
313 FETZER, Joel S. a J. Christopher SOPER. Muslims and the State in Britain, France, and Germany. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005, s. 4.  
314 Jedná se o jednu z reformních protestanských křesťanských církví, která vznikla odštěpením od římskokatolické 

církve. Nejvíce je rozšířená v Anglii, Skotsku a Walesu. Prvním biskupem bývá označován sv. Augustin z 

Canterbury z 6. století, i přestože byla Anglikánská církev oficiálně založena až panovníka Jindřicha VIII v roce 

1534. Celkový počet příslušníků této církve dosahuje 27 miliónů.  
315 STATHAM, Paul. How ordinary people view Muslim group rights in Britain, the Netherlands, France and 

Germany: significant 'gaps' between majorities and Muslims? JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION 

STUDIES [online]. 2016, 42(2), 2020.  
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náboženských symbolů na školách a v dalších státních institucí – známé jsou např. četné spory 

ohledně možnosti nosit muslimskou pokrývku hlavy na veřejnosti.316 Francie je klasickým 

představitelem státu, který není vázán na žádnou náboženskou ideologii, jedná se tedy o velmi 

sekulární stát. Pojmem laïcité317 poprvé užil v roce 1871 Ferdinand Buisson, francouzský pedagog 

a politik, který tímto pojmem de facto označoval snahu o prohloubení dosažené úrovně 

sekularizace státu, i v oblastech, které i nadále po odluce církve od státu zůstávaly do určité míry 

pod vlivem náboženské sféry. Ve Francii tedy existuje striktní oddělení státu a církve, které 

poskytuje pouze malý prostor pro náboženství ve veřejném životě a institucích. Francouzský stát 

a jeho veřejné instituce se hlásí k laicismu, a i ve veřejné sféře je omezena role všech náboženství, 

a to dokonce i na území tradičně působící katolické církve. V důsledku rozsáhlého příklonu 

k laicismu je francouzský stát rezistentní vůči myšlence povolování projevů religiozity ve 

veřejném prostředí. V kontextu, kdy i katolická církev a další církevní instituce mají menší 

podporu a uznání ze strany státu než v jiných zemích, čelí islám na půdě Francie značným obtížím 

při hledání institucionální opory v omezujícím státním rámci.318  

V Německu je státem uznáváno několik křesťanských a židovských náboženských vyznání 

jako specifických veřejných korporací, což je formální status, se kterým se pojí specifická 

privilegia, včetně existence tzv. církevních daní vybíraných vládou, možnost organizování 

náboženské výchovy i na státních školách a poskytovaní služby sociální péče. Klíčové je ovšem, 

že německý stát dosud nebyl ochoten udělit status veřejné korporace i pro islámské náboženství. 

Tento požadavek na formální státní uznání je bariérou, která znesnadňuje muslimům získání 

určitých náboženských práv, kterými jiné náboženské skupiny disponují. Je evidentní, že 

v německém liberalismu i nadále zůstává zakořeněný silný otisk židovsko-křesťanské tradice, což 

je primárně patrné v konzervativních spolkových zemích Německa, a to i nadále ztěžuje proces 

zrovnoprávnění příslušníků islámského náboženství. V Německu je rovněž velmi obtížné pro 

migranty, a tím i muslimy z řad migrantů, získat státní občanství, a to hlavně ve srovnání s Francií, 

Velkou Británií a Nizozemskem, kde je možnost získání státního občanství dané země po migranty 

výrazně jednodušší. Tento odlišný přístup má za důsledek, že němečtí muslimové z řad migrantů 
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mají méně možnosti požadovat a dosáhnout rovnocenného postavení svého náboženství, protože 

značný počet z nich zůstává i nadále formálně cizími státními příslušníky.319 Na druhou stranu 

bylo Německo, na rozdíl například od Francie, více ochotné vyhovět specifickým kulturním a 

náboženským potřebám své muslimské populace. Dochází financování některých islámských 

sociálních organizace či kulturních organizaci ze strany státu a v Berlíně byla založena i islámská 

škola. Ve státě Severní Porýní-Vestfálsko byla výuka islámu zařazena do povinné výuky 

náboženství na státních školách, pro tyto účely byly dokonce připraveny speciální výukové 

učebnice. Záměrem tohoto rozhodnutí bylo v první řadě umožnit dětem z muslimských rodin, aby 

se mohly učit o své víře i ve státní škole, ale zároveň nelze pominout i zjevnou snahu, tímto 

způsobem zajistit, aby verze islámu, která se ve škole vyučuje a se kterou děti přichází do styku, 

byla plně kompatibilní s německým pojetím liberální demokracie.320 

 

Různé způsoby akulturace islámského náboženství zdánlivě sdílejí společný cíl, 

přinejmenším formálně, primární motivací jednotlivých zemí je, aby žádný občan nebyl 

znevýhodněn nebo diskriminován na základě svého náboženství a víry. Konkrétní institucionální 

řešení a konkrétní politické cíle vedoucí k dosažení zákazu diskriminace se však liší případ od 

případu. Důvodem je, že samotná teoretická podstata, která je základem každého modelu, je 

předmětem sporu. Příznivci klasické teorie sekularizace se domnívají, že k rozkvětu pluralitní 

demokracie je nezbytné striktního oddělení či až dokonce i určité míra antipatie mezi státem a 

náboženstvím obecně ve stylu laïcité. Naproti tomu příznivci novějšího (post)sekularismu 

zdůrazňují, že způsob jak je v dané zemi koncipováno oddělení státem a náboženství, vychází vždy 

primárně z historického a kulturního kontextu. Sekularismus je pak jako takový de facto pouze 

společensko-politický konstrukt, který se vyvíjí až ve spojení se specifiky historického a 

kulturního kontextu dané země, ve kterém je aplikován. Právě historický kontext specifický pro 
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danou zemi nakonec vede k rozdílům ohledně způsobů regulace náboženství, konkrétně kdo je 

zahrnut a vyloučen, za jakých podmínek a s jakými výsledky.321  

 

4.2.1. Přístup Velké Británie 

Jak již bylo uvedeno, samotný historický kontext je velmi významný pro porozumění zvoleného 

způsobu akulturace práva šaría na území Velké Británie.  

Obyvatelé Velké Británie přicházeli díky existenci kolonií v oblasti indického poloostrova do 

kontaktu s islámským náboženstvím již po několik staletí. Počátky migrace muslimů do Velké 

Británie lze datovat již do devatenáctého století, ale výraznější migrační vlna začíná až po druhé 

světové válce. Velká část prvotních muslimských migrantů se rekrutovala  z řad vojáků pracujících 

pro britskou armádu na území Britského společenství národů (Commonwealth). I tato skutečnost 

hrála roli při vytváření v zásadě pozitivního náhledu britské majoritní společnosti na nově příchozí 

muslimské migranty. Jednalo se primárně o migranty z oblasti dnešní Indie, Pákistánu a 

Bangladéše, z nichž se velká část hlásila k muslimskému náboženskému vyznání. Mezi migranty 

byli téměř výhradně pouze dospělí muži bez doprovodu rodin, proto ani oni sami, ani široká 

veřejnost nepočítali s jejich trvalým usídlením na území Velké Británie.322 Z toho důvodu 

zpočátku nebyla debata o specifických náboženských potřebách muslimů, jejich právní regulaci a 

umožnění jejich praktikování v každodenním životě na pořadu dne, a to dokonce ani mezi 

samotnými muslimskými migranty.  

Oproti původnímu očekávání ovšem nebyla migrace krátkodobá, naopak se počet nových 

imigrantů stále zvyšoval, zatímco počet navrátivších se byl minimální. Ačkoliv britská vláda 

nepočítala s udělováním občanství migrantům, ani je ve snaze získat občanství nijak 

nepovzbuzovala, existence některých zákonů měla podobný efekt. Šlo především o British 

Nationality Act z roku 1946, který přiznával migrantům ze zemí Commonwealthu  přístup ke všem 

právům a privilegiím britských občanů. Na lidi narozené v zemích Commonwealthu se 
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nevztahovaly migrační kontroly a nebyli považováni za cizince323. Dle jejich právního statusu byli 

považováni za občany Britského Commonwealthu se stejnými právy, jako mají lidé narození 

v Británii.324  

V reakci na tento vývoj byla postupně přijímána podstatně restriktivnější úprava migrační politiky, 

což začalo přijetím Commonwealth Immigrants Act v roce 1962 a pokračovalo dalšími 

restriktivními imigračními zákony, které přijímaly jak konzervativní tak labouristické vlády. 

Výsledkem bylo praktické zastavení „primární migrace“, tedy migrace jednotlivců bez 

příbuzenských vazeb k imigrantům již ve Velké Británii žijícím. Zákony ovšem nijak nebránily 

slučování rodin, což vedlo k pokračujícímu silnému nárůstu počtu muslimských migrantů v zemi 

a navíc měnilo jejich demografické složení, přibývalo především úplných rodin a zmenšoval se 

počet domácností jednotlivců. To ještě více zdůraznilo potřebu zahájit debatu o řešení praktických 

a právních otázek soužití muslimské menšiny a nemuslimské většiny. Ačkoliv má Spojené 

království silnou centrální vládu, řada otázek praktického významu pro muslimskou minoritu je 

v pravomoci lokálních školských úřadů, což posílilo hlas muslimů především v municipalitách 

s jejich vyšším zastoupením v populaci.325 Náboženské soukromé školy mají na území Velké 

Británie silnou tradici.326 Decentralizace správy školství v Británii spolu s tradičně velkým 

prostorem pro křesťanské církve pokud jde o možnost zakládání škol a ovlivňování obsahu jejich 

vzdělávacích kurikul dala velký prostor i pro aktivity muslimských náboženských obcí na tomto 

poli. Na území Velké Británie proto mohla vzniknout řada státem finančně sponzorovaných, ale 

muslimskými náboženskými obcemi řízených škol. Podobný přístup se v Británii uplatňuje i 

v jiných oblastech vnímaných muslimy jako důležité, relativně snadné je kupříkladu získat 

povolení postavit mešitu. Otázky, které v mnoha jiných zemích v Evropě vzbuzují kontroverze, 

jako například nošení muslimských pokrývek hlavy nejrůznějšího typu, nebyly nikdy v Británii 

předmětem sporu a to ani na půdě státních škol.  

                                                 
323 ADOLINO, Jessica, R. Ethnic Minorities, Electoral Politics and Political Integration in Britain. Londýn: Printer, 

1998, s. 25. 
324 VERTOVEC, Steven. Muslims, the state and the public sphere in Britain. Muslim communities in the new Europe. 

Ithaca Press, 1996, s. 173.  
325 FETZER, Joel S. a J. Christopher SOPER.  Muslims and the State in Britain, France, and Germany. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005, s. 149. 
326 HAMMAD Waheed, SHAH Saeeda. Leading faith schools in a secular society: Challenges facing head teachers 

of Muslim schools in the United Kingdom. Educational Management Administration & Leadership. 2019, s. 

943.  
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Británie je relativně liberální i v otázce možného uplatňování určitých oblastí islámského práva 

šaría. Na jejím území bylo dovoleno vzniknout tzv. Sharia Councils, na které se místní muslimové 

mohou obrátit s žádostí rozhodnutí či radu v oblasti aplikace práva šaría v jejich osobním životě. 

Tato rozhodnutí však nejsou právně závazná, navíc nemohou být v rozporu s platným 

vnitrostátním právem, nejsou tudíž ani právně vymahatelná. Jsou nicméně hojně využívaná 

k řešení sporů a nejasností v oblasti aplikace práva šaría, například v oblasti uzavírání sňatků a 

rozvodů dle islámského práva šaría. Takové sňatky a rozvody ovšem nejsou uznávány dle 

britského občanského práva. Na osoby, které uzavřely „islámský sňatek“ v tomto režimu, stát hledí 

jako na nesezdaná soužití. „Islámský rozvod“ takového páru podle tohoto režimu je samozřejmě 

z hlediska britského občanského práva také irrelevantní.  

Arbitration Act z roku 1996327 umožňuje sporným stranám rozhodnout se po vzájemné dohodě 

nevyužít k řešení sporu britské civilní právo, ale místo toho si zvolit alternativní systém, podle 

kterého se bude řešit spor. Pokud obě strany souhlasí, může alternativním systémem být jak 

sekulární právo jiné země, tak například náboženské právo. Jedná se tedy otevření možnosti pro 

alternativní, mimosoudní řešení sporů.328 V roce 2007 byl na základě tohoto zákona založen 

Muslim Arbitration Tribunal, který se, na rozdíl od Sharia Councils zabývá především obchodními 

spory. To umožňuje muslimům, kteří souhlasili, získat rozhodnutí na základě práva šaría 

prostřednictvím arbitráže, což slouží jako forma alternativního řešení sporů. To umožňuje stranám 

sporu, aby jejich spor byl projednán nestranným rozhodcem bez nákladů na soudní spor. 

Rozhodnutí tribunálu mo hou být za splnění určitých formálních předpokladů i soudně 

vymahatelná. Některá rozhodnutí, které učinil Muslim Arbitration Tribunal, se ovšem stala 

předmětem kontroverzí a mediálního zájmu poté, co se zjistilo, že tribunál překračoval své 

pravomoci, když činil rozhodnutí i v otázkách rodinného práva, například ohledně „muslimského 

věna“ mahr.329 

 

                                                 
327 Arbitration Act 1996, c. 23. Ve Skotsku platí Arbitration (Scotland) Act z roku 2020, který je svým obsahem 

podobný.  
328 BRECHIN, Jessie. A Study of the Use of Sharia Law in Religious Arbitration in the United Kingdom and the 

Concerns That This Raises for Human Rights. Ecclesiastical law journal [online]. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press, 2013, s. 294 a následující. 
329 Srovnej viz. SIDDIQUI, M., HUTCHINSON, A. M., MONTAZ, S., & HEDLEY, M. The independent review into 

the application of sharia law in England and Wales, 2018.  
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4.2.2. Přístup Francie 

I v případě Francie je nutné se v první řadě zaměřit na historický kontext specifický pro danou 

zemi. Kontakty Francie s islámem a muslimy jsou ještě delší, než tomu bylo v případě Velké 

Británie. Muslimští bojovníci pronikli na území dnešní Francie z Iberského poloostrova už 

v 8. století a založili tam první mešitu. Celý středověk byl obdobím vojenských střetů Francie 

s muslimy, v nichž muslimové někdy dočasně osídlili některé části země. V období po průmyslové 

revoluci, kvůli které Francie získala nad svými jižními muslimskými sousedy značnou 

technologickou a vojenskou převahu, se karta obrátila a Francie ovládla značnou část muslimské 

severní Afriky a přeměnila ji ve své kolonie. První větší novodobá migrace muslimů do Francie 

se uskutečnila za 1. světové války, kdy se do Francie přestěhovalo několik set tisíc muslimů, 

především z oblasti Magrebu a v menší míře z tropické Afriky, aby sloužili v armádě nebo 

nahradili dělníky v továrnách. Po druhé světové válce byla velká část muslimské migrace do 

Francie podporována samotným francouzským státem, protože pomáhala zmírňovat nedostatek 

pracovní síly vygenerovaný poválečným ekonomickým boomem. Klíčovou událostí ovlivňující 

jak muslimskou imigraci do Francie tak vztahy mezi Francouzi a muslimy obecně, byla Alžírská 

válka za nezávislost. Válka začala v polovině 50. let vraždami francouzských policistů 

v alžírských městech a postupně eskalovala to guerillové války vedené alžírskou Front de 

libération nationale, které se vyznačovala velkou brutalitou na obou stranách konfliktu, ale také 

tím, že alžírské guerrily používaly kromě nacionalistické rétoriky i rétoriku islámskou. To vedlo 

k prudkému zhoršení vztahu Francouzů k muslimům a islámu jako takovému. Když se po porážce 

Francie a ukončení Alžírské války v roce 1962 z Afriky do Francie vrátila většina francouzských 

kolonistů, doprovázely je také velké počty Francii loajálních Alžířanů, tzv. harkis. Ačkoliv byli 

harkis v Alžírské válce na straně Francouzů, ve Francii nebyli, jako muslimští migranti, většinou 

populace vítáni. Ekonomický boom nicméně pokračoval, takže ekonomicky motivovaná pracovní 

imigrace, včetně imigrace z muslimských zemí, ve Francii pokračovala v poměrně velkém měřítku 

až to ropné krize v 70. letech. Recese způsobená ropným šokem v roce 1974 prudce zvýšila 

nezaměstnanost, což následně zastavilo všechny programy pracovní migrace. Ani ekonomická 

recese ovšem nevedla k  návratu migračních pracovníků zpět do zemí původu. Naopak, 

mechanismem sloučení rodin se počet migrantů z muslimských zemí i dále zvyšoval. V reakci na 

tento vývoj se francouzská vláda snažila ještě více zpřísnit imigrační zákony. Navíc se vláda 

pokusila finančně motivovat dosavadní migranty k návratu do zemí původu, což se ukázalo jako 

nefunkční, protože o program nebyl mezi migranty zájem. Podobně nefunkční byl pozdější pokus 

o deportace severoafrických pracovníků a jejich rodin, který narážel především na legislativní 
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překážky a malou podporu parlamentu. Posední významnější pokus snížit počet v zemi žijících 

migrantů prostřednictvím redefinice francouzského Code Nationalité za gaulistické vlády v roce 

1998, který byl ovšem následně navrácen socialistickou vládou zpět do původní dosti liberální 

podoby status quo ante. 330 Celkový počet muslimů žijících ve Francii není přesněji znám a je 

jenom odhadován, protože francouzský zákon zakazuje, aby byly ve sčítání lidu shromažďovány 

údaje o etnicitě a náboženském vyznání obyvatel. Ministerstvo vnitra proto jenom provádí odhady 

počty muslimů, v roce 2000 byl jejich počet odhadnut na 5 milionů 331  

Aby bylo možné pochopit proces integrace islámu do společnosti ve Francii, je třeba vzít v úvahu 

specifika a historický kontext vývoje francouzského konceptu laïcité. Ten vychází z tradice 

oddělení a emancipace státu od vlivu katolické církve, ke kterému došlo po mnohých sporech a 

bojích v rámci Francouzské revoluce. Princip oddělení státu od církve stojí v samém základu 

francouzského republikánského zřízení. Samotný význam pojmu laicita se v historii proměňovat. 

Zatímco v době Francouzské revoluce se dal v zásadě ztotožnit s anticírkevními postoji, v dnešní 

době reprezentuje představu, že stát prostřednictvím své neutrality reprezentuje obecný zájem ve 

společnosti, respekt ke svobodě vyznání a svědomí a oddělení náboženství a politiky. Náboženství 

tak ztrácí svůj politický rozměr a zůstává tak pouze v rovině osobní a sociální. Francouzský 

republikánský ideál klade důraz na občanství a rovnost všech před zákonem. Většina muslimů 

žijících ve Francii má francouzské občanství, a proto jsou státem považováni primárně za 

francouzské občany a jejich náboženské vyznání nemá ve vztahu ke státu žádnou relevanci.332 

Princip laicity se významně promítá do procesu akulturace muslimských náboženských potřeb ve 

francouzské společnosti. 

Na rozdíl od Velké Británie je školství ve Francii organizované velmi centralizovaným způsobem. 

Stát nejenomže naprostou většinu škol zřizuje, ale navíc kontroluje i kurikula. V souladu se 

zásadou laicity státu nejsou v kurikulu zahrnuty prakticky žádné prvky náboženského vzdělávání. 

Náboženství jako takové nejen že není samostatným předmětem, ale islám se ve škole objevuje 

pouze jako předmět učiva historie a geografie v jediném ročníku na úrovni odpovídající druhému 

                                                 
330 FETZER, Joel S. a J. Christopher SOPER.  Muslims and the State in Britain, France, and Germany. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005, s. 65. 
331 ADRI (Agence pour le développement des relations interculturelles). L’islam en France. Paris: La documentation 

francaaise, 2000, s. 20-21. 
332 LUTRAND, Marie-claude. L'islam en France dans le cadre de la laïcité: Un contexte d'influence réciproque à 

considérer. Bulletin de littérature ecclésiastique [online]. Toulouse: Institut catholique de Toulouse, 2005, s. 

284. 
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stupni základní školy v České republice333 a u některých arabsky a turecky mluvících dětí ve 

speciálních kurzech Jazyk a kultura země původu.334 Na rozdíl od Velké Británie není ve Francii 

možné státní financování islámských škol. Teoreticky mají soukromé muslimské školy nárok na 

státní příspěvek, stejně jako soukromé katolické a židovské školy. Aby na takový příspěvek 

dosáhly, musely by doložit splnění několika podmínek: 1) že jejich škola funguje nejméně pět let; 

2) že jsou učitelé kvalifikovaní; 3) že je počet studentů dostatečně velký; 4) že školní zařízení 

splňuje hygienické standardy. Pro získání státní podpory by ovšem muslimské školy musely 

přijímat i děti jiného vyznání než muslimského, participace žáků v náboženských předmětech ve 

škole by musela být výhradně dobrovolná a škola by musela vyučovat podle kurikula podobného 

tomu, které je užíváno ve veřejných školách. Jen velmi málo soukromých muslimských škol o 

podporu požádá, prakticky nikdo ji nezíská. 335 

V kontrastu s Velkou Británií udělala Francie jen málo kroků, které by zjednodušily muslimům 

praktikování jejich náboženských potřeb. Stavba mešit není ve Francii v principu nemožná, ale je 

velmi přísně regulována jak stavebními tak územně plánovacími předpisy. Největší kontroverze i 

mediální zájem vzbuzují ve Francii právní předpisy, které upravují zahalování jak ve školách, tak 

ve veřejném prostoru. Prvotní snahy o regulaci zahalování lze datovat už na konec 80. let 20. 

století. Zákon z roku 2004336 zakázal viditelné nošení náboženských symbolů ve francouzských 

veřejných školách. Tento zákon specificky necílil na muslimskou pokrývku hlavy a obličeje, ale 

zakrytí vlasů, případně obličeje jako náboženský symbol definoval, podobně jako například 

sikhské turbany nebo křesťanské kříže337. Další posun v regulaci muslimského zahalování nastal 

s přijetím zákona v roce 2010338, který zakázal všechny způsoby zakrytí obličeje na veřejnosti, což 

zahrnovalo jak masky, baklavy nebo motoristické přílby, tak i tradiční muslimské nikáby a burky. 

                                                 
333 Srovnej viz. MARSEILLE, Jacques, and Jacques SCHLEIBING, eds. Histoire Géeographie 5e Programme 1997. 

Paris: Nathan, 1997. 
334 LORCERIE, Francoise. “L’Islam dans les cours de ‘langue et culture d’origine’: le proces.” Revue Europeenne 

des Migrations Internationales 10(2), 1994, s 5–43.  
335 FETZER, Joel S. a J. Christopher SOPER. Muslims and the State in Britain, France, and Germany. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005, s. 85.  
336 Loi no 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues 

manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. 
337 JOPPKE, Christian. State Neutrality and Islamic Headscarf Laws in France and Germany. Theory and society 

[online]. Dordrecht: Springer, 2007, s. 324. Viz také ELVER, Hilal. The headscarf controversy secularism and 

freedom of religion. New York: Oxford University Press, 2012, s. 16-17. 
338 Loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. 
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Soulad tohoto francouzského zákona s Evropskou úmluvou následně potvrdilo i rozhodnutí ESLP 

z roku 2014, v němž se ESLP ztotožnil s argumentací francouzské vlády, že opatření jsou 

odůvodnitelná snahou o zajištění bezpečnosti a necílí primárně na zahalování tradičními 

muslimskými pokrývkami hlavy. 

Na přelomu tisícletí francouzští muslimové založili organizaci zastupující zájmy všech skupin 

muslimů ve Francii (tzv. Conseil Francais du culte musulman, CFCM), čímž dosáhli v Evropě 

jinak nevídanou formu jednoty navzdory náboženským, kulturním a etnickým odlišnostem mezi 

různými muslimskými skupinami.339 I přesto, že jsou ve Francii žijící muslimové aktivní ve snaze 

hájit svoje náboženské zájmy ve vztahu ke státu, nejsou v této věci příliš úspěšní. Naopak, i nadále 

dochází ke snahám odstraňovat projevy náboženství z veřejného prostoru, o čemž svědčí například 

návrh zákona přijatá francouzským Senátem v březnu roku 2021340 zakazující všem osobám 

mladším 18 let nosit muslimskou pokrývku hlavy na veřejnosti a také nošení tzv. burkini341 na 

veřejných plážích a ve veřejných bazénech.  

 

4.2.3. Přístup Německa 

Podobně jako v ostatních dvou případech je nutno krátce zmínit historický kontext vztahů mezi 

Němci a muslimy. Vzhledem ke geografické poloze a relativně malému počtu kolonií mělo 

Německo nejčetnější kontakty s muslimy z Balkánu a z oblasti Malé Asie. Německý císař Fridrich 

II. navázal oficiální diplomatické vztahy s tureckou Osmanskou říší už v roce 1740. V té době žilo 

muslimů v Německu jen velmi málo, takže jejich praktické náboženské potřeby nebylo třeba nijak 

řešit. Až po 1. světové válce dosáhl počet především tureckých muslimů žijících v Berlíně 

takového počtu, že jim bylo dovoleno postavit mešitu. Nacistické Německo udržovalo poměrně 

přátelské vztahy s muslimskými zeměmi, desítky tisíc muslimů ze zahraničí dokonce bojovalo 

proti Spojencům jako vojáci Wermachtu342. Poválečný ekonomický boom vedl v Německu, 

podobně jako ve Francii, k nedostatku domácí pracovní síly a k potřebě získávat pracovníky 

                                                 
339 GODARD, Bernard. Les États musulmans et l'islam de France. Politique étrangère [online]. Institut français des 

relations internationales, 2015, s. 183.  
340 L’interdiction du port du voile par les mineures dans l’espace public votée par le Sénat. Public Sénate ze dne 31. 

3. 2021. Dostupné z https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/l-interdiction-du-port-du-voile-par-les-

mineures-dans-l-espace-public-votee. 
341 Jedná se o velmi konzervativní typ dámských plavek, které zahalují téměř celé tělo.  
342 ABDULLAH, Muhammad S. Geschichte des Islams in Deutschland. Cologne: Verlag Styria, 1981, s. 16-36.  
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v zahraničí. Protože Německo už nemělo v té době vůbec žádné kolonie, přišlo o ně po prohrané 

1. světové válce, iniciovalo politiku lákání tzv. Gastarbeiters (hostujících pracovníků) ke 

krátkodobým pracovním pobytům v Německu. Podle původního programu se dokonce 

předpokládalo, že pracovní migranti dostanou povolení na jednoroční pobyt v Německu a déle 

budou moci zůstat, jenom pokud obdrží další speciální povolení od německé vlády343. Původně 

byl systém vymyšlen tak, že pracovní migranti budou v Německu vždy jen rok a poté se vrátí do 

zemí svého původu, zatímco budou vystřídání dalšími krátkodobými migranty. Ačkoliv se tento 

rotační systém záhy ukázal jako zcela nerealistický, představa, že gastarbeitři budou v Německu 

jenom dočasně, zůstala široce rozšířená. Zájmy německého hospodářství a státu tak byly otevřeně 

nadřazeny zájmům samotných migrantů344. Většina migrantů zapojených do prvních vln programu 

byli jednotlivci, mladší muži, kteří zpravidla bydleli v hostelech, ubytovnách a dalších typech 

provizorního ubytování.345 

Systém gastarbeiterů spolu s německým právním principem získávání občanství na bázi etnické 

příbuznosti (jus sanguinis) a nikoliv místa narození (jus soli346), odrazoval cizince od snahy získat 

německé občanství. Gastarbeitři mohli požádat o německé občanství jen za splnění velmi 

specifických podmínek, které zahrnovaly mimo jiné dobrou znalost německého jazyka, schopnost 

pracovat, dobrý morální charakter, stálé bydliště, schopnost ekonomicky zajistit sebe i vlastní 

rodinu a ochotu vzdát se původního občanství347. Zvláště poslední podmínka byla pro naprostou 

většinu tureckých muslimů neakceptovatelná, protože by se vzdání tureckého občanství zároveň 

znamenalo vzdát se nároku na dědictví v Turecku. V důsledku toho získalo v po několik desítek 

let po válce německé občanství jen minimální počet mimoevropských migrantů.348 

Ačkoliv všechny smlouvy o pracovní migraci mezi německou a tureckou vládou uzavírané v tomto 

období zachovávaly domněnku, že se jedná o krátkodobou migraci, ve skutečnosti počet 

                                                 
343 HERBERT, Ulrich.. A History of Foreign Labor in Germany, 1880–1980, 1990, s. 214. 
344 JOPPKE, Christian.. Immigration and the Nation-State: The United States, Germany, and Great Britain, 1999, s. 

98.  
345 FETZER, Joel S. a J. Christopher SOPER. Muslims and the State in Britain, France, and Germany. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005, s. 102.  
346 Srovnej viz. BRUBAKER, Rogers. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1992. 
347 KUGLER, Roland.. Auslnderrecht: Ein Handbuch., 1993, s. 77-86. 
348 FETZER, Joel S. a J. Christopher SOPER. Muslims and the State in Britain, France, and Germany. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005, s. 101.  
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gastarbeiterů postupně stále stoupal, protože jen malá část zahraničních pracovníků měla zájem se 

vrátit do země původu. Zlom ve vývoji situace nastal, stejně jako ve Francii, s nástupem ropné 

krize a následných ekonomických obtíží spojených s růstem nezaměstnanosti. Německo po roce 

1973 zcela zastavilo nábor nových pracovníků, re-emigrace zpět do zemí původu přesto zůstala na 

minimální úrovni, bez ohledu na to, zda zůstali zahraniční pracovníci zaměstnaní nebo o práci 

přišli. Paradoxně se po ropné krizi výrazně příliv migrantů do Německa zvýšil, ve většině případů 

šlo o členy rodiny migrantů, kteří využili ustanovení Základního zákona (obdoba ústavy, 

Grundgesetz) z roku 1949, která poskytovala právní ochranu slučování rodin. To ve výsledku 

vedlo k prudkému nárůstu počtu muslimů v Německu, z 6,4 % v roce 1973 na 9 % v roce 2001. 

Muslimské vyznání se tak stalo třetím nejrozšířenějším v Německu, hned po katolicismu a 

evangelickém protestantismu. Slučování rodin navíc přineslo prudké zvýšení počtu dětí 

muslimského vyznání a s tím spojenou potřebu řešit náboženské potřeby muslimské populace ve 

školách. 349 

Stejně jako ve Francii, je i v Německu odluka církve od státu, nicméně nemá podobu laïcité, která 

v zásadě značí striktní oddělení mezi státem a církví a odsunutí náboženství pouze do soukromé 

sféry, ale podobu neutrality státu ve vztahu k církvím. Úkolem „neutrálního státu“ je zajistit, aby 

byla chráněna svoboda jednotlivce vyjádřit svoje náboženské přesvědčení a to nejen v soukromí, 

ale i ve veřejném prostoru. Náboženské skupiny, pokud jsou státem uznávány jako církve, se 

mohou angažovat ve veřejném vzdělávání či poskytování sociálních a jiných služeb. Neutralita 

státu tedy spočívá v tom, že stát se alespoň oficiálně neidentifikuje s žádným náboženstvím, ale k 

jednotlivým náboženstvím zaujímá nestranný, spravedlivý a neutrální postoj.350 Nedá se ovšem 

pominout, že Německo je specifické zvláštními případy spolupráce mezi státem a některými 

církvemi, který vychází ze specifického historického kontextu této země, především z období 

náboženských válek doprovázejícím rozmach německého protestantismu. Právní základ pro to 

poskytuje státně-církevní právo (Staatskirchenrecht) jako oblast veřejného práva. Prvky tohoto 

zákona sahají až k Weimarské císařské ústavě, která potvrzuje neutralitu státu vůči náboženským 

komunitám, ale která ponechává status církví podle veřejného práva a jejich možnosti společenské 

účasti nedotčeny. Základní právní způsobilost náboženských komunit vzniká, jsou-li založeny na 

základě zákona o sdruženích (Vereinsrecht). Podle článku 140 Základního zákona (ústavy) je 

                                                 
349 FETZER, Joel S. a J. Christopher SOPER. Muslims and the State in Britain, France, and Germany. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005, s. 101 a následující.  
350 JOPPKE, Christian. State Neutrality and Islamic Headscarf Laws in France and Germany. Theory and society 

[online]. Dordrecht: Springer, 2007, s. 327. 
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dotyčné náboženské komunitě přiznána řada privilegií výměnou za plnění veřejných úkolů ve 

prospěch státu jako celku. Mezi tato privilegia patří výběr církevních daní, udělení statusu státního 

zaměstnance církevním zaměstnancům a celá řada dalších privilegií. To ale neznamená, že jsou 

tato náboženská společenství součástí státu, dle veřejného práva pouze dostávají podporu od státu, 

přičemž zůstávají autonomní.351 Klíčové je ovšem, že Německo dosud nebylo ochotno udělit status 

veřejné korporace i islámskému náboženství. Tento požadavek na formální státní uznání je 

bariérou, která znesnadňuje muslimům získání určitých náboženských práv, kterými jiné 

náboženské skupiny disponují. Je evidentní, že v německém právu i nadále zůstává zakořeněný 

silný otisk židovsko-křesťanské tradice. Spolupráce mezi státem a církvemi je zvláště silná 

v případě Římskokatolické církve a Evangelickými církvemi, které dohromady reprezentují více 

než 90 % německých věřících. 352 

Ačkoliv muslimové v Německu nemají stejné postavení jako velké tradiční křesťanské 

denominace, Základní zákon poskytuje širokou ochranu náboženské svobodě. To zahrnuje 

nejenom svobodu vyznání, ale i svobodu vyjadřovat a projevovat náboženské přesvědčení jak 

v soukromí, tak veřejně, včetně například možnosti odmítnout z náboženských důvodů práci 

v neděli.353 Tyto rozsáhlé garance náboženské svobody a už existující mechanismy vztahu mezi 

státem a církvemi do určité míry usnadňují německým muslimům vznášení požadavků na 

respektování jejich náboženských potřeb.354 

Současně je nutné vzít v úvahu, že Německo je federálním státem, ve kterém disponují jednotlivé 

spolkové země v některých oblastech značnou autonomii. Mezi jednotlivými spolkovými zeměmi, 

tak existují velké rozdíly ve způsobu akulturace jednotlivých muslimských náboženských potřeb.  

Na rozdíl od France, na území Německa je v  kurikulu státních škol kladen důraz i na náboženskou 

výuku. Ovšem vzhledem k tomu, že až doposud žádná muslimská náboženská skupina nezískala 

status veřejné korporace, nejsou jednotlivé spolkové země povinny konzultovat obsah této 

náboženské výuky s představiteli německého islámu. Některé spolkové země tuto skutečnost 
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využívají k prosazování takové verze islámu, kterou považují za kompatibilní s německou formou 

liberální demokracie, v učebnicích je tak například citovaná pasáž Koránu „Nebudiž žádného 

donucování v náboženství!“ (Súra 2: 256), v učebnici náboženské výchovy pro desátou třídu se 

zase uvádí, že „vláda založená na principu práva šaría nemůže nikdy fungovat“. Tvůrce obsahu 

tohoto kurikula, Klaus Gebauer ze Severního Porýní – Vestfálsko, otevřeně uvádí, že cílem je 

vyučovat takovou formu islámu, které je v souladu s demokracií.355 

V Německu, na rozdíl od Velké Británie, operuje pouze malé množství soukromých islámských 

škol, které by byly státem finančně podporované, ale to primárně z důvodu, že o jejich zakládání 

není mezi muslimskou menšinou valný zájem a výuka na soukromých školách obecně nemá 

v Německu výraznou tradici. V otázce výstavby mešit se v Německu, podobně jako v obou dříve 

zmíněných zemích, rozhoduje především na úrovni lokální politiky, díky tomu se situace velmi 

liší v jednotlivých Spolkových zemích, v obecně rovině lze říct, že v otázce stavby mešit v 

Německu není situace ani tak příznivá jako v Anglii, ani nevzbuzuje takovou kontroverzi jako ve 

Francii.356 

Na rozdíl od Francie, kde otázka muslimské pokrývky hlavy na veřejnosti vzbuzuje bouřlivé 

debaty, v Německu je nošení muslimské pokrývky hlavy na veřejnosti a i ve státních školách bez 

větších výhrad povoleno. Dle německých zákonů by zákaz nosit hidžáb byl v přímém rozporu 

s ústavně garantovaným právem na veřejný projev svého náboženství. Situace je ovšem odlišná 

v případě nošení muslimské pokrývky hlavy vyučujícími na státních školách, či pracovnicemi ve 

státní správně. V tomto ohledu byl klíčový rozsudek německého Federálního Ústavního soudu 

v roce 2003, v záležitosti učitelky Feresthy Ludin, která byla narozena v Afganistánu, ale žila 

v Německu již od roku 1987 a v roce 1995 získala německé občanství. Po vystudování vysoké 

školy byla přijata do přípravky pro učitele základních škol, ale samotný výkon zaměstnání učitelky 

ji nebyl umožněn, rozhodující faktor byla skutečnost, že se odmítla během výkonu svého povolání 

odložit muslimskou pokrývku hlavy, čímž dle školní rady postrádala potřebné „osobní schopnosti“ 

pro výkon učitele a byla považována za neschopnou plnit povinnosti státního zaměstnance 

v souladu s německým Základním zákonem. Situace se dostala až před Federativní Správní soud, 

který se přiklonil na stranu školní rady a podložil své rozhodnutí odkazem na neutrální postavení 
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státu ve vztahu k náboženství. Nicméně německý Federální Ústavní soud s rozhodnutím správního 

soudu nesouhlasil. V ostře sledovaném soudním řízení, Ústavní soud357 na jedné straně vyřkl 

stanovisko, že zákaz nošení muslimské pokrývky hlavy pro pracovníky ve státní správě je 

porušením jejich zákonem garantované svobody náboženství, současně vyřkl poměrně 

kontroverzní názor, že by to neměla být moc soudní, která se zabývá kontroverzními sociálně-

politickými otázkami ve vztahu k náboženským otázkám, ale moc zákonodárná na úrovni 

jednotlivých spolkových zemí. Bezprostředně po tomto rozhodnutí Ústavního soudu 8 ze 16 

spolkových zemí schválilo legislativu, která v různých podobách zakazovala nošení muslimské 

pokrývky hlavy učitelům státních škol, případně dalším státním pracovníkům. V současně době 

tedy učitelé v některých spolkových zemích, např. v Hamburku či Brandenburgu mohou nosit 

muslimskou pokrývku hlavy, v jiných spolkových zemích, např. v Dolním Sasku je tato praxe 

zakázána, v důsledku poručení povinnosti státních zaměstnanců representovat neutralitu státu, 

navzdory běžné přítomnosti křesťanských křížů na stěnách školních tříd ve státních školách.358 

 

4.2.4. Soužití muslimské menšiny a nemuslimské většiny optikou veřejného mínění 

Ačkoliv má každá ze zkoumaných zemí jiný přístup k akulturaci práva šaría na svém území, je 

nepochybné, že všechny sledují shodné cíle. Všem jde o nalezení vhodného právního řešení pro 

situaci, ve které z objektivních důvodů existuje určité napětí mezi principem náboženské svobody 

na straně jedné a jiných základních práv a svobod chráněných státem na straně druhé. V této 

souvislosti je zajímavé se podívat na to, jak se odlišují výsledky takových politik v očích těch, 

jejichž práv a svobod se různé formy zvolené regulace přímo dotýkají.  

Určité odpovědi na tuto otázku nám poskytují výsledky velkého mezinárodního výzkumu 

veřejného mínění realizovaného na jaře roku 2006 v rámci Pew Global Attitudes Project359 

v celkem třinácti zemích světa. Výzkum se primárně zaměřil na analýzu toho, jaké se vzájemně 

vidí a jaké vzájemné postoje zastávají muslimové a nemuslimové. Pro účely této práce mělo 
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největší význam to, že mezi zkoumanými zeměmi byly Velká Británie, Francie i Německo, v nichž 

výzkum proběh na reprezentativním vzorku dospělé populace. Ve všech těchto zemích byl zároveň 

proveden určitý nadvýběr360 mezi tamní muslimkou populací, což umožnilo porovnat postoje 

muslimské menšiny a nemuslimské většiny ve zmíněných zemích. Obecně lze za pozitivní 

považovat skutečnost, že muslimové žijící ve třech zmíněných evropských zemích mají o Evropě 

obecně pozitivnější mínění než muslimové žijící v tradičně muslimských zemích mimo Evropu 

(např. Pákistán nebo Egypt). V porovnání tří zmíněných evropských zemí stojí za povšimnutí, že 

muslimská menšina žijící ve Velké Británii má nejkritičtější pohled na britskou nemuslimskou 

většinu, zatímco britská nemuslimská většina vidí britské muslimy spíše pozitivně361. Německo se 

ve stejném výzkumu umístilo na opačném konci: zatímco nemuslimská většina vidí místní 

muslimy kritičtěji než je tomu ve Velké Británii, němečtí muslimové hodnotí nemuslimskou 

většinu pozitivně. Poněkud překvapivá je ovšem skutečnost, že ve Francii sebe vidí obě 

porovnávané skupiny, tedy muslimská menšina a nemuslimská většina, vzájemně poměrně 

výrazně pozitivně. Vzájemný kontrast mezi relativní nespokojeností muslimů ve Velké Británii a 

relativní spokojeností muslimů ve Francii lze dokumentovat i konkrétními čísly. Zatímco téměř 

polovina britských muslimů (47 %) tvrdí, že existuje „konflikt mezi oddaným muslimem a životem 

v moderní společnosti “, téměř tři čtvrtiny francouzských muslimů (72 %) popírají, že by takový 

konflikt existoval362. Britsko-francouzský kontrast je o to zajímavější, vezmeme-li v úvahu britské 

prosazování multikulturní politiky a francouzský rigidní přístup ve stylu laïcité.363. 

V jiném výzkumu, který v Británii provedl think-tank Policy Exchange364, bylo zjištěno, že 31 % 

procent dotázaných britských muslimů se „cítí bližší“ s muslimy v jiných zemích než s ostatními 

                                                 
360 „Nadvýběr“ určité populace v jinak reprezentativním vzorku respondentů (tedy větší počet určitého specificky 

definovaného typu respondentů než by odpovídalo jejich zastoupení v populaci) zaručuje, že postoje a názory 

této specifické populace jsou ve výzkumu reprezentovány dostatečně velkým počtem lidí, což umožní spolehlivé 

porovnání rozdílů mezi názory a postoji specifické a „běžné“ populace. V tomto konkrétním případě byl 

proveden nadvýběr u muslimských respondentů.  
361 JOPPKE, C. Limits of integration policy: Britain and her Muslims. Journal of Ethnic and Migration Studies 

[online]. 2009, 35(3), 453 – 472. 
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občany Británie, a že dokonce 13 % muslimských respondentů z věkové skupiny 16-24 let 

„obdivuje organizace jako Al Káida, které jsou připraveny bojovat proti Západu“ (Policy 

Exchange 2007: 62). Zatímco ve zmiňovaném výzkumu pouze 19 % dotazovaných muslimů 

starších 55 let souhlasí s tím, že za odpadlictví od islámu by měl uložen trest smrti, mezi mladými 

respondenty ve věku 16-24 let to byl téměř dvojnásobek. Obdobně zatímco jenom 18 % muslimů 

starších 55 let obhajovalo možnost polygamie pro muslimské muže, ve věkové skupině 16-24 let 

to byla dokonce mírná většina (52 %). S výrokem „Homosexualita je špatná a měla by být 

nezákonná“ souhlasí 50 % starších respondentů, ale 71 % mladých. 365  

Skutečnost, že extrémní postoje byly zjištěny především mezi mladými, naznačuje, že rozpor mezi 

muslimy a majoritní společností má potenciál se v budoucnu zvětšovat.  

 

4.3. Shrnutí 

V této kapitole jsme se zaměřili na problematiku akulturace islámského práva v kontextu Evropy, 

se zvláštním zaměřením na tři evropské země – Velkou Británii, Francii a Německo. V první řadě 

jsme se zabývali otázkou, zda vůbec samotní muslimové mají zájem o aplikaci práva šaría na 

území Evropy a potenciální komplikace této aplikace. V dalším kroku jsme se zaměřili na to, jaké 

odlišné varianty akulturace islámského práva šaría lze teoreticky uplatňovat, konkrétně jsme 

popsali základní principy asimilačního a multikulturního přístupu. Stěžejní část této kapitoly je 

věnována detailnějšímu rozboru akulturace práva šaría ve Velké Británii, Francii a Německu, 

s důrazem na historický a kulturní kontext působící na zkoumanou problematiku v dané zemi.  

Zkoumání akulturace práva šaría ve třech zmiňovaných evropských zemích poněkud paradoxně 

ukázalo, že nárůst počtu muslimů a s tím spojené debaty o jejich náboženských právech a jejich 

vztahu k právním systémům daných zemí zdůraznil důležitost historických vztahů mezi církvemi 

a státem, které jsou v každé ze zkoumaných zemí jedinečné. Potřeba řešit problematiku akulturace 

islámského práva šaría vynesla na světlo skutečnost, že vztah etablovaných církví a státu je v každé 

zemi odlišný, různá náboženská společenství se těší různým typům privilegií a výsad a jsou do 

velmi odlišné míry propojeny s fungováním státu. Růst počtu muslimů ve všech zemích vyvolal 

politické kontroverze a debaty, zda a do jaké míry muslimské náboženství začlenit do stávající 
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právní a ústavní struktury státu. Ukázalo se rovněž, že ačkoliv všechny tři zkoumané státy 

používají při správě věcí veřejných sekulární modely, mnohé principy zabudované v právním 

rámci každého ze zkoumaných států buď vycházejí z dřívější akomodace principů sdílených 

historicky nejvýznamnějšími náboženskými skupinami v zemi, nebo vznikly jako reakce 

sekulárního státu na ně. Debata o akomodaci muslimského práva šaría tak znovu otevřela napětí 

mezi sekulárním a náboženským světonázorem a jejich roli ve státě.366 
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Závěr 
 

Deklarovaným hlavním cílem rigorózní práce bylo analyzovat z právního hlediska způsoby 

akulturace islámského práva šaría v kontextu evropských právních systémů. Pro bližší pochopení 

islámského práva šaría bylo nejprve nutno poskytnout základní historické informace o vzniku a 

vývoji islámu. Islám byl představen jako ortopraktické náboženství, v jehož jádru je povinnost 

věřících praktikovat náboženské úkony a žít život v souladu islámským právem, což se soubor 

norem, které jsou bohem dány lidstvu. Islámské právo tak na rozdíl od sekulárního práva upravuje 

i vztah člověka a boha. Islám se z toho důvodu považuje za „náboženství zákona“, u něhož 

nedochází k oddělení světských a náboženských pravidel a u něhož je dodržování i světských 

pravidel stanovených jednotlivými prameny islámského práva náboženskou povinností každého 

muslima. Vzhledem k tomu, že muslimové věří, že islámské právo bylo sesláno bohem, aby 

věřícím ukázalo správnou cestu na tomto světě, vychází primárně z principu personality práva. 

Vztahuje se tedy na všechny osoby hlásící se k islámu bez ohledu na to, na jakém území žijí. 

Současně ovšem nelze pominout, že i přes ucelený systém pramenů práva a shodné muslimské 

věrouky zůstává klasické islámské právo pouze abstraktním pojmem, protože konkrétní aplikace 

se v praxi liší v závislosti na konkrétním islámském proudu a odpovídajícímu učení jedné 

z několika existujících právních škol.  

Dále byla v práci věnována pozornost vymezení zvolených právních institutů v islámském 

právu. Z vymezení zvolených právních institutů je patrné, že klasické islámské právo šaría je 

z hlediska svého obsahu v určitých aspektech velmi odlišné od úpravy těchto právních institutů 

v kontextu kontinentálního evropského práva. Velmi podstatným důsledkem skutečnosti, že 

v islámském právu není oddělen okruh světských a náboženských pravidel, je podstatně menší 

míra sekularizace v muslimských společnostech a menší stupeň oddělení mezi náboženstvím a 

politickou sférou, než je tomu běžné v evropských zemích. To, společně s principem personality 

islámského práva, které se tak v jejich očích vztahuje i na muslimy žijící v dominantně 

nemuslimských státech, vytváří prostor pro potenciální konflikt dvou právních systémů. 

Významnou se proto stává problematika polynormativní společnosti, téma, které bývá 

aktuálně často skloňováno v souvislosti s „migračními vlnami“ a náboženskou pluralitou na území 

Evropy. Sekulární Evropa se tak stále častěji dostává do střetu s odlišnými kulturními 

a náboženskými zvyklostmi. Napětí, které vzniká mezi sekulárními evropskými státy 

a náboženstvími obecně či mezi jednotlivými náboženstvími mezi sebou, postupně vede 
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k deprivatizaci a repolitizaci náboženství i ve veřejné sféře v kontextu Evropy. Od teorie 

sekularizace, která byla paradigmatem sociologie náboženství ve 20. století, je postupně 

ustupováno. Otázka zakotvení náboženské svobody a přípustné důvody její limitace, zvláště pak 

ve vztahu k islámu, se tak stávají stále aktuálnějším tématem i v Evropě 21. století.  

Stěžení části rigorózní práce byla poslední kapitola, kde jsme se zaměřili na problematiku 

akulturace islámského práva v kontextu Evropy, se zvláštním zaměřením na tři evropské země – 

Velkou Británii, Francii a Německo s důrazem na historický a kulturní kontext působící na 

zkoumanou problematiku v dané zemi. V první řadě jsme se zabývali otázkou, zda vůbec samotní 

muslimové mají zájem o aplikaci práva šaría na území Evropy. Odpověď na tuto otázku se ukázala 

jako komplikovanější, než se původně zdálo. Z výzkumů veřejného mínění je nicméně patrná jistá 

tendence k návratu k náboženství a náboženským hodnotám mezi mladší generací evropských 

muslimů, což dělá téma této rigorózní práce do budoucna ještě aktuálnější. Nastínili jsme rovněž 

možné potenciální teoretické komplikace aplikace islámského práva šaría na území Evropy 

optikou judikatury ESLP.  

V závěrečné části práce jsme se primárně zaměřili na analýzu toho, jak je pojímán problém 

akulturace práva šaría ve třech evropských zemích s početnými muslimskými menšinami, totiž ve 

Velké Británii, ve Francii a v Německu. Bylo ukázáno, že každá ze zkoumaných zemí zvolila svůj 

jedinečný způsob akulturace práva šaría ve svém právním řádu, který je do značné míry odrazem 

specifického historického vývoje každé jednotlivé země. Zvláště významným faktorem se ukazuje 

odlišné postavení církví v jednotlivých společnostech a obecně vztah mezi tradičními 

mainstreamovými církvemi a státem. Ze sledovaných zemí má Velká Británie nejvstřícnější 

politiky ve vztahu k náboženským potřebám muslimské menšiny. Decentralizace správy školství 

spolu s velkým prostorem pro křesťanské církve v této oblasti dala velký prostor i aktivitám 

muslimských obcí na tomto poli. Podobně liberální byla Británie i v dalších oblastech, například 

v záležitosti stavění mešit či v otázce nošení muslimských pokrývek hlavy jak na veřejnosti, tak 

na půdě veřejných škol. Práva muslimů byla posílena i založením Muslim Arbitrational Tribunal, 

který se sice zabývá především obchodními spory, ale umožňuje v mezích zákona rozhodovat na 

základě islámského práva.  

Ve Francii je situace výrazně odlišná. Francouzský stát je od doby Francouzské revoluce 

striktně sekulární a v praxi prosazuje koncept laicismu, v němž náboženství de facto ztrácí svůj 

politický rozměr a zůstává praktikováno pouze v rovině osobní a sociální. Tento princip se tak 

významně promítá do procesu akulturace muslimských náboženských potřeb do francouzské 
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společnosti. V souladu se zásadami laicismu nejsou ve školním kurikulu prakticky žádné prvky 

náboženského vzdělávání, na rozdíl od Velké Británie není ve Francii možné jednoduše získat 

státní příspěvky na provoz islámských škol. Stavba mešit je velmi přísně regulována. Regulováno 

je také nošení muslimských pokrývek hlavy a to nejen ve školách, ale i ve veřejném prostoru. 

Stejně jako ve Francii je i v Německu odluka církve od státu, která ale nemá podobu laicismu, ale 

podobu neutrality státu ve vztahu k církvím. V Německu ovšem zároveň existuje specifický 

princip spolupráce mezi státem a hlavními křesťanskými církvemi, který vychází ze specifického 

historického kontextu této země. Mezi tato zvláštní privilegia patří výběr církevních daní nebo 

možnost udělení statusu státního zaměstnance zaměstnanci církve. Klíčové je ovšem je, že 

Německo nebylo dosud ochotné udělit tento speciální privilegovaný status islámu. Na rozdíl od 

Francie je ve státních školách v Německu kladen důraz na náboženskou výuku, výuka islámu je 

ovšem značně upozaděna, případně je cíleně vyučované takové verze islámu, která je považována 

za kompatibilní s německou formou liberální demokracie. Některé spolkové země rovněž zakazují 

nošení muslimských pokrývek hlavy, ovšem pouze pro učitele jiné státní zaměstnance a nikoliv 

pro studenty. Zahalování na veřejnosti není regulováno.  

V kontextu výše uvedeného bylo nicméně překvapivé zjištění rozsáhlého mezinárodního 

výzkumu veřejného mínění provedeného americkým Pew Research Center v roce 2013, že ze tří 

uvedených zemí vyjadřovali nejméně pozitivní postoje k nemuslimské většině muslimští 

respondenti ve Velké Británii, zatímco relativně nejpozitivnější postoje měli k nemuslimské 

majoritě muslimští respondenti z Francie. Z toho je zřejmé, že míra vstřícnosti politik akulturace 

muslimských potřeb přijímaných jednotlivými zeměmi není zdaleka jediným faktorem 

ovlivňujícím spokojenost muslimské menšiny v jednotlivých evropských zemích, ale svoji roli 

hraje řada dalších faktorů jak na straně státu (např. fungování školství, pracovního trhu, sociální 

politika...), tak na straně muslimské menšiny (sociální a ekonomický status, etnicita, země původu, 

různé náboženské proudy v rámci islámu...).   

Konečně se ukázalo, že mimořádný vliv na zvolenou formu způsobu, jakým jsou (případně 

nejsou) akomodovány náboženské potřeby muslimů v právním systému jednotlivých zemí, záleží 

na vztahu jednotlivých států k etablovaným církvím (především křesťanským). Debaty o integraci 

muslimů do evropských společností ve svém důsledku zdůrazňují míru, v jaké jsou integrovány 

do právních systémů v jednotlivých evropských zemí prvky mající svůj původ historicky 

v dominantních náboženstvích. Tyto vztahy mezi státem a tradičními náboženstvími do značné 
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míry předurčují prostředí, v jakém vyjednávají muslimové o prostor pro své náboženské potřeby. 

367  

V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že silný vliv judeo-křesťanské tradice je ve vztahu 

k vnitrostátním právním předpisům v jednotlivých evropských zemích i nadále výrazně patrný. 

Přestože se Evropané obecně považují za velmi sekulární, křesťanská tradice a tradiční křesťanské 

církve mají i nadále velký sociálně-politický vliv ve společnosti, a to bez ohledu na skutečný počet 

praktikujících věřících v dané zemi. Střet rozdílných kultur a náboženství představuje pro liberální 

demokracii v Evropě novou výzvu a tím vyvolává celospolečenskou debatu o tom, co ve 

skutečnosti znamená být Evropanem. 

 

 

 

  

                                                 
367 STATHAM, Paul. How ordinary people view Muslim group rights in Britain, the Netherlands, France and 

Germany: significant 'gaps' between majorities and Muslims? JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION 

STUDIES [online]. 2016, 42(2), s. 219.  
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Akulturace islámského práva šaría v kontextu evropských právních systémů 
 
Abstrakt 
 

Cílem této rigorózní práce je analyzovat z právního hlediska způsoby akulturace 

islámského práva šaría v kontextu evropských právních systémů. První kapitola se zabývá 

islámem, jakož i historickým, politickým a geografickým kontextem, který výrazně ovlivnil nově 

vznikající náboženství. Pro účely bližšího pochopení islámu jsou rozebrány i hlavní pilíře islámu 

a zdroje islámské věrouky. Druhá kapitola se zaměřuje na bližší specifikaci klasického islámského 

práva - šaría. Stěžejní je definování obsahu práva šaría, včetně identifikace jednotlivých subjektů 

práva, a vymezení působnosti práva. Dále jsou probrány jednotlivé primární a sekundární prameny 

klasického islámského práva. Pro účely pochopení odlišností v interpretaci klasického práva jsou 

rovněž popsané i jednotlivé právní školy islámu a jejich rozdíly. Dále si práce klade za cíl nastínit 

vybrané instituty islámského práva, primárně s důrazem na právní instituty, které jsou častou 

součástí života běžného muslima. Třetí kapitola se zaměří na téma náboženské svobody v kontextu 

Evropy. Je definován pojem náboženství, jak ze sociologicko-filozofického hlediska, tak i z 

hlediska právního. Stěžení částí této kapitoly je zejména zakotvení pojmu náboženské svobody v 

mezinárodních právních předpisech, či právně nezávazných deklaracích. Dále se v této kapitole 

práce věnuje problematice polynormativní společnosti a stejně tak i limity náboženské svobody. 

V poslední čtvrté kapitole se práce zaměřuje na problematiku akulturace islámského práva 

v kontextu Evropy, se zvláštním zaměřením na tři evropské země – Velkou Británii, Francii a 

Německo. Tato kapitola se zabývá i potenciálními komplikacemi aplikace práva šaría v kontextu 

Evropy a odlišnými přístupy k akulturaci práva šaría. Stěžejní část této kapitoly je ovšem detailní 

rozbor akulturace práva šaría ve Velké Británii, Francii a Německu, s důrazem na historický a 

kulturní kontext působící na zkoumanou problematiku v dané zemi. 

 

Klíčová slova: Islámské právo, akulturace, Evropa 
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Acculturation of Islamic Sharia law in the context of European legal systems 
 
Abstract 
 

The aim of this advanced Master´s („rigorózní“) thesis is to analyze the ways of 

acculturation of Islamic Sharia law in the context of European legal systems from a legal point of 

view. The first chapter deals with Islam, as well as the historical, political and geographical context 

that influenced the emerging religion. For the purposes of deeper understanding of Islam, the main 

pillars of Islam and the sources of Islamic creed are also discussed. The second chapter focuses on 

a more detailed specification of classical Islamic law - Sharia. The key is to define the content of 

Sharia law, including the identification of individual subjects of law, and to define the scope of the 

law. Furthermore, the individual primary and secondary sources of classical Islamic law are 

discussed. For the purpose of understanding the differences in the interpretation of classical law, 

the individual law schools of Islam and their differences are also described. Furthermore, the work 

aims to outline selected institutes of Islamic law, with emphasis primarily on legal institutes that 

are a frequent part of the life of ordinary Muslims. The third chapter focuses on the topic of 

religious freedom in the context of Europe. The concept of religion is defined, both from a 

sociological-philosophical point of view and from a legal point of view. The main part of this 

chapter is devoted to the elaboration of the concept of religious freedom in international law or 

legally non-binding declarations. Furthermore, in this chapter the thesis deals with the issue of 

polynormative society as well as the limits of religious freedom. In the fourth chapter, the thesis 

focuses on the issue of acculturation of Islamic law in the context of Europe, with a special focus 

on three European countries – the Great Britain, France and Germany. This chapter also deals with 

potential complications of the applications of Sharia law in the context of Europe and the various 

approaches to the acculturation of Sharia law. However, the main part of this chapter is a detail 

analysis of the acculturation of Sharia law in the Great Britain, France and Germany, with 

emphasis on the historical and cultural context affecting the researched issues in the country. 

 

Key words: Islamic Sharia law, acculturation, Europe 
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	Posledním pilířem islámu a také jediným, jehož plnění není otázkou každodenního náboženského rituálu, je hadždž neboli pouť do Mekky, kterou je nutné jej vykonat alespoň jednou za život. K pouti jsou povinni všichni dospělí muslimové, i ženy v doprovo...


	1.4. Hlavní zdroje islámské věrouky
	Během poslední pouti do Mekky, kterou Mohamed podnikl na sklonku svého života, v březnu roku 632 n. l.,, řekl svým shromážděným následovníkům: „Zanechal jsem vám poznání, které, pokud ho budete následovat, zabrání tomu, abyste sešli z cesty, slova All...
	Z tohoto Mohamedova prohlášení vyvozují muslimové, že hlavními prameny islámské věrouky je slovo Alláhovo – Korán, Mohamedovi zjevené boží vedení, a příkazy proroka Mohameda – Sunna, Mohamedův život, jeho činy a jeho učení obsažené ve vyprávění jeho b...
	1.4.1. Korán
	Korán je soubor qur´ánů neboli „recitací“, je to svatá kniha islámu. Svaté písmo, které bylo zjevené v arabském jazyce muslimům skrze proroka Mohameda, pomoci verbálních vnuknutí při meditacích, kdy jej ve změněném stavu mysli navštěvoval archanděl Ga...
	Třetímu chalífovi z období pravověrných chalífů, Uhtmánovi, muslimové vděčí za sesbírání jednotlivých Mohamedových zjevení, která během období jeho života byla zaznamenávána sporadicky a neúplně, většinou na pergamenu, břidlici či zvířecí kůži a byla ...
	Korán navazuje na tradici židovské Tóry a křesťanského Starého a Nového zákona. Mohamed tvrdil, že účelem Koránu je potvrdit pravost a lépe vysvětlit učení známé již oběma straším monoteistickým náboženstvím. Dle Koránu Mohamed tedy není samotným zakl...
	Korán je uzpůsoben pro rituální recitování, které by se mělo provádět v arabském jazyce s původním nářečím, proto se muslimové učí jednotlivé súry zpaměti.70F  Ten kdo umí celý Korán nazpaměť, tedy celých 77 943 slov, si může ke jménu přidat přízvisko...

	1.4.2. Sunna
	Slovo sunna bylo již v době předislámské běžně používané Araby, znamená to „cesta“, a  to jak v doslovném, tak i v přeneseném slova smyslu. Po smrti Mohameda se začalo toto slovo používat i v odlišném významu. Sunna tak nabyla významu jako sbírka hadí...
	Protože byl hadíth ve své prvotní formě předáván v ústní podobě, je tradičně složený ze dvou částí. Obsah samotného hadíthu tzv. matn a řetězec tradentů tzv. isnád, který ukazuje jakým způsobem a přes jaké osoby putovala ústním předáním zpráva od toho...
	Počet sepsaných sbírek od té doby velmi rychle narůstal. Až do současnosti bývá považováno sunnitskou odnoží islámu šest konkrétních sbírek za nejlepší a nejvěrohodnější tzv. šest knih neboli al-kutub as-sitta.80F  Z těchto šesti jsou nejznámější a ne...
	S tím, jak se počet hadíthů velmi rychle rozrůstal, přibývalo i mnoho falzifikátů a podvrhů. Důvodem bylo to, že hadíthy byly často používány jako politický nástroj znepřátelených náboženských rodin, které se tím snažily zaštítit svůj výklad islámu či...
	Posouzením věrohodnosti jednotlivých hadíthů se už přibližně od 3. století hidžry zabývá věda ilm al-hadíth, ta se nestará tolik o jejich obsah, jako spíše o řetězec jednotlivých tradentů - zpravodajů. Čím věrohodnější řetězec tradentů, tím věrohodněj...
	V pozdější nauce začaly být hadíthy klasifikovány do tří kategorií. Do první kategorie patří hadíthy správné neboli sahíh. Tyto se vyznačují věrohodným řetězcem tradentů a obsahem, který není v přímém rozporu s žádnou částí islámské věrouky. Druhá kat...
	Ačkoliv se o míru věrohodnosti jednotlivých hadíthů vedou spory, je zřejmé, že sunna má svůj nezpochybnitelný význam jako jeden z hlavních zdrojů islámské věrouky, neboť je základním stavebním kamenem islámské tradice a morálky.87F
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	2. Klasické islámské právo – šaría
	2.1. Šaría
	Islám je jako ortopraktické náboženství postaveno na službě a poslušnosti bohu. Vztah boha a muslima je přirovnáván ke vztahu otroka a jeho pána, nicméně je důležité dodat, že zůstává zachována svobodná vůle věřícího, který vykonává příkazy povinnosti...
	Islámské právo se začalo průběžně formovat již od začátku existence islámu, postupně se rozrůstalo a rozšiřovalo a brzy obsahovalo právní úpravu většiny aspektů života muslima i muslimské obce jako celku.91F  Coulson (1978) vysvětluje větší důraz na d...
	Slovo šaría znamenalo v arabském jazyce „cesta k pramenu vody“, dnes bývá častěji překládáno jako „cesta, která má být následována“.93F  Islám pak používá termín šaría k označení souboru právních norem, kterými se řídí fungování ummy, muslimské obce.9...
	2.1.1. Základní charakteristika islámského práva šaría
	Islámské právo je soubor norem, které jsou bohem dány lidstvu, od něj také odvozuje svou legitimitu. Je člověku přirozené, a upravuje správné jednání jedince ve všech oblastech jeho soukromého i společenského života. Na rozdíl od sekulárního práva upr...
	Vzhledem k tomu, že islámské právo bylo sesláno bohem, aby věřícím ukazovalo správnou cestu na tomto světě, vychází primárně z principu personality práva100F . Vztahuje se tedy na všechny osoby hlásící se k islámu, bez ohledu na jakém území žijí. Ovše...

	2.1.2. Primární prameny islámského práva
	O tom, co může být považováno za pramen islámského práva, se vedly od počátku spory. Prameny islámského práva a jejich významnost byly závazně určeny až na začátku 9 století n. l. významným učencem a teologem tehdejší doby Al-Shafí´im102F , a v této p...
	Oba hlavní prameny islámského práva Korán a sunna jsou pro muslimy svým významem na stejné úrovni, nemají převahu jeden nad druhým, protože oba pochází od boha, což je dělá zdroji ideálních a neomylných informací. Korán je jako bohem zjevené právo pri...
	„Právní sunnu“ je možné dělit do několika kategorií podle toho, jestli Mohamed ve svědectví vystupuje z titulu božího posla, hlavy státu nebo soudce. Hadíthy, ve kterých Mohamed vystupuje z titulu božího posla, mají nejvyšší hodnotu, jsou rovnocenné n...
	Vztah Koránu a sunny je rovněž důležité definovat. Protože jako prameny práva pocházející ze stejného zdroje, od samotného boha, není tedy možné, aby si protiřečily.107F  Korán jako svatá kniha islámu je primárním pramenem práva, sunna pak může Korán ...

	2.1.3. Sekundární prameny islámského práva
	1.5.4.1. Idžma´
	Idžma´ je dalším pramenem islámského práva, ovšem jeho význam je v porovnání s primárními prameny práva menší, protože nepochází přímo od boha, jedná se o výtvor člověka. Slovo idžma´ vychází z arabského slovesa adžma´a, které se překládá jako „shodno...
	Idžma byla v raném období využívána primárně soudci, kteří tak do svých soudních rozhodnutí integrovali i prvky místního zvykového práva, na kterém se obyvatelé bezpečně shodli. Ale s nárůstem vlivu islámu se od této interpretace idžmy, jako pramene p...
	Idžmy se ovšem používalo i k interpretaci obsahu Koránu a sunny, odlišné právní názory na konkrétní výklady textu byly tolerovány pouze do té doby, než bylo dosaženo konsenzu, poté již nikdy. Toto Al-Shafi´iho stanovisko ovšem výrazně omezilo možnost ...
	Idžma je jako pramen práva ovšem obecně přijímaná pouze sunnitskou odnoží islámu. Šíité věří, že názorového konsenzu může dosáhnout jedině bohem vedený imám, kterým byl pouze Alí a jeho nástupci.115F

	1.5.4.2. Qijás
	Dalším pramenem práva je qijás. Quijás je odvozené z arabského slova znamenající „vzor“, ale dá se také přeložit jako „analogie“. Využívá se v případě, kdy daná situace není upravená v žádném z předchozích pramenů práva, je tedy nutné analogicky rozší...
	V první fázi je potřeba identifikovat precedent se stejným nebo obdobným důvodem existence normy neboli jejím smyslem, by mohl být analogicky použit pro řešený případ, toto se nazývá jako tzv. illa118F , v zásadě se jedná o ratio legis, a je potřeba, ...
	Názor na to, zda je možné v klasickém islámském právu aplikovat princip qijás se významné odlišuje v rámci jednotlivých islámských proudů a sekt. Například šíité víceméně analogickou tvorbu práva neuznávají, neboť dle jejich názoru podrývá autoritu Ko...

	1.5.4.3. ´Urf
	Dalším pramenem práva, ovšem již marginálního charakteru, je ´urf, což v překladu znamená „známé / obvyklé“. Jedná se o místní zvykové právo, které svoji legitimitu odvozuje z konkludentního schvalování této praxe Mohamedem v průběhu jeho života, resp...
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