
Závěr
Ve své práci mohu závěrem zhodnotit a říci, že Česká republika ctí a
dodržuje demokratické principy a hodnoty střežené Listinou základních práv a
svobod, jež je součástí ústavního pořadku. Naše republika je založena na principu
laického státu a tím zaručuje stejný přístup na celém svém území vůči každému, ať
již vyznává určité náboženství nebo je ateistou. V důsledku rostoucího
multikulturalismu a s tím souvisejícím pohybem osob se stále více setkáváme
s rozmanitými etablovanými náboženstvími. Na tento fakt musí stát reagovat a
zaručit nejen svým občanům, ale i cizincům stejné náboženské svobody, tak jak to
odpovídá moderním trendům všech vyspělých demokratických států. Zároveň se
ovšem stát musí také v důsledku ochrany veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a
mravnosti nebo práv a svobod druhých bránit proti případnému ohrožení.
Co se týče subjektů, které chtějí být státem registrovány, byl při splnění
dalších podmínek snížen původní početní cenzus novým zákonem č. 3/2002 Sb. z
10.000 osob na pouhých 300 zletilých osob, čímž se otevřel prostor pro menší
náboženské subjekty. Otázkou zůstává, nakolik je toto ustanovení v souladu se
spolčovacím právem a zda je současné dvojstupňové hodnocení církví, přiznávající
druhému stupňi zvláštní práva spravedlivé. Jednoznačně se musí také stanovit
nástroj, který by v budoucnu mohl ověřit, že osoby podepisující archy předkládané
ministerstvu kultury k registraci, jsou skutečně členy církví a náboženských
společností.
Současná platná právní úprava této oblasti není jistě dokonalá ani konečná.
Podle mého názoru bude nutno v budoucnu přistoupit k evidenci a tím
shromažďování osobních údajů o členech jednotlivých církví a náboženských
společností, ustoupit od dvojstupňového hodnocení církví, vyřešit otázku financování
církví, které by bylo spravedlivější pokud by bylo odvozováno od ověřitelného počtu
členů jednotlivých církví a náboženských společností. V otázce uzavírání
manželství, se přikláním k názoru, že by návrat k obligatorní formě světského
sňatku, namísto alternativní formy uzavírání manželství byla pro členy církví krokem
zpět
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