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Úvod 

 

Úkolem mé diplomové práce s názvem „Členství v církvích a  náboženských  

společnostech v České republice“ je zamyslet se nad právním postavením člena 

církve či náboženské společnosti v České republice a ve společnosti, nad 

zákonnou úpravou mapující tuto právní oblast. 

 V úvodu své práce  vysvětlím význam základních pojmů týkajících se mé 

práce, uvedu právní předpisy upravující a zmiňující církve, náboženské společnosti 

či svobodu náboženského vyznání, stručně popíši vývoj náboženské demografie 

v České republice a vysvětlím důvody rozdílů v počtech členů církví v jednotlivých 

obdobích. Převážná část materie mé práce bude zaměřena na srovnání vzniku, 

trvání a zániku členství, práv a povinností členů v pěti nejpočetnějších a dalších 

pěti vybraných církvích a náboženských společnostech registrovaných v České 

republice a studiu základních textů zákonů a vnitřních řádů těchto církví a 

náboženských společností. V závěru uvedu seznam všech k dnešnímu dni 

registrovaných církví a náboženských společností v České republice. 

 
 
 

. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

       1. Význam pojmů: náboženská společnost , církev, člen církve a náboženské 

společnosti 

 

 

 1. 1 Definice církví a náboženských společností zákonem 3/2002 Sb. 

 

Současná platná právní úprava sice definuje církve a náboženské 

společnosti, ale tuto definici nelze považovat za zcela přesnou a dostačující. 

 Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností ve svém § 3 stanoví: církví a náboženskou společností 

se rozumí dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními 

předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání 

určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného 

shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby.  

 

           

           1. 2 Církev  

 

  „České slovo církev pochází z řeckého „kyriaké“, tj. Pánova (Kyrios = řecky 

pán). Řecky se církev označuje jako Ekklésía tou Kyriou, což v překladu znamená 

shromáždění Pánovo. Ke jménu Ježíš se připojuje titul Christos (Kristus). Výraz 

církev přísluší – z důvodu uvedené pojmové vazby na Pána, tj. Ježíše Krista – 

výlučně křesťanskému náboženskému společenství.“1 

  

 

1. 3 Náboženská společnost 

 
Náboženská společenství, která nevyznávají víru v Ježíše Krista, např. 

židovská, islámská, buddhistická a hinduistická, odmítají, aby byla označována 

                                                 
           1  TRETERA, Jiří, Rajmund, Konfesní právo a církevní právo, s. 9. 



jako „církve“.  „Pro tato náboženská společenství postavená na roveň církvím se 

ve středoevropské oblasti ujal výraz náboženské společnosti. Jde o právní 

terminus technicus.“2 

I přes výše uvedené, existují některá náboženská společenství, která nelze 

jednoznačně zařadit mezi společenství jiná než křesťanská. Jedná se o 

společenství, která se hlásí k širšímu než pouze křesťanskému základu víry - např. 

unitáři. 

 Konfesněprávní zákony používají oba pojmy. Je tedy svobodnou volbou 

jednotlivé církve, či náboženské společnosti, které označení si zvolí. Existuje však i 

možnost, že v názvu církve nebo náboženské společnosti nemusí být žádné 

z obou označení. 

 

 

 1. 4  Členství v církvi  –  člen církve 

 

 „Každá církev je  svou podstatou společenstvím. Jde vždy o soubor 

věřících v Krista (resp. těch, kdo se podle právních předpisů té které církve stali 

jejími členy a nepřestali jimi být). Jde tedy vždy o společenství organizované, 

nikoliv o neorganickou skupinu stoupenců nějaké ideje nebo o pouhé hnutí.“3    

Členy se stávají na základě platného křtu – který má pro veřejnou oblast právní 

účinek přijetí členství v církvi, nebo přijetím do společenství církve po svém křtu 

v jiné církvi. 

 „Příslušníci církve se nejprve označovali jako stoupenci „té cesty“ (Kristovy) 

poprvé byli jako (christiani, křesťané, kristovci) označeni kolem roku 40 v syrské 

Antiochii. Český výraz křesťan nepochází tedy od slova křest, jak by se zdálo na 

první poslech, ale z řeckého Χριστιανος, přívlastku odvozeného od Ježíšova 

mesiášského označení Χριστος, resp. z latinského christianus, přívlastku od 

Christus.“ 4  

                                                 
       2 TRETERA, Jiří, Rajmund, Konfesní právo a církevní právo, s. 21. 
           3 TRETERA, Jiří, Rajmund, Konfesní právo  a církevní právo, s. 10. 
           4 Tamtéž, s. 14. ,  

 



 Zákon č. 3/2002 Sb. v §  3 písm. b definuje pojem osoby hlásící se k církvi 

a náboženské společnosti jako osobu, která podle svého přesvědčení a vnitřních 

předpisů církve a náboženské společnosti k ní přináleží. 

 

 
 

2.  Česká republika a její konfesněprávní zákonodárství 

 

 

2.1 Listina základních práv a svobod 

 

  Ústavním základem a hlavní konfesněprávní normou pro realizaci 

svobody náboženské víry je Listina základních práv a svobod (dále Listina), která 

zejména v článcích 3, 15 a 16 stanovuje individuální i kolektivní práva. Vztah 

státu a církví a náboženských společností je v Listině rámcově vymezen v článku 

2 odst. 1 ustanovením, že stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí 

se vázat ani na výlučnou ideologii ani na náboženské vyznání. „Princip 

neideologičnosti státu zakazuje, aby se stát vázal na jakoukoliv výlučnou 

ideologii (v minulosti to byla ideologie marxisticko-leninská). Může to být kterákoli  

ideologie, která by si osobovala své výlučné panství vůči každému jednotlivci, 

právo na svůj monopol, jemuž by podřizovala celou společnost a jiné ideologie 

nepřipouštěla, znemožňovala jejich svobodnou soutěž.“5 „Česká republika musí 

akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus, tzn. především nesmí 

diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských 

směrů.“6 

Podle článku 3 odst. 1 Listiny se základní práva a svobody zaručují všem 

bez rozdílu víry a náboženství či jiného smýšlení. Stát musí toto právo zaručit na 

celém svém území vůči každému ( tedy i cizincům, kteří jsou ve svých původních 

zemích pronásledováni pro své náboženské přesvědčení) a musí je zaručit 

každému občanu, ať žije kdekoliv. Česká republika nemůže připustit nerovnost či 

                                                 
5  PŘIBYL, Stanislav, Konfesněprávní studie, s. 157. 
6  Nález Ústavního soudu ze dne 27.listopadu 2002, publikovaný pod č.4/2003 Sb. 



privilegia, jež by některé skupiny občanů zvýhodňovaly nebo naopak 

znevýhodňovaly, pokud jde o jejich náboženství a víru ve vztahu k jiným 

náboženstvím. 

 Náboženská svoboda je ústavně zaručna články 15 a 16 Listiny. 

V nich se stanoví, že svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je 

zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru nebo být bez 

náboženského vyznání. Zaručení těchto svobod znamená, že stát musí chránit 

jednotlivce i skupiny před  kýmkoliv – tedy i před církvemi a náboženskými 

společnostmi, které tyto principy nerespektují.  Výkon těchto práv může být 

omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro 

ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod 

druhých (článek 16 odst. 4 Listiny). 

Podle článku 16 odst. 1 Listiny, patří  právo každého svobodně projevovat 

své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo 

veřejně, bohoslužbou, vyučováním náboženství, náboženskými úkony nebo 

zachováváním obřadů. Kolektivní a korporativní práva upravuje Listina rámcově 

ve svém článu 16 odst. 2, v němž stanoví, že církve a náboženské společnosti 

spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a 

zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech. 

 

 

 2.2 Mezinárodní smlouvy 

 

     Významnou úlohu mají také mezinárodní smlouvy, které upravují 

konfesněprávní materii a k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas, Česká 

republika je jimi vázána a jsou součástí právního řádu. Jedná se například o : 

 

- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který 

zakotvuje svobodu myšlení, svědomí a náboženství – (čl. 18) 

- Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – 

(čl 9) 



-  Úmluva o právech dítěte, která ve svém článku 14 stanoví, že při 

výchově dětí jsou rozhodující zájmy dítěte a obecné principy respektování 

lidských práv. Na toto ustanovení odkazuje i zákon 3/2002 Sb. narozdíl od 

předchozí úpravy, která stanovila, že o náboženské výchově dětí do dovršení 15 

let jejich věku rozhodují jejich zákonní zástupci  

 - další dvoustranné mezinárodní smlouvy týkající se lidských práv a   

základních svobod 

- smlouvy uzavřené s Apoštolským stolcem 

 

 

2.3 Smlouvy na vnitrostátní úrovni 

 

- dohody o spolupráci mezi Českým rozhlasem, Českou biskupskou 

konferencí a církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví v ČR 

- dohody o duchovní službě mezi Vězeňskou službou České 

republiky a církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví v ČR a Českou 

biskupskou konferencí 

- dohoda o duchovní službě v resortu ministerstva obrany uzavřená 

Ministerstvem obrany ČR, Ekumenickou radou církví v ČR a Českou biskupskou 

konferencí 

 

 

2.4 Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a 

postavení  církví a náboženských společností 

 

Zákon o církvích a náboženských společnostech konkretizuje individuální 

a kolektivní práva daná Listinou základních práv a svobod a vztah mezi státem a 

církvemi a náboženskými společnostmi. Je založen na respektování svobody 

náboženského vyznání a vnitřní autonomii církví a náboženských společností a 

na důsledném uplatňování konfesní neutrality státu vůči církvím a náboženským 

společnostem. Upravuje registraci církví a náboženských společností a jejich 



svazů, která je realizována podle správního řádu, evidenci orgánů církví, 

řeholních a jiných církevních institucí a účelových zařízení jako právnických osob 

podle tohoto zákona a konkretizuje práva a povinnosti registrovaných církví a 

náboženských společností. 

  Tento zákon zrušil a nahradil zákony č. 308/1991 Sb. a 161/1992 Sb.  

 

 

3. Postavení člena církve ve společnosti 

 

Odpověď na otázky, kdo je členem církve,  jaká je definice této osoby a 

jejího postavení ve vztahu ke státu, církvi, či náboženské společnosti, zda jde o 

vztah právní nebo čistě mimoprávní, jaký je rozdíl v postavení osoby hlásící se 

k členství v církvi a osoby jež je členem „pouhé“ občanské společnosti, není 

jednoduchá a konfesněprávní úpravou zpracována.  Zákon č. 3/2002 Sb. o 

církvích a náboženských společnostech definuje osobu hlásící se k církvi a 

náboženské společnosti  jako osobu, která podle svého přesvědčení a vnitřních 

předpisů církve a náboženské společnosti k ní přináleží. Převážná většina 

jednotlivých církví a náboženských společností registrovaných v České republice   

podmiňují  vznik členství udělením platného křtu, popřípadě po přijetí křtu v jiné 

církvi či náboženské společnosti na základě touhy a to přijetím, na základě  

obřadu podle platných předpisů té které církve. 

   

 

3.1 Význam členství pro registraci církve a náboženské společnosti 

 

Návrh na registraci církve a náboženské společnosti podávají ministerstvu 

nejméně tři fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, mají způsobilost k právním 

úkonům a jsou občany České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v České 

republice. Tito členové přípravného výboru návrh podepíší a uvedou své osobní 

údaje. Návrh na registraci církve musí kromě jiných náležitostí obsahovat 

podpisy nejméně 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým 



pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti 

s uvedením jejich osobních údajů. Arch má být podepisován pouze osobou 

hlásící se k této církvi a náboženské společnosti. „Bludný kruh vyúsťuje v otázku, 

zda sloveso „hlásit se“ má na mysli členy církve či náboženské společnosti, nebo 

alespoň ty, kteří jsou k ní vázáni nějakým pevnějším a trvalejším poutem, nebo 

má na mysli sympatizanty, třeba náhodné a dočasné, kteří ani nemají v úmyslu 

stát se členem této církve či náboženské společnosti a jen tímto „přihlášením se „ 

se rozhodli podpořit registraci.“7 Příloha č. 3 Návrhu na registraci církve ve svém 

bodě 2. uvádí, že osobou hlásící se k církvi popř. náboženské společnosti se 

rozumí výhradně osoba, která podle svého přesvědčení a vnitřních předpisů 

církve či náboženské společnosti k ní přináleží, nikoli např. osoba sympatizující 

s církví nebo náboženskou společností nebo osoba souhlasící či sympatizující. 

Otázkou, ale zůstává, jak tyto „hlásící se osoby“ od pouhých „sympatizantů“ 

odlišit, když neexistuje právní nástroj ve formě povinné evidence či registrace 

členů církví a náboženských společností, podle níž by tyto údaje mohly být 

posléze překontrolovány. 

„Za této situace, kdy registrující orgán nemá žádný instrument k tomu, jak 

podpisy na listině věrohodně diferencovat, respektive verifikovat a zákon mu 

nedává patrně ani oprávnění požadovat na přípravném orgánu církve čestné 

prohlášení, ani nestanoví, že ze základního dokumentu církve nebo náboženské 

společnosti musí být patrno, jak se určují ti, kteří se k církvi hlásí, a dokonce ani 

neukládá dříve legalizovaným církvím povinnost vést vnitřní údaje o své „členské 

základně “ a periodicky je předkládat státu k nahlédnutí, nabízejí se jen dvě 

řešení: 1. nerozhodnout o žádném návrhu na registraci až do změny právní 

úpravy, kterou je třeba iniciovat, nebo 2. odmítnout každý návrh na registraci a 

doporučit přípravnému výboru, aby se obrátil k Nejvyššímu soudu ČR.“8 

Zákon č.3/2002 Sb. snížil početní cenzus z 10 000 dospělých osob, 

občanů ČR, kteří mají k církvi a náboženské společnosti věroučný vztah na 300 

                                                 
KINDL, Vladimír, Zákonné uznání a registrace, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 1-

2/1999, s.208 

KINDL, Vladimír, Zákonné uznání a registrace, Acta Universitatis Carolinae- Iuridica 1-

2/1999, s.210. 



zletilých občanů ČR nebo cizinců s trvalým pobytem, jako vstřícný krok k církvím 

a náboženským společnostem s menším počtem věřících, kterým je umožněno 

stát se právnickými osobami. Nutno ovšem podotknout, že toto ustanovení se 

dostává do rozporu s právem spolčovacím. „Tento zákon vytvořil za účelem 

přiznání právní subjektivity dosud neregistrovaným náboženským subjektům 

konstrukci dvojstupňové registrace (pojem pracovní, který zákon nepoužívá, aby 

nevzbudil dojem hodnocení církví). Přechod od prvního ke druhému stupni se 

podle zákona nazývá „přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv“.9 Církve a 

náboženské společnosti požívají specifická, od jiných obdobných subjektů 

odlišná zvláštní práva (např. vyučovat náboženství na státních školách, 

pověřovat osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské 

služby v ozbrojených silách ČR, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí 

svobody, ochranné léčení, být financovány z veřejných rozpočtů, konat obřady, 

při nichž jsou uzavírány církevní sňatky s občanskoprávními účinky a zachovávat 

povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství 

a další). „Tato zvláštní práva mohou nově registrované církve a náboženské 

společnosti získat až po 10 letech své registrace, hlásí-li se k nim 1 promile 

zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem, za splnění 

dalších podmínek.“10 Výjimkou bylo přiznání zvláštních práv podle § 7 odst. 1  

těm církvím a náboženským společnostem, které reprezentují významné světové 

náboženství s dlouhou historickou tradicí, působí na území České republiky a 

jsou registrovány podle zákona 3/2002. Tuto výjimku bylo možno udělit 

Ministerstvem se souhlasem vlády pouze do 5 let od nabytí účinnosti zákona č. 

3/2002 Sb. 

 

3.2 Počet členů a financování církví a náboženských společností 

 

Jednou z možných budoucích právních úprav týkajících se  oblasti 

financování církví je přechod od současného financování ze státního rozpočtu na 
                                                 

9 PŘIBYL, Stanislav, Konfesněprávní studie, s.191. 
10 Důvodová zpráva, Obecná část II 



postupné samofinancování církve.  Tak by mohlo být i nadále přispíváno ze 

strany státu na údržbu památek, popř. na platy těch duchovních, kteří vykonávají 

činnost ve věznicích, nemocnicích a armádě. Platy ostatních duchovních by pak 

mohly být odvozovány podle počtu členů jednotlivých církví, či náboženských 

společností. S tím ovšem souvisí opět problematika evidence členů církví a 

zveřejňování jejich osobních údajů. Dalším ze způsobů možnosti financování 

jsou příspěvky a dary členů církví (Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, 

Křesťanské sbory, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, Novoapoštolská 

církev - jsou církve, které jsou již dnes podporovány ze strany svých členů). 

„Obecně lze konstatovat, že míra ekonomické podpory státu církvím je přímo 

úměrná tomu, co stát od církví očekává a jak si jejich činnosti váží. To vše nic 

nemění na skutečnosti, že hlavním pramenem financování církví by vzhledem 

k žádoucí nezávislosti církví na státu měly být vlastní zdroje, tj. především 

příspěvky, dary, odkazy atd. členů (popř. i sympatizantů) církve a výnosy 

vlastního majetku, jehož zdrojem jsou ovšem většinou právě tyto příspěvky a 

dary věřících“.11  

 

3.3 Člen církve a náboženské společnosti – náboženské úkony a zachování  

       obřadu 

 

Obřady, které jsou zaručovány Listinou základních práv a svobod  mohou 

mít povahu nejen ryze kultovní, ale i jiné činnosti, například rituální příprava 

pokrmů. V našem prostředí je z takto pochopených obřadů přítomna úprava 

košer pokrmů, která nabývá své klasické podoby při rituální porážce zvířat. Aby v 

této oblasti zákonodárce vyšel členům církví a náboženských společností vstříc, 

stanovil pro potřeby církví a náboženských společností výjimku v zákoně na 

ochranu zvířat proti týrání. Rituální příprava pokrmů je charakteristická nejen u 

židovských obcí, ale např. Hnutí Hare Krišna, společnost pro vědomí Krišny, ale i 

katolická církev označuje svá mešní vína. 

                                                 
11 HRDINA, Antonín Ignác,  Náboženská svoboda v právním řádu České republiky. Dialog 
Evropa XXI, revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 2004,, s.196-197 



Také otázka svátků, které mají náboženskou inspiraci sdílenou většinovou 

společností, avšak nejsou v rámci „multikulturní“ společnosti sdíleny 

náboženskými menšinami. „Nabízí se tak otázka, zda věřící zaměstnanec musí 

pracovat v den, který je podle jeho nábožensktého přesvědčení dnem, kdy 

pracovat není dovoleno, ač tento den není státem uznaný za svátek.“12 

Problematiky nošení náboženských symbolů členů církve se dotýká zákon 

o cestovních dokladech a zákon o občanských průkazech, které stanoví, kdy je 

možno z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou 

hlavy. 

 

 3.4 Člen církve a církevní sňatek 

 

V České republice byla po roce 1989 významná novela zákona o rodině č. 

234/1992 Sb., která umožnila tradiční alternativnost formy uzavření manželství 

před orgány církví a náboženských společností. Svobodná volba mezi 

manželstvím uzavřeným před orgánem státem registrované církve nebo 

náboženské společnosti a orgánem státu je součástí svobody vyznání každé 

osoby. Je tedy ponecháno na svobodné vůli, zda se člen církve či náboženské 

společnosti rozhodne pro uzavření sňatku světskou či církevní formou. Po 42 

letech tak bylo opuštěno obligatorní uzavření manželství před orgánem státu. 

„Tato skutečnost byla mnoha věřícími lidmi pociťována jako tíživá, protože pro 

věřící je důležité, aby manželství bylo uzavřeno coram Deo – před Bohem“.13 

Zákon o církvích, č. 3/2002 Sb. uvádí v § 7 odst. 1 mezi zvláštními právy 

církví a náboženských společností také právo konat obřady, při nichž jsou 

uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o 

rodině. Tento zákon ovšem neupravuje, zda se církevní forma sňatku uzavřená 

před příslušnou státem registrovanou církví a náboženskou společností týká 
                                                 

12  PŘIBYL, Stanislav, Konfesněprávní studie, s.169. 
13 Němec, Damián, Příspěvek k diskusi o současné a budoucí sekulárněprávní úpravě uzavírání 
manželství před org.církví a nábož.spol.především z pohledu katolické církve: Revue církevního 
práva 1995,č 2, s.73. 



pouze členů těchto církví. Z toho lze usuzovat, že takto mohou uzavřít sňatek i 

členové jiných církví.  

 
 
 

4. Náboženská demografie v České republice 

 
 

I přesto, že u nás počet registrovaných církví a náboženských společností a 

také počet členů, kteří se k nim hlásí, stoupá, celkový počet obyvatel hlásících se 

k členství v církvích klesl za posledních 50 let asi na třetinu. Důvody poklesu 

celkového počtu členů jednotlivých církví můžeme spatřovat v různých 

okolnostech. Například : 

 

1. „V postupném odchodu obyvatel vyššího věku. Ti se - pokud 

příslušeli k církvím  – v době před padesáti lety (do roku 1952/53) účastnili povinné 

náboženské výuky ve škole, a protože byli pokřtěni, zůstávají nadále členy své 

církve. Za posledních  20 let jich však velká část zemřela. 

 

2. Ve stále sílícím vlivu konzumního způsobu života a jeho ideologie. 

„Ztráta času“ způsobená zbožností a altruismem se stává nežádoucí. Jde o trend, 

který sdílíme spolu s ostatními blahobytnými západními zeměmi, k nimž příslušíme 

a v nichž počet členů církví a náboženských společností v průběhu let v důsledku 

konzumního přístupu k životu také poněkud klesá, i když tempem pomalejším.“14    

   

Údaje zveřejněné  Českým statistickým úřadem po sčítání lidu v roce 2001 

nám ukazují, že z celkového počtu 10 292 933 obyvatel se k jednotlivým církvím 

nebo náboženským společnostem hlásilo 3,3 milionu lidí, což činilo asi 32% 

obyvatel. Ke stavu bez vyznání se přihlásilo více než 6 milionů respondentů, tedy 

59% obyvatel a odpověď v tomto šetření odmítlo podat necelých 9% dotázaných. 

                                                 
14 TRETERA, Jiří, Rajmund, Stát a církve v Ćeské republice, s. 10. 

 



Nutno však podotknout, že informace ČSÚ nevypovídají zcela přesně o 

skutečnosti.  „Neboť velmi častou chybou statistiků bylo, že příslušníky stavu bez 

vyznání zařadili mezi „ateisty“. Z velké většiny je však mezi bezkonfesijními kromě 

ateistů i mnoho agnostiků a dále se do skupiny bez vyznání řadí i věřící bez 

příslušnosti k určité církvi“.15 Za nejpřesnější informace tak lze považovat výsledky 

sčítání lidu z roku 1950, kde je pouze 0,3%  bez odpovědi.  

 

 
Náboženské vyznání obyvatel českých zemí v letech 1950, 1991 a 2001 

Podíl v % na počet obyvatel 
 

 1950 1991 2001 
 

Počet obyvatel 
 

8 896 133 
 

10 302 215 
 

10 292 933 
Hlásí se k církvi 
či náboženství 

 
93.9 % 

 
45 % 

 
32 % 

 
Bez vyznání 

 
5,8 % 

 
39,9 % 

 
59 % 

 
Bez odpovědi 

 
0,3 % 

 
16,2 % 

 
9 % 

           Zdroj: www stránky ČSÚ  
 
 
 
 

Skladba obyvatelstva podle náboženského vyznání v letech 1950,1991 a 
2001 

 
 1950 % 1991 % 2001 % 

Počet členů církví 8 353 282 93,9 4 523 734 43,9 3 288 088 32,
2 

Církev  
římskokatolická 

 
6 792 651 

 
76,4 

 
4 021 385 

 
1,7 

 
2 740 780 

 
26,
8 

Církev 
československá 

husitská 

 
946 497 

 
10,6 

 
178 036 

 
39 

 
99 103 

 
1 

Českobratrská 
církev 

evangelická 

 
401 729 

 
4,5 

 
203 996 

 
2 

 
117 212 

 
1,2 

       
                                                 
15 Viz TRETERA, Jíří Rajmund, Stát a církve v České republice, s. 8. 



Pravoslavná 
církev 

50 063 0,6 19 354 0,2 22 968 0,2 

Slezská 
evangelická 
církev a.v. 

 
57 807 

 
0,6 

 
33 130 

 
0,3 

 
14 020 

 
0,1 

                                                                                          Zdroj: www stránky ČSÚ 
                                                                  

 

 

    5. Členství v jednotlivých církvích a náboženských společnostech 

registrovaných v České republice 

 

5. 1 Církev katolická 

 

 „Údové (členové)  církve jsou v CIC nazýváni christifideles, což je do 

některých jazyků (mezi nimi i do češtiny) nepřeložitelné. V oficiálním překladu 

Kodexu do češtiny se používá výrazu křesťané.“16 

 

 5.1.1 Vznik členství 

 

 „Křesťany katolíky jsou ti, kdo byli v Církvi katolické pokřtěni nebo byli po 

svém křtu v jiném křesťanském společenství do plné jednoty s Katolickou církví 

přijati a kteří neoznámili své vystoupení z církve (cc. 11, 96). V nejširším slova 

smyslu patří k Církvi katolické i ti, kdo prohlásili navenek, čili „pro obor vnější“, své 

vystoupení z církve, a naopak i ti, kteří výslovně žádají o včlenění do církve, tedy 

katechumeni.“ 17 

 

 

 

 

                                                 
             16 TRETERA, Jiří, Rajmund, Konfesní právo a církevní právo, s. 140. 
             17 TRETERA, Jiří, Rajmund, Konfesní právo a církevní právo, s. 141. 

 

 



5.1.1.1 Křest  (baptisma) 

 
„Způsobilost k právům v Katolické církvi může nabýt každý člověk tím, že 

přijme platný křest ve společenství této církve.“18 „Z církevněprávního hlediska je 

křest důležitý především jako okamžik vstupu do církve: křtěnec se stává v církvi 

osobou, nositelem práva a povinností (c. 96).“19 Křest, je první ze svátostí uvedení 

do křesťanského života, následují ho biřmování  a Nejsvětější Eucharistie. Tyto 

svátosti vtiskují křesťanům, jimž byly uděleny,  nezrušitelné duchovní znamení. 

  Kán. 849 stanoví, že křest musí být přijat buď skutečně, nebo touhou. 

Křtem jsou lidé trvalým znamením připojeni ke Kristu a včleněni do církve. Platně 

se křest uděluje pouze omytím pravou vodou spolu s náležitou slovní formou. 

   Kán. 96 – stanoví, že až křtem se člověk stává členem Kristovy církve a 

zároveň s ním osobou, jež má v církvi práva a povinnosti, které mu se vznikem 

členství náleží. 

  Katolická církev křtí dospělé i nemluvňata. Křest se uděluje ponořením, 

nebo politím posvěcenou vodou, obvykle ve farním kostele. Každý, kdo splní 

předepsané podmínky, má nárok na  udělení křtu.   

Při křtu dětí v katolické církvi musí být udělen souhlas alespoň jednoho 

z rodičů dítěte a zároveň by měla existovat záruka, že dítě bude vychováno 

v katolické víře. Pokud by katolická výchova nebyla zaručena, mohl by být křest 

odložen a to se sdělením rodičům dítěte. Výjimku stanoví znění kán. 868, který ve 

svém 2. § říká, že dítě, kterému  hrozí bezprostřední nebezpečí smrti, je dovoleno 

pokřtít a to i proti vůli jeho rodičů. V daném případě je tedy možno pokřtít dítě 

katolíků i nekatolíků. Otázkou zde ovšem je, nakolik je znění tohoto § v souladu 

s Listinou základních práv a svobod. 

  Podle kánonu 111 - § 1 je do církve latinského obřadu včleněno dítě 

rodičů, kteří do ní patří, nebo, pokud do ní nepatří, jestliže se dohodli, že dítě bude 

pokřtěno v církvi latinského obřadu. Pokud by se nedohodli, bude dítě včleněno do 

církve toho obřadu, k níž patří otec dítěte. 

                                                 
               18 TRETERA, Jiří, Rajmund, Konfesní právo a církevní právo, s. 125.   
               19 TRETERA, Jiří, Rajmund, Konfesní právo a církevní právo, s. 211. 
 



Žadatel o křest ve věku 7 – 14 let musí mít svolení svého zákonného 

zástupce. 

  § 2. Paragraf druhý tohoto kánonu dále říká, že zájemce o křest, který 

dovršil čtrnácti let, si již může svobodně zvolit, zda chce být pokřtěn v církvi 

latinského či jiněho obřadu svéprávné církve (církve vlastního práva). V takovém 

případě se stává členem té církve, kterou si sám zvolil.  

Podle kánonu 864 je ke křtu způsobilý každý člověk, který je dosud 

nepokřtěný. 

Kánon 865 § 1 určuje, že křest dospělého vyžaduje, aby dospělý sám 

projevil svou vůli přijmout křest a zároveň byl poučen o pravdách víry, 

povinnostech křesťana a osvědčil se v křesťanském životě během katechumenátu.   

 § 2. tohoto kánonu praví, že dospělý, který se nachází v nebezpečí smrti, 

může být pokřtěn, jestliže  má poznání víry a projevil  úmysl přijmout křest. 

Kán. 869 - § 1. Jestliže je pochybnost, zdali někdo byl pokřtěn nebo zdali 

byl křest udělen platně, a pochybnost zůstává i po řádném pátrání, udělí se mu 

křest pod podmínkou.  

 

• Kmotr (patrinus) 

Křtěnec má svého kmotra, který se zavazuje doprovázet ho na cestě víry.  

 

• Udělovatel křtu     

 „Za normálních okolností křest vykonává kněz. V případě nouze však 

udělovatelem křtu může být jáhen, ale i laik, muž či žena, dokonce i nevěřící a 

heretik, pokud zachovají formu křtu a jeho záměr.“20  

 

5.1.1.2 přijetí do Katolické církve 

 

Dalším způsobem nabytí člověka způsobilosti k právům v Katolické církvi je, 

„že po přijetí křtu v jiném křesťanském společenství je do plného společenství 

                                                 
             20  FILIPI, Pavel, Křesťanstvo , Historie, statistika , charakteristika křesťanských církví, s. 86. 



Katolické církve přijat (děje se tak zpravidla obřadem určeným speciálně pro ten 

účel).“21 

 

• Katechumenát  (přípravné členství) 

 „Zvláštním způsobem, a sice touhou, jsou do Katolické církve začleněni 

katechumeni (nepokřtění, kteří byli po předchozím poučení a na svou výslovnou 

žádost přijati k přípravě na křest ). Ti mají již určitá práva, např. na osobní péči a 

na poskytování svátostin. V případě, že by neočekávaně zemřeli, budou církevně 

pohřbeni, i když je nikdo nepokřtil. Právo na církevní pohřeb vzniká již počátkem 

katechumenátu.“ 22  Období katechumenátu má trvat přibližně rok. 

 

 

5.1.4 Způsobilost k právům, způsobilost k právním úkonům 

 

Způsobilost k právům, jak je výše uvedeno se nabývá ve společenství 

Katolické církve platným křtem nebo po přijetí křtu v jiné církvi přijetím do 

společenství Katolické církve na základě k tomu určenému obřadu. Zvláštní 

postavení mají katechumeni, kteří se na křest teprve připravují a Katolická církev 

jim přiznává určitá práva. „Způsobilost k právům a právním úkonům znamená 

kanonickým právem přiznanou schopnost mít v církvi práva a povinnosti.“23 

 Způsobilost k právním úkonům se nabývá postupně v závislosti na věku 

člena církve a na jeho rozumových schopnostech. Uloženým zákonným trestem 

může být omezena. 

 Rozlišují se: 

a) děti (infantes) – kterými jsou až do dovršení sedmého roku věku. 

Těm jsou naroveň postaveni ti členové, kteří nejsou schopni trvale užívat rozum. 

Za tyto osoby jednají jejich zákonní zástupci (rodiče, opatrovník, poručník) 

b) nezletilí (minores) – skupina fyzických osob ve věku od dovršeného 

sedmého do dovršeného osmnáctého roku věku, která je částečně způsobilá 

                                                 
             21 TRETERA, Jiří, Rajmund, Konfesní právo a církevní právo, s. 125. 

           22 Tamtéž, s. 125-126. 
             23 HRDINA, Antonín, Ignác, Kanonické právo, s.156. 



k právním úkonům. V případech kdy nejsou církevním právem vyňati, podléhají 

moci rodičů, poručníků či opatrovníků. 

c) zletilí (maiores) – osoby, které dovršily osmnáctý rok věku. 

„Ve způsobilosti k právům /a tím tedy i k povinnostem/ může být křesťan omezen 

v důsledku formálního přerušení svazku s katolickou církví nebo, jak vyplývá z kán. 

96, v důsledku pravomocně uloženého církevního trestu. I v těchto případech však 

zůstávají nedotčeny základní povinnosti vyplývající ze křtu. 

 Způsobilost k právům a povinnostem zaniká smrtí fyzické osoby.“24 

 

5.1.5 Místní příslušnost (domicil, kvazidomicil) 

 

„Je důležitou součástí osobního statutu většiny fyzických osob. Rozlišujeme 

osoby, které mají domicil nebo kvazidomicil, a to v obojím případě farní a diecézní 

nebo aspoň diecézní, a osoby, kterým chybí domicil nebo kvazidomicil, čimž mají 

postavení bezdomovců (vagi).“25 

 Kán. 100 uvádí, že osoba se nazývá: „obyvatel“ (incola) v místě, kde je její 

trvalé bydliště; „příchozí“ (advena) v místě, kde má přechodné bydliště; „osoba 

mimo své bydliště“ (peregrinus), jestliže se právě nezdržuje ve svém trvalém nebo 

přechodném bydlišti, které však má; „osoba bez bydliště“ (vagus), jestliže nemá 

ani trvalé, ani přechodné bydliště. 

• Domicil (domovské právo, trvalé bydliště, řádné bydliště) 

Kán. 102  § 1. stanoví, že trvalé bydliště získávají osoby takovým 

pobýváním na území některé farnosti nebo alespoň diecéze, které je spojeno 

s úmyslem tam trvale zůstat, pokud tomu nic nezabrání, anebo tím, že tam dovrší 

pět let pobytu. 

• Kvazidomicil ( právo pobytu, přechodné bydliště, mimořádné bydliště) 

získávají osoby pobytem na území některé farnosti nebo alespoň diecéze, 

který je spojen s úmyslem tam zůstat alespň po tři měsíce, pokud tomu nic 

nezabrání, anebo skutečným pobytem na tom místě po dobu alespoň tří měsíců. 

                                                 
              24 HRDINA, Antonín, Ignác, Kanonické právo, s. 156-157. 

25 TRETERA, Jiří, Rajmund, Konfesní právo a církevní právo, s. 126-127. 



„Děti a nezletilí získávají domicil i kvazidomicil podle rodičů (zákonných 

zástupců). Nezletilí starší sedmi let mohou mít vlastní kvazidomicil (c. 105 § 1). 

Manželé mají mít podle c. 104 společný domicil (kvazidomicil). Odlišné bydliště 

mohou mít jen z důvodů legitimního odloučení. Řeholníci a řeholnice mají podle c. 

103 domicil v místě, kde je řeholní dům, k němuž jsou asignováni (připsáni). 

Kvazidomicil mají v místě řeholního domu, v němž se mají (se souhlasem 

představeného) aspoň po tři měsíce zdržovat. Klerici jsou inkardinováni (přivtěleni) 

vždy do určité diecéze nebo jiné partikulární církve, čímž získávají vlastního 

ordináře. Na rozdíl od laiků nemají tedy možnost výběru mezi případnými dvěma 

ordináři.“26 

„Farním domicilem nebo kvazidomicilem získává každý křesťan katolík 

vlastního faráře a vlastního ordináře (parochus proprius, Ordinarius proprius). Vůči 

nim má svá práva, např. intimovat jim své potřeby, žádat poskytování svátostí, 

vyučování a jiných duchovních dober. Na nich může žádat a od nich obdržet 

dispenze v příslušných záležitostech. Také manželství se uzavírají zásadně 

v místě domicilu či kvazidomicilu ženicha nebo nevěsty, nemají–li nupturienti 

licenci (povolení) vlastního faráře nebo vlastního ordináře uzavřít sňatek jinde.“27 

 

           5.1.6 Laici,  klerici , řeholní stav 

  
„Ne všichni pokřtění žijí v plném společenství s Katolickou církví. To je totiž 

založeno trojím svazkem: 1. vyznáním víry, 2. společenstvím svátostí, 3. uznáním 

církevního vedení. (c. 205). V nejširším slova smyslu patří k Církvi katolické i ti, 

kdo prohlásili navenek, čili „pro obor vnější“, své vystoupení z církve, a naopak i ti, 

kteří výslovně žádají o včlenění do církve, tedy katechumeni, kteří jsou podle c. 

206 s církví zvláštním způsobem spojeni, církev se již o ně stará jako o své a 

předem jim přiznává různá práva, patřící křesťanům katolíkům.  

Kán. 96 pojímá křest jako akt inkorporace do církve, jímž se pokřtěný stává 

v církvi fyzickou osobou, nositelem práv a povinností, kdežto c. 204 má spíše 

                                                 
26 TRETERA, Jiří Rajmund, Konfesní právo a církevní právo s. 127.. 
27 Tamtéž, s. 127- 128. 



teologickou povahu. Všichni křesťané jsou proto kněžími ve smyslu všeobecného 

kněžství“. 28 

 Vedle všeobecného kněžství však existuje ještě služebné neboli 

hierarchické kněžství.  Podle toho, zda jednotliví křesťané katolíci patří, či nepatří 

ke služebnému kněžství, se dělí na kleriky a laiky. 

 

•  Laici 

 Laiky jsou křesťané, kteří nepřijali svátost svěcení. 

 „Svůj podíl na poslání celé církve přijímají laici přímo a svátostně: ve křtu, 

v biřmování (popřípadě ve svátosti manželství), nikoli zprostředkovaně, na základě 

něčího pověření. Úloha laiků v církvi a ve světě se uskutečňuje mnoha různými 

formami, individuálně nebo korporativně.“29       

Korporativní laickou formou jsou katolické spolky a hnutí, která jsou 

organizována buďto na základě profesním, stavovském, či sledovaného cíle 

činnosti – jako jsou misijní spolky, spolky k  pěstování zbožnosti a další. 

 

5.1.7 Změna obřadu 

 
Kán. 112  ve svém  §1 stanoví, že přijetím křtu se stávají členy církve 

vlastního prává jiného obřadu: 

         - ti,  kdo obdrželi dovolení od Apoštolského stolce; 

         -  manžel, který při uzavírání manželství nebo za jeho trvání prohlásil, 

že přestupuje do svéprávné církve obřadu druhého manželského partnera; po 

skončení manželství se může svobodně vrátit do církve latinského obřadu. 

         - děti osob, výše uvedených, které nedovršily čtrnácti roků svého 

věku, dále ve smíšeném manželství děti katolického partnera, který zákonně 

přestoupil do církve jiného obřadu; po dovršení tohoto věku se mohou vrátit do 

církve latinského obřadu. 

                                                 
28 TRETERA, Jiří, Rajmund, Konfesní právo a církevní právo s. 141-142. 
29 FILIPI, Pavel, Křesťanstvo, Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, s. 78. 

 



Zvyklost, i když dlouhodobá, přijímat svátosti podle obřadu některé 

svéprávné církve nemá za následek včlenění do této církve. 

U osob, které byly pokřtěny v jiné než katolické církvi a  chtějí se stát členy 

církve latinské, se zkoumá platnost jejich křtu. Církev latinská uznává křest 

udělený v církvích s nimiž uzavřela dohodu o uznání křtu. Jedná se o církve : 

Českobratrskou církev evangelickou, Církev československou husitskou, Slezskou 

evangelickou církev a.v. a křesťanské východní církve. V případě křtu přijatého 

v jiných než těchto vyjmenovaných církvích se uchazeč o členství přijme buď 

obřadem křtu nebo přijetím na základě žádosti obřadem přijetí bez křtu, či křtem  

pod podmínkou. 

 

         5.1.8 Zánik členství  

 

Způsobilost k právům i právním úkonům zaniká smrtí fyzické osoby. 

K zániku členství během života fyzické osoby nedochází. Pokud fyzická osoba 

navenek formálně prohlásí své vystoupení z církve, nedochází k zániku jejího 

členství v církvi, ale pouze k omezení členských práv.  

 

 

5.1.9 Církevní zákony 

 

„Božské právo se při aplikaci v církevním řízení správním i procesním 

vztahuje ke všem lidem, tj. i k těm, kteří v posuzovanou dobu nebyli dosud 

pokřtěni. Zákony ryze církevní však zavazují pouze osoby pokřtěné v Církvi 

katolické nebo pokřtěné v jiné církvi a přijaté později do plného společenství Církve 

katolické (c. 11). Osoby, které se jednou staly katolíky a pak odešly, jsou však 

nadále vázány katolickými církevními zákony. Vázanost právními předpisy 

Katolické církve se u nich projeví až v okamžiku, kdy se do Katolické církve 

navracejí či jinak opět svobodně vstupují do právních vztahů v církvi. Z této zásady 

semel catholicus – semper catholicus činí CIC/1983 výjimky motivované hlubším  

 



pochopením svobody svědomí: 

1) Pokud katolík nějakým formálním úkonem z církve odejde, přestává 

být vázán povinností katolické formy sňatku (c. 1117). Sňatek uzavřený jinou než 

kanonickou formou podle katolického církevního práva je při eventuálním návratu 

do Katolické církve uznáván za platný. 

2) Další výjimku zavádí c. 1086 § 1: manželská překážka disparitatis 

cultus neváže osobu, která z Katolické církve formálním způsobem vystoupila. 

 

 

5. 2 Českobratrská církev evangelická 

 

 Českobratrská církev evangelická (dále jen ČCE) je v současné době 

druhou početně největší církví v České republice působící na území Čech, Moravy 

a Slezska. Jedná se o nejpočetnější evangelickou církev v České republice, která 

má v současnosti přibližně 115 000 členů. 

 

5. 2.1 Členství a příjímání členů podle Řádu členství v církvi 

Členem ČCE, se může stát ten, kdo splní dvě kumulativní podmínky: 1/ byl 

řádně pokřtěn ve sboru ČCE, či jiné křesťanské církvi a 2/ zároveň požádal o přijetí 

staršovstvo farního sboru, které o přijetí rozhodne. O členství může požádat i ten, 

kdo je již členem jiné křesťanské církve a to aniž by ze své původní církve 

vystoupil. 

 

5.2.1.1 Členství v církvi (podle Řádu členství v ČCE) 

 

Členem ČCE je ten, který byl přijat a evidován jako člen některého farního 

sboru za podmínky, že byl řádně pokřtěn v některém jejím sboru (dříve i 

evangelické církve augšpurského či helvetského vyznání), nebo prokáže, že byl 

řádně pokřtěn v jiné křesťanské církvi vyznávající dílo Boha Otce, Syna i Ducha 

svatého. 



 Členům jiných křesťanských církví může Českobratrská církev evangelická 

propůjčit členství, jestliže o to v některém jejím sboru požádají. Přitom jsou 

posuzovány dva znaky mateřského křesťanského společenství žadatele:  

α. věrnost christologickému vyznání  

β. ekumenická otevřenost 

 Člen, který nežije v obecenství Slova a svátostí, je ČCE považován za 

jejího člena, pokud se nerozhodl z církve vystoupit nebo z ní nebyl vyloučen.  

5.2.2 Přijímání členů 

 

Přistupující podá žádost o přijetí do ČCE staršovstvu farního sboru, ve 

kterém chce být evidován. Nezletilé a nesvéprávné přihlašují rodiče, popřípadě 

zákonný zástupce.  O přijetí do ČCE a o propůjčení členství rozhoduje staršovstvo 

na základě zjištění, zda přistupující splňuje  podmínky přijetí a zda se seznámil se 

základy učení ČCE, vyznal svou víru a účastní se sborového života. Nový člen je 

přijímán v bohoslužebném shromáždění.  

Ti, kdo z církve vystoupili nebo byli vyloučeni, mohou znovu požádat o 

přijetí do ČCE. O přijetí rozhodne staršovstvo, přesvědčí-li se, že pominuly důvody, 

pro které k vyloučení z ČCE došlo. Staršovstvo může takovému členu stanovit 

zkušební lhůtu.  

 

5.2.3 Křest 

 

 Křtem se pokřtěný připojuje ke Kristu a stává se křesťanem, a to 

nezrušitelně. 

V evangelické církvi je křest dětí i dospělých rovnocenný. Záleží na každé 

rodině, zda rodiče dají své děti pokřtít nebo je povedou tak, aby se mohly dát 

pokřtít později na základě vlastního rozhodnutí. Žadatelé o křest jsou ke křtu 



připravováni soustředěnou, často individuální katechezí, jež je uvádí do základních 

obsahů křesťanské víry a do života sboru a církve. V případě křtu malých dětí jsou 

takto připravováni ti, kdo o křest požádali. Závěrem této přípravy je křest vodou – 

politím či pokropením. Spolu s tím, kdo je křtěn, či se zástupci křtěných malých 

dětí se na vyznáních i závazcích křtu mohou podílet věřící kmotr nebo kmotra jako 

svědkové křtu. 

 

 

 5.2.4 Konfirmace 

Ti, kteří byli pokřtěni v dětství na základě víry svých rodičů, jsou v církvi a 

rodině vedeni k tomu, aby se ke svému křtu osobně a veřejně přiznali, až budou 

dospělí. Tento čin se nazývá konfirmace (utvrzení) a koná se zpravidla ve věku 15 

let případně později. Konfirmace však není podmínkou života ve sboru. Ti, kdo se 

vírou přiznají ke svému křtu v pozdějším věku, mohou se zapojit do společenství 

sboru také tiše a nenápadně.  

  

          5.2.5 Evidence členů (podle Řádu členství) 

Každý člen ČCE může být členem pouze jednoho farního sboru, zpravidla v 

místě svého. trvalého bydliště. Farní sbor vede evidenci těch, kteří byli pokřtěni a 

přistoupili,  stávajících a minulých členů, kteří členství pozbyli nebo zemřeli. 

Eviduje i členy přistěhovalé a odstěhovalé.  

 Člen ČCE je povinen se odhlásit ze sboru, z něhož odchází, a přihlásit se ve 

sboru, do jehož obvodu se přistěhoval nebo ve kterém chce být členem. 

Podrobnosti stanoví Řád o správě církve. Představitelé sboru jsou povinni vydat 

členu sboru na jeho žádost potvrzení o členství ve sboru, o křtu (pokud byl v tomto 

sboru pokřtěn), potvrzení o darech a potvrzení o hlasovacím právu v církvi.  

 

 

5.2.6 Práva a povinnosti členů církve podle Církevního zřízení ČCE 



          Církev poskytuje svým členům duchovenskou a pastýřskou péči, církevní 

služebnosti a účast na správě církve. Od svých členů žádá, aby pilně četli Písmo 

svaté, aby setrvávali v bratrském obecenství života kolem Slova Božího a svátostí, 

vychovávali spolu s církví své děti ve víře, společně oslavovali Boha, osvědčovali 

svou víru životem podle evangelia, v lásce sloužili svým bližním a nesli 

odpovědnost za zajištění hmotných potřeb církve. Hlasovací právo mají členové, 

kteří plní své povinnosti v církvi a jsou starší 18 let. Hlasovací právo nemají ti 

členové, kterým bylo právoplatně odňato. 

 
 

5.2.7 Všeobecné kněžství, presbyterně-synodní zřízení, sborové shromáždění 

 

• Všeobecné kněžství 

Evangelická církev přijímá zásadu všeobecného kněžství lidu Kristova, 

podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným a uskutečnuje se podle 

různých obdarování, jež společenství církve rozpoznává. Podle této zásady 

pověřuje ke konkrétním službám. 

 

• Presbyterně-synodní zřízení 

 Presbyterní zřízení vyjadřuje, že církev je vedena na všech stupních řízení 

demokraticky zvolenými staršími čili presbytery, z nichž někteří zastávají úřad 

kazatelů. Kazatelé (duchovní) jsou zvláštním druhem presbyterů, kteří vykonávají   

svůj úřad jako své životní povolání. Platí zásadní rovnost mezi nimi a ostatními 

presbytery, kteří svůj úřad jako životní povolání nevykonávají. Za členy 

nadřízených církevních orgánů může být zvolen jen ten, kdo byl zvolen svým 

vlastním farním sborem za kazatele nebo presbytera. Výraz „synodní“ vyjadřuje, že 

řízení církve se uskutečňuje na všech stupních volenými shromážděními tak, že je 

vyváženě rozděleno mezi sbory všech stupňů. Nejvyšším řídícím orgánem je 

celocírkevní shromáždění zvané synod.“30   

 

                                                 
            30 TRETERA, Jiří, Rajmund, Konfesní právo a církevní právo, s. 293. 
 



• Sborové shromáždění 

  „Ve farních sborech ČCE nehlasuje každý, ale pouze ten, kdo dosáhl věku 

osmnácti let, plní povinnosti člena církve a byl satršovstvem zapsán do seznamu 

členů církve s hlasovacím právem. Ti pak tvoří sborové shromáždění, které zasedá 

nejméně jednou do roka.  

  Sborové shromáždění rozhoduje o podsatatných záležitostech sboru. Mezi 

jeho výlučné pravomoci patří volba faráře, jáhna, členů a náhradníků staršovstva a 

revizorů účtů.“31  

Do všech funkcí v ČCE jsou volitelní muži i ženy. 

 

5.2.8 Zánik členství v ČCE (podle Řádu členství)  

           Člen ztrácí členství v ČCE: 1/ prohlášením o vystoupení z ČCE, podaným 

písemně staršovstvu sboru; ústně učiněné prohlášení potvrdí staršovstvo sboru 

takovému členu doporučeným dopisem, 2/ odnětím propůjčeného členství, 3/ 

vyloučením z církve. 

Členu, který svými činy nebo slovy opkovaně projevuje nevěrnost a neúctu 

k základům vyznání ČCE nebo vede takový způsob života, který se rozchází se 

zásadami ČCE, staršovstvo stanoví lhůtu k nápravě. Použije opatření, zejména: 

domluvy, odnětí volebního práva apod. Po selhání nápravných opatření má 

staršovstvo předložit otázku, zda by neměl vystoupit z ČCE. Nevystoupí-li takový 

člen na výzvu sám, nebo se nenapraví, může jej staršovstvo po předchozím 

schválení seniorátním výborem z ČCE vyloučit. Vyloučení se provede písemně s 

uvedením důvodů rozhodnutí a poučením o možnosti odvolání. 
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5. 3 Církev československá husitská 

 

 Církev československá husitská (dále CČSH), je křesťanskou církví, která 

se hlásí k tradici staro-křesťanské, cyrilometodějské a reformační. V současnosti 

má tato církev přibližně 130 000 členů. 

 “S katolictvím ji spojuje pevný liturgický řád, počet svátostí (sedm), svátost 

kněžství, avšak bez apoštolské sukcese. S protestantismem většina ostatních 

prvků např. pojetí večeře Páně (chybí transsubstanciace a myšlenka opakované 

oběti), ordinance, odmítání úcty ke svatým, pojetí učitelského úřadu apod. “ 32 

Je církví presbyterní s episkopálními prvky. Na její správě se společně 

podílejí laici (starší – presbyteři) a duchovní (kazatelé, jáhni, kněží a biskupové – 

episkopové). 

 

5.3.1  Vznik  členství  

  
 Článek 4 Ústavy CČSH stručně upravuje členství, jeho vznik  a zánik takto: 

• Příslušnost k církvi se nazývá členstvím v církvi. Členství v církvi se 

nabývá křtem, u osob pokřtěných v jiné církvi jejich přijetím podle Organizačního 

řádu CČSH. 

• Členství v církvi se uskutečňuje zpravidla prostřednictvím členství v 

jednotlivých náboženských obcích, podle místa trvalého pobytu osoby. Členové se  

účastní na životě církve,  čtením Písma, modlitbou, následováním Krista v lásce a 

službě a ve svědectví slovem i životem. Proto se členové církve podílejí také na 

organizačním a hospodářském životě církve a přispívají na její hmotné potřeby 

pravidelnými příspěvky, bohoslužebnými a účelovými sbírkami a dary. 

• Každá náboženská obec je povinna vést seznam členů církve 

příslušejících do náboženské obce a neprodleně provádět v seznamu změny, k 

nimž došlo. 
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5.3.2 Obecné kněžství, svěcení žen 

CČSH vychází z obecného kněžství Kristova lidu. Služby kněžství celé 

obecné církve Kristovy jsou přenášeny při svěcení kněžstva "na osoby způsobilé a 

osvědčené", muže a od roku 1947 i ženy.  

 

 5.3.3 Práva členů podle Ústavy CČSH 

 

Mezi práva členů patří právo na službu církve, aktivní právo  hlasovací při 

shromážděních náboženské obce všem zletilým členům, jimž nebylo toto právo 

odejmuto kárným opatřením, pasivní hlasovací právo býti volen do církevních 

orgánů, a všem členům take náleží právo odvolávat se k nejblíže nadřízenému 

orgánu církve. 

 

 

5.3.4 Zánik členství podle Ústavy CČSH 

 

Členství v církvi se pozbývá za života člena vystoupením nebo rozhodnutím 

církve v případech a za podmínek, které církevní řád stanoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 4  Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 

 

Svědkové Jehovovi (dříve Badatelé Bible) jsou celosvětová náboženská  

společnost, jejíž členové se označují za jediné skutečné křesťany. Věří v jediného 

Boha,  Jehovu. V České republice je společnost registrována od roku 1993, přesto 

je čtvrtou nejpočetnější církví u nás. Při sčítání lidu v roce 2001 se k této 

společnosti přihlásilo přes 23 000 osob. Členové Náboženské společnosti  

Svědkové Jehovovi se neúčastní politického života ani válečných konfliktů. 

 Důležitou činností Svědků Jehovových je misijní evangelizace s cílem 

seznámit co nejvíce lidí s Biblí a s božími záměry. Toto úsilí je koordinováno 

církevním ústředím. Probíhá formou šířeného a psaného slova v mnoha jazycích. 

 

5.4.1 Vznik členství 

 

Úprava členství a s ním související práva a povinnosti členů Svědků 

Jehovových není upravena vnitřními řády, ani Základním dokumentem. 

“Členství zakládá akt křtu. Tomu ovšem předchází několik přípravných 

fází: 

  

1. Navázání kontaktu se skupinou a projevení zájmu o studium literatury 

Svědků  

- o navazování kontaktů jehovisté usilují při své „službě dům od domu.“ Pokud 

zájem studujícího přetrvává, stává se aspirantem na křest a nese titul tzv. 

zájemce. Ten musí po určitou dobu studovat literaturu se zkušenějším členem 

sboru.  

2. Přání nechat se pokřtít  

– křtu předchází důkladná indoktrinace, zájemce by měl detailně a pod vedením 

pokřtěného Svědka Jehovova prostudovat nejméně dvě publikace Společnosti. 

Pokud nabude vnitřního přesvědčení, že je způsobilý přijmout křest, následuje 

rozhovor se sborovými staršími, kteří přezkoumávají jeho postoje a rozhodnutí. 



Pokud se rozhodnou přání zájemce vyhovět, stanoví se datum křtu, pokud ne, 

doporučí zájemci, v jakých směrech by měl ještě pracovat.   

 

5.4.1.1 Křest 

 

Křest může udělit kterýkoli sborový starší. Provádí se úplným ponořením 

aspiranta do vody.  Křest je veřejná demonstrace jedince, že se rozhodl skoncovat 

se starým způsobem života a je oddán pouze bohu Jehovovi.33 Pokřtění členové 

se mezi sebou vzájemně oslovují „bratře“ a „sestro.“ “34 Křtí se pouze osoby s 

dostatečnou rozumovou vyspělostí. 

“V České republice křty obvykle probíhají na sjezdech, možnost křest udělit 

mají ale všichni sboroví starší, tudíž teoreticky by mohlo být možné křtít kdekoliv a 

kdykoliv, avšak není to běžné. 

 Svědkové rozlišují vedle křtu vodou také křest duchem svatým,35 jak jej 

známe z evangelií v souvislosti s Ježíšem. Tento typ křtu se vztahuje také na 

„pomazanou  třídu“ vyvolenou k vládě v nebesích po Ježíšově boku. “36  

 V souvislosti s přesvědčením, že jedinými pravými křestˇany jsou pouze 

Svědkové Jehovovi, není křest  mimo toto společenství uznáván. 

 

 5.4.2 Povinnosti členů 

 

  “Povinnosti, k nimž organizace zavazuje své členy, jsou přísné. Týkají se 

jak osobního života (abstinence, dietní předpisy, odmítání krve), tak postoje ke 

společnosti ( odmítání vojenské účasti, ale i účasti v nápravných a charitativních 

snahách – nemá smysl zachraňovat svět propadlý satanu), vztahu k existujícím 

církvím (všechny jsou ve vleku satana), ale také loayality k názorům organizace a 
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zejména norem tzv. “polní služby” tj. času, který každý člen musí věnovat 

organizaci jako misionář, kolportér, propagandista apod.  Naproti tomu organizace 

obklopí svého člena jasným, pevným, nediskutabilním naukovým systémem, 

žřetelnými pravidly pro chování i jistým sociálním zázemím – a k tomu vyhlídkou 

na šťastnou budoucnost, k níž jej přivede.”37 

“Vnitřní život organizace Svědků Jehovových je ovládán těmito zásadami. 

Bohoslužebný život spočívá v  nedělních shromážděních, věnovaných studiu 

“Strážné věže” a modlitbám. Odmítány jsou všechny křesťanské svátky ( ale i 

osobní jubilea). Sociální práce se nekoná. Působení na okolí je soustředěno na 

oslovení lidí mluveným nebo tištěným slovem.”38 Podle Základního dokumentu 

Společnosti je veškerá činnost Společnosti financována dobrovolnými dary 

fyzických či právnických osob, které souhlasí s její činností. 

 

5.4.3 Zánik členství 

 

“Členství v Náboženské společnosti  Svědků Jehovových může zaniknout 

ze dvou hlavních důvodů.  

1. Může být ukončeno dobrovolně  

-  na vlastní žádost člena, např. kvůli nesouhlasu s učením, nebo rozhodnutí 

přestat vést osobní život podle pravidel  Svědků Jehovových. 

 2. Člen může být vyloučen 

 -  kvůli „nevázanému způsobu života“ (osobní život jedince se dostane do 

rozporu s učením, např. vede sexuální život mimo manželství, páchá trestnou 

činnost, apod.)  

 - kvůli „překrucování nauky“ (odmítá oficiální interpretace a není přístupný 

domluvě starších).  

Své bývalé členy označují Svědkové Jehovovi jako „odpadlíky“ a nesmí se 

s nimi stýkat. Za porušení tohoto pravidla rovněž hrozí exkomunikace.  Pokud se 

exkomunikovaný člen chce do Náboženské společnosti Svědků Jehovových  vrátit, 
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může se tak  po rozmluvě se sborovými staršími, stát. Takový člen  se již podruhé 

nekřtí. “39 

 

5.4.4 Organizace na úrovni lokálních kongregací 

 

Společnost nevede evidenci ani záznamy o svých členech, neupravuje 

místní příslušnost ke sboru. “Jednotlivé sbory jsou řízeny skupinou tzv. sborových 

starších. Jsou to muži, kteří jsou již Svědky Jehovovými delší dobu a mají důvěru 

ostatních členů sboru. Pokud má být někdo další zvolen novým starším, je vybrán 

na základě tajného ujednání mezi staršími stávajícími. Tito muži vyřizují formální 

záležitosti, reprezentují sbor ve styku s ostatním světem a poskytují pomoc 

ostatním členům sboru, ohledně nauky a také v soukromých záležitostech.”40 

 

 

 

5.5 Pravoslavná církev v českých zemích  a na Slovensku 

 

„Po vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky zůstala 

pravoslavná církev v obou zemích nerozdělena, avšak začala působit pod novým 

názvem Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku.“41 

V českých zemích je Pravoslavná církev představována dvěma eparchiemi: 

Pražskou a Olomoucko-brněnskou. V jejich čele jsou biskupové. Nejvyšším 

představitelem Pravoslavné církve v českých zemích je arcibiskup pražský, Na 

Slovensku je to arcibiskup prešovský. Vrcholným představitelem celé církve je 

metropolita.  

V Pražské eparchii je také Duchovní zastoupení Ruské pravoslavné církve 

v České republice s chrámem sv. Petra a Pavla v Karlových Varech.  
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Počet členů pravoslavné církve v českých zemích je podle údajů posledního 

sčítání lidu je přibližně  23 000.  

Základní organizační jednotkou Pravoslavné církve  je církevní obec - čili 

farnost (parochie) a případně monastýry. Z duchovního hlediska je základní částicí 

Církve církevní sbor místních pravoslavných věřících.  

 

5.5.1 Vznik členství 

 

“Členy církve jsou věřící v ní pokřtění, pomazaní myrem anebo s ní 

kanonicky sjednocení.”42 ”Členové Pravoslavné církve jsou zároveň členy jejích 

místních sborů podle místa svého trvalého pobytu.”43 

 

5. 5.1.1 Křest 

 

Pravoslavná církev dodržuje apoštolskou tradici a křtí ponořením. “Křest se 

zpravidla koná trojím ponořením. Je neopakovatelný, koná jej kněz nebo biskup, 

výjimečně jej může vykonat i laik. Neosobní formule (“Křtí se…)naznačuje, že 

subjektem křtu je Duch svatý prostřednictvím osoby křtícího. Křest nemluvňat je v 

pravoslaví obvyklý. “44 

Konvertité k pravoslaví z jiných křesťanských církví jsou přijímáni na 

základě toho, odkud přicházejí, buď křtem nebo myropomazáním (sjednocení 

pouhým vyznáním pravoslavné víry se konalo na některých místech v části 20. 

století a dnes se už prakticky nevyskytuje). Řada světových pravoslavných církví 

přijímá konvertity pouze skrze pravoslavný křest: Řecko, Athos, Jerusalem a nově 

se šíří i v Rusku. 
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  5.5.1.2  Myropomazání 

 

“Bezprostředně po křtu následuje “pomazání myrem” (olivovým olejem s 

přísadami vonných látek), odpovídající západnímu biřmování (konfirmaci). Je to 

samostatná svátost, avšak časově od křtu neoddělená.”45 

 

 

5.5.2 Práva a povinnosti členů pravoslavné církve 

 

Práva a povinnosti členů pravoslavné církve vymezují kanonická pravidla. 

Členové, kteří mají trvalý pobyt na území církevní obce mohou vykonávat aktivní i 

pasivní volební právo (od 16, resp. 18. let) a podílet se tak na správě a 

rozhodování církve.  

 

 

5.5.3  Zánik členství  

 

 Zánik členství Ústava neupravuje. Členství trvá po celý život jedince. 

Kanonická pravidla pravoslavné církve, respektive Pravidla svatých apoštolů 

vymezují pouze podmínky, za kterých může být věřící vyloučen z církevního 

společenství. To pravoslavná církev nazývá odloučením.  

                      Odloučení může být dvojí: 1. od svatého příjímání a 2. od všech modliteb 
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5. 6  Slezská církev evangelická augsburského vyznání 

 

 Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV) navazuje na 

historické a duchovní dědictví reformace Martina Luthera. “Je členem Světového 

luterského svazu  a patří k zakládajícím členům Světové rady církví. Struktura této 

církve je budována na podobných principech jako v Českobratrské církvi 

evangelické. Řízení je také trojstupňové: povšechná církev – seniorát – farní sbor. 

”46  “V roce 1991 se od uvedené církve oddělila církev, která po předložení více 

než 10 000 podpisů svých příslušníků byla v roce 1996 registrována pod názvem 

Luterská evangelická církev a. v. v České republice. Ta není členem Světové rady 

církví.” 47 

 Zřejmě i kvůli oddělení církví se snížil počet jejích členů. Zatímco v roce 

1991 přesáhl 33 000, o deset let později se ke Slezské církvi evangelické 

augsburského vyznání přihlásilo asi 14 000 lidí.  

Církev působí na poměrně malém území v délce asi 100 km a šířce přes 40 

km v regionu Těšínského Slezska v severovýchodním cípu České republiky. V 

posledních letech církev rozvíjí svou činnost i v Praze a misijně působí také na 

Bruntálsku.  

“Církev je dvojnárodnostní a dvojjazyčná (česko-polská).“48 Koná 

bohoslužby v obou jazycích.  

  

5.6.1 Vznik členství 

 

Členství v církvi upravuje Zřízení Slezské církve evangelické augsburského 

vyznání .Členy církve jsou členové existujících farních sborů a věřící žijící v 

diaspoře, kteří se hlásí k církvi a jejímu učení. Členové jednotlivých farních sborů a 

zároveň celé církve jsou ti, kteří byli podle jejího řádu pokřtěni, anebo byli do  

církve přijati, pokud výslovně z církve nevystoupili, nebo nebyli vyloučeni. Každý 

člen církve náleží k farnímu sboru v jehož obvodu má trvalé bydliště. Členové 
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církve bydlící mimo území farních sborů SCEAV přísluší k tomu sboru, k němuž se 

přihlásí. Člen SCEAV může být současně členem církve, vůči které byla synodem 

schválena možnost dvojího členství.  

 

 

5.6.2 Práva a povinnosti členů 

 

Práva a povinnosti členů upravuje Zřízení církve evangelické augsburského 

vyznání v České republice. Členové se podílí na správě a rozhodování 

prostřednictvím hlasovacího práva aktivního (18 let) a pasivního (21 let). V církvi je 

zaručena rovnoprávnost mužů a žen, jakož i rovnoprávnost jazyková při 

bohoslužbách, náboženském vyučování, v náboženských úkonech, při řízení a 

jednání v církevních shromážděních a  na  církevních úřadech. 

 
 

5.6.2.1 Křest 

 

Pastor nebo jím pověřený duchovní je povinen před křtem svatým uskutečnit 

pastorační rozhovor s  rodiči dítěte a pokud možno i s kmotry. Obsahem rozhovoru 

je vysvětlení biblického chápání křtu a  závazku z  něho plynoucího. Proto by měl 

být křest udílen osobám s dostatečnou rozumovou vyspělostí. Křest dětí se koná, 

pokud je alespoň jeden z rodičů evangelíkem a zároveň je kmotrem dítěte věřící 

křesťan, který zajistí patřičnou výchovu dítěte ve víře. 

 Křest svatý se má konat zásadně v kostele, ve výjimečných případech se 

může konat doma nebo v  nemocnici. Duchovní, který pokřtil člena jiného sboru, je 

povinen zaslat pastorovi sboru, ke kterému pokřtěný náleží, všechny údaje. 

 
 

5.6.3 Zánik členství 

 

Přestože dokument Zřízení Slezské církve evangelické augsburského 

vyznání v České republice zánik členství ani vyloučení z církve nijak neupravuje, 



členství zaniká vystoupením člena popřípadě jeho vyloučením, které ovšem není 

řády upraveno. Disciplinární řád církve upravuje pouze kárnou odpovědnost členů, 

kteří byli zvoleni do některého z úřadů církve. Pořádkové a disciplinární tresty se 

podle Disciplinárního řádu týkají pouze členů církevní rady, členů seniorátních rad, 

pastorů, vikářů, diakonů, katechetů, presbyterů a dalších sborových pracovníků.  

 
 

 

5. 7 Církev adventistů sedmého dne 

 

 Církev adventistů sedmého dne (CASD) je křesťanské společenství 

věřících, kteří dobrovolně přijali a prožívají vyznání víry formulované v Základních 

věroučných výrocích Církve adventistů sedmého dne. Je jednou z nejpočetnějších 

církví spojenou s apokalyptickým očekáváním.  Vážné studium bible a svěcení 

soboty jako dne odpočinku patří k charakteristikám adventismu. V současné době 

se počet pokřtěných členů v České republice pohybuje přibližně kolem čísla 7 800 

a počet čekatelů na členství, který zahrnuje i děti je přibližně 9 600 členů.  

      

5.7.1 Vznik členství  

 

  Vznik členství upravuje Ústava Církve adventistů sedmého dne. Členem 

církve se může stát každý věkově a rozumově způsobilý člověk, který dobrovolně 

a na základě svobodného rozhodnutí vyznává a prakticky prožívá poslání, úkol a 

životní styl, jež církev přijala. Členství v církvi vzniká rozhodnutím sboru na 

základě žádosti o přijetí za člena zpravidla obřadem křtu, výjimečně na základě 

vyznání víry, jestliže takový žadatel byl již na základě vyznání víry v minulosti 

pokřtěn křtem ponořením.  Každý člen církve je současně členem některého sboru. 

 

 

 

 



 

5.7.1.1 Křest 

 

“Z nauky baptistické církve, z níž zakladatelé světového adventismu vyšli, 

se přijímá nutnost osobního obrácení jako předpokladu platného křtu. Proto 

adventisté uznávají za platný jen křest udělovaný v dospělosti, a to ponořením.”49 

Křest následuje po důkladném vyučování z Bible a přijetí jejího učení. Po křtu 

následuje křestní přísaha, která se koná veřejným slibem před shromážděním 

sboru. 

 

5.7.2 Práva členů a dobrovolné závazky plynoucí z členství 

 

           Práva a povinnosti členů upravuje Ústava Církve adventistů sedmého dne. 

  Každý člen církve má právo za rovných podmínek využívat zařízení církve a plně 

se podílet na jejím životě a činnosti, zejména se účastnit shromáždění, obřadů a 

programů konaných církví. Každý člen církve, který není v církevním trestu, má 

právo volit a být volen do orgánů církve, vykonávat funkce, jimiž je pověřen a 

vystupovat na sborových shromážděních. Člen církve má právo obracet se na 

orgány církve s podněty a stížnostmi, a není-li s vyřízením spokojen, může se 

obrátit se žádostí o přezkoumání k nejbližšímu vyššímu výkonnému orgánu. 

Každý člen církve je povinen svými schopnostmi a možnostmi usilovat  o 

naplnění poslání církve, dodržovat její ústavu a další vnitřní předpisy církve a 

rozhodnutí jejích orgánů, morálně i materiálně církev podporovat, důstojně 

reprezentovat svou víru i církev a podle svých sil a schopností se účastnit života 

sboru a programů církve. 

 

 

 

 

                                                 
49 TRETERA, Jiří, Rajmund, Konfesní právo a církevní právo, s. 320 

 



5.7.3 Následky porušení povinností plynoucích ze zásad členství 

 

  Nedodržení povinností plynoucích ze zásad členství v církvi musí být s 

členem projednáno a musí mu být poskytnuta možnost, aby vysvětlil a obhájil své 

jednání. Nepostačí-li k nápravě napomenutí, udělí se církevní kázeň, nebo může 

dojít k vyloučení člena z církve. 

 

 

5.7.4 Zánik členství v církvi 

 

Členství v Církvi adventistů sedmého dne zaniká podle Ústavy této církve 

vystoupením člena z církve na vlastní písemnou žádost, vyloučením člena z 

církve, úmrtím. Zánik členství nemá za následek vznik práva bývalého člena nebo 

jiných osob na vrácení finančních či hmotných příspěvků a darů církvi nebo podílu 

z majetku církve. 

 

 

 

5. 8 Apoštolská církev 

 

Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a 

praxe se řadí mezi letniční církve, které jsou sdruženy celosvětově v "Pentecostal 

World Conference”. Apoštolská církev (AC) je svazkem sborů, které v sobě 

sdružují všechny členy Apoštolské církve. Podle vnitrocírkevní statistiky měla 

církev k 1. 12. 2007 celkem 7 040 členů včetně dětí a čekatelů. 

  

   5.8.1  Vznik a zánik členství 

 

Apoštolská církev upravuje členství ve své ústavě. Členy Apoštolské církve 

se stávají ti, kteří si na základě svobodného rozhodnutí podali písemnou přihlášku 

pastorovi místně příslušného sboru a splnili základní podmínky pro přijetí do sboru. 



Pokud žadatel o členství není starší 15 let, jeho přihláška musí být podána se 

souhlasem jeho zákonných zástupců. Požádal-li uchazeč písemně o přijetí do 

sboru a veřejně vyznal svou víru v Boha a  následně byl pokřtěn ponořením do 

vody, splnil tím základní podmínky pro přijetí do sboru. 

Členy přijímá Rada starších poté, co uchazeče obeznámila s vedením, 

učením a vizí sboru i církve. Přijetí do sboru potvrdí uchazeči písemně pastor 

sboru. 

V případě, že člen z jakéhokoliv důvodu změní na přechodnou dobu 

bydliště, zůstává i nadále členem svého původního sboru. Podléhá však správě a 

kázni sboru, v jehož obvodě dočasně bydlí. V takovém případě je mateřský sbor 

povinen oznámit tuto skutečnost písemně pastorovi příslušného sboru. 

K přestupu do jiného sboru se požaduje vlastní žádost uchazeče, jakož i 

písemné doporučení pastora původního sboru. 

Při přestupu z jiné církve je v přihlášce třeba udat důvod. Pokud by mělo 

dojít k přestupu ze sporných důvodů, nemůže být přijetí uskutečněno do vyjasnění 

případu. Při přijetí za člena je nutné, aby nově přijatý písemně sdělil své dřívější 

církvi výstup či přestup. Poté, co byl přijat Radou starších do sboru, dostává 

obvykle nový člen písemné potvrzení o členství ve sboru AC, které dokládá vznik 

smluvního vztahu mezi přihlášeným a sborem. Do přijetí přihlášeného Radou 

starších jsou lidé účastnící se sborového života považováni za uchazeče o 

členství, stejně tak jejich děti a děti členů mladší 15 let. 

 

5.8.1.1 Křest 

 

   O křtu rozhoduje Rada starších sboru na základě žádosti a osobního 

vyznání toho, kdo má být pokřtěn. Křest se koná ponořením. Ve sboru, který má 

baptisterium, mohou být křtěni čekatelé jiných sborů jen s vědomím jejich Rady 

starších. Křtěný učiní před křtem, nejlépe v přítomnosti svědků, vyznání na základě 

otázek položených tím, kdo křtí. V případě křtu více osob musí každý odpovídat a 

vyznávat sám za sebe. 



     AC uznává křest ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého všech těch, kteří 

uvěřili a následně byli pokřtěni ve vodě ponořením i jinde, nejen v AC.  

 

 

5.8.2 Práva a povinnosti členů a práva uchazečů o členství 

 

Podle ústavy AC členové a uchazeči o členství mají nárok na veškerou 

pastorační péči ve sboru, rodinách i v odloučení (nemocnice, ústavy, vojenské 

útvary apod.). Člen je povinen řídit se zásadami Písma svatého a žít tak, aby 

přispíval k budování a šíření Božího království, rozvoji sboru a církve. Členové 

Apoštolské církve mají povinnost vzájemně se o sebe starat tím, že si předávají 

své životní zkušenosti, navštěvují se a vzájemně si ve sborech i rodinách pomáhají 

podle praxe prvních křesťanů. Jejich povinností je – pokud záleží na nich – žít v 

pokoji se všemi lidmi. 

Svými dobrovolnými příspěvky, kterými jsou desátky, dary, oběti apod., se 

členové podílejí na úhradě provozu a činnosti sboru. 

Právo zúčastňovat se rozhodování o správních záležitostech sboru a církve 

mají členové starší 18 let. 

 

5.8.2.1 Sborová kázeň  

 
  Předmětem sborové kázně se členové stanou, když porušují duchovní a 

mravní zásady Písma svatého. Uplatňováním sborové kázně sleduje církev jejich 

nápravu. Prvním stupněm kázně je napomenutí. Nepřijme-li provinivší se 

napomenutí ani kázeň, dojde k jeho vyloučení ze sborového obecenství, tj. 

úplnému přerušení bratrských styků a zbavení členství. Vyloučený je pak 

považován za objekt misijního působení. 

      Kázeňské opatření může zrušit jen ten orgán, který je uložil. Zruší je, když 

bylo u kázněného dosaženo nápravy. 

 

 



5.8.3 Zánik členství  

 

Členství zaniká zrušením členství, na základě svobodného rozhodnutí, nebo 

výše uvedeným vyloučením. Zrušením členství nevzniká nárok na vrácení 

příspěvků a darů, které byly sboru či církvi dány. Oznámení o zrušení členství 

podává člen písemně pastorovi svého sboru. 

 
 

 
 

5. 9 Bratrská jednota baptistů 

 

Bratrská jednota baptistů (BJB) je křesťanská reformační církev. “Jeden z 

charakteristických znaků tohoto proudu je přesvědčení, že ke křtu neodmyslitelně 

patří osobní vyznání a závazek víry. Baptisté proto neuznávají a nepraktikují křest 

nemluvňat.” 50 

“Za jedinou a postačující NORMU učení a života pokládá baptismus Písmo 

svaté. Neváže se na žádné konfese. “ 51 

Stane-li se někdo členem baptistického sboru, automaticky se stává také 

součástí  misijního hnutí.  V Čechách a na Moravě má Bratrská jednota baptistů 

asi 3600 členů. 

 

           5.9.1  Vznik a zánik členství 

 

  Bratrská jednota baptistů upravuje členství ve své církvi Základním řádem 

sboru  Bratrské jednoty baptistů. Členem sboru se může stát každý, kdo byl na 

základě své žádosti a po jejím přezkoumání z podnětu staršovstva k členství 

doporučen a sborovým shromážděním přijat. Předpokladem je znovuzrození z 

Ducha svatého, osobní vyznání víry (křest na vyznání víry). 

V Bratrské jednotě baptistů existuje institut dvojího členství. “ Vedle členů 

plných existují “čekatelé” či “přátelé”, kteří ještě neučinili závazné rozhodnutí buď 
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51 Tamtéž, s. 140. 



pro nízký věk (děti) nebo pro duchovní nezralost. Také jim církev poskytuje 

pastorační, katechickou a jinou službu v očekávání, že se jednou rozhodnou 

přijmout křest a stanou se členy plnými. “ 52 

 

           5.9.1.1 Křest 

Členy baptistického sboru se mohou stát jen ti, kteří prožili 

znovuzrození z Ducha svatého a vyznávají svoji víru před sborovým 

shromážděním. Na vyznání své víry jsou pak pokřtěni ponořením do vody. 

Přijmutím do sboru na sebe berou věřící závazek žít podle nároků Božího 

slova, které hovoří do osobního i církevního života. 

5.9.2 Práva a povinnosti členů a práva uchazečů o členství 

 

Duchovní a pastorační péče je poskytována nejen členům sboru, ale i 

jejich dětem a rodinám a dalším lidem. Všichni členové sboru mají výsadu a 

odpovědnost podílet se na sborovém obecenství, na bohoslužebných a 

vzdělávacích shromážděních i ostatních aktivitách sboru. Zúčastňují se Večeře 

Páně, podle svých možností a schopností přispívají svými dary i finančně ke 

sborovému dílu. Usilují také o dobré jméno sboru v jeho okolí. 

Každý člen sboru má jednací a volební právo, pokud není konkrétně 

stanoveno jinak. Každý člen sboru má volební právo po dovršení 18. roku věku. 

Hlasovací právo mimo volebního není věkem omezeno. 

Každý může být řádným členem jen jednoho baptistického sboru. Přestup 

do jiného se děje na vlastní žádost a s vědomím (doporučením nebo vyjádřením) 

původního sboru. 
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 5.9.3 Sborová kázeň 

 

U členů, kteří se proviní proti zásadám Písma Svatého a sborového 

života, se uplatní sborové kázně. Prvním stupněm je napomenutí, následuje ho 

omezení práv, popřípadě pozastavení členství a posledním je vyloučení ze 

sboru. V případě vyloučení (pozastavení členství) pokračuje pastorační 

odpovědnost sboru. O znovupřijetí vyloučeného rozhoduje sborové shromáždění 

na základě stanovených podmínek. 

 

5.9.4 Zánik členství 

Členství ve sboru zaniká úmrtím, vyoučením, nebo na základě vlastní 

žádosti. 

 

 

5.10 Federace židovských obcí 

Federace židovských obcí sdružuje židovské obce, které se hlásí 

k ortodoxnímu, konzervativnímu nebo reformnímu (liberálnímu) směru judaismu. 

Židovské obce v ČR sdružují občany ČR i cizí státní občany žijící v ČR, hlásící se 

k židovskému náboženskému vyznání, židovské národnosti nebo původu, kteří 

nejsou příslušníky jiných církví nebo náboženských společností a jsou příslušnými 

orgány ŽO přijati za členy ŽO. “ Židovské (judaistické) vyznání je druhou nejstarší 

náboženskou denominací v českých zemích uznávanou světskou mocí. Výraz 

židovské náboženské obce byl na počátku devadesátých let opuštěn a nahrazen 

jednodušším názvem židovské obce. “53 

 V současné době jde o federaci 10 židovských obcí v českých zemích 

(Praha, Plzeň, Karlovy Vary, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Liberec, Brno, 

Olomouc, Ostrava). „Dnes žije v České republice asi 4000 osob židovského 

vyznání. Věkový průměr členů židovských obcí se snížil, do jejich řad přibyli  
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navrátivší se členové ze zahraničí nebo potomci asimilovaných Židů z první 

poválečné generace.“ 54 

 

 

5.10.1 Vznik členství 

 

 Členství upravuje Statut Federace židovských obcí v České republice. 

Členství v židovské obci může vzniknout pouze v jedné židovské obci, sdružené ve 

Federaci židovských obcí, za stanovených podmínek. Členství v židovské obci 

vzniká přijetím za člena.  Členem se může stat ten, kdo žádá o členství, jestliže 

buďto jeho matka je židovkou podle  halachy (židovského náboženského práva), 

nebo židem podle halachy musí být otec žadatele o členství, či židem podle 

halachy musí být alespoň jeden z prarodičů žadatele o členství. 

 

Představenstvo ŽO uzná přestupy (giury), vykonané Bejt dinem příslušného 

zaměření, respektovaného Federací židovských obcí. Představenstvo může 

rozhodnout o přijetí žadatele, který nežije v ČR, pokud má k židovské obci osobní 

vztah a splňuje ostatní podmínky přijetí. 

 Představenstvo přijímá členy na základě jejich žádosti a doporučení rabína 

ŽO, popřípadě vrchního zemského rabína FŽO, který na základě předložených 

dokladů či hodnověrných svědectví ověří, zda údaje v žádosti o přijetí do ŽO 

odpovídají skutečnosti a kritériím členství. 

Pro přijetí žadatele nebo žadatelky mladších 18 let je nutný souhlas jeho 

rodičů nebo zákonných zástupců.  

 Po přijetí je člen zapsán do jednotné členské evidence ŽO.  
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5.10.1.1 Giur – konverze k judaismu 

 

Konvertovat může každý, kdo projeví zájem o židovskou víru. Musí však 

splnit určité podmínky. Nejprve musí zájemce požádat rabína, zda mu umožní 

provést gijur. Rabín se snaží žadatele odrazovat, aby zjistil, jestli je jeho zájem 

opravdový a dostatečný. Také mu vysvětlí povinnosti a pravidla chování každého 

žida. Uspěje-li, začíná se žadatel připravovat na konverzi. Nejprve studuje Tanach 

– posvátné spisy, jednou ze sbírek Tanachu je i Tóra), pak Halachu (souhrn 

židovského náboženského práva), a také židovskou historii a svátky. Studium musí 

trvat minimálně jeden rok. Se zvyšujícím se věkem žadatele se také zvyšuje 

požadovaná délka studia. Po ukončení studia přistoupí žadatel  k Bejt dinu 

(židovský náboženský soud). Bejt din položí žadateli několik otázek, jimiž se snaží 

zjistit, jestli jeho zájem stále trvá a zdali studoval podrobně a dostatečně. Pokud 

uspěje, následuje Brit mila – obřízka (pouze u muže) a ponoření do mikve.  

Hebrejský termín pro muže, který konvertuje, je ger,  pro ženu gijoret; obojí 

značí „obyvatel, cizinec“ na základě biblické koncepce cizince, jenž přebývá v 

Izraeli a má stejná práva jako rozený Izraelita. Ger nebo gijoret  si pak vybírají 

nové jméno. Většinou si volí hebrejský ekvivalent svého jména (např. Robert - 

Ruven, Eva - Chava).  

Žadatel se může rozhodnout, zda podstoupí ortodoxní, reformní nebo 

konzervativní gijur. Liší se od sebe náročností a délkou samotného gijuru. Lidé, 

kteří úspěšně konvertovali a splnili všechny podmínky, se stávají plnohodnotnými 

Židy.  

 

 

5.10. 2  Práva členů židovské obce 

 

Člen židovské obce má právo účastnit se všech náboženských, kulturních, 

vzdělávacích, sociálních a dalších programů pořádaných ŽO a aktivně v nich 

působit. Člen  ŽO, který dovršil 18. rok věku má právo: volit do všech orgánů ŽO a 

FŽO, být volen do všech orgánů ŽO a FŽO, účastnit se práce v komisích a být 



volen do jejich čela, obracet se s písemnými žádostmi, připomínkami, návrhy a 

stížnostmi na všechny orgány ŽO a FŽO být účasten všech jednání, která se týkají 

jeho osoby. 

 

 

5.10.3  Povinnosti členů židovské obce 

 

Člen ŽO je povinen ctít zásady židovského náboženství, účastnit se dle 

svých možností činnosti ŽO, dodržovat Statut FŽO a Stanovy ŽO a jednat vždy 

tak, aby nepoškozoval zájmy ŽO a FŽO. Člen ŽO je povinen platit členské 

příspěvky ve stanovené výši a termínu. 

 

 

5.10.4  Zánik členství 

 

  Členství zaniká písemným prohlášením člena o vystoupení z ŽO, zrušením 

členství v případě, že člen ŽO nesplňuje podmínky členství, v okamžiku nebo 

v případě, že člen záměrně poškodil zájmy ŽO a FŽO, zejména tím, že porušil své 

povinnosti. O zrušení členství rozhoduje shromáždění na návrh představenstva 

ŽO. Posledním ze způsobů zániku členství je úmrtí člena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Přehled  církví, náboženských společností a svazů církví a náboženských 
společností 

 

Podle údajů platných a zveřejněných ministerstvem kultury ČR ke dni 12.3.2009. 
 

1. Církve a náboženské společností registrované 
podle zákona č. 308/1991 Sb. 

 
 

Č. 
 
Název církve, náboženské společnosti  

1. Apoštolská církev                                                                                                

2. Bratrská jednota baptistů 

3. Církev adventistů sedmého dne                                       

4. Církev bratrská                                                                                                           

5. Církev československá husitská    

6. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 

7. Církev řeckokatolická                                                                                         

8. Církev římskokatolická 

9. Českobratrská církev evangelická  

10. Evangelická církev a. v. v ČR 

11. Evangelická církev metodistická 

12. Federace židovských obcí v ČR 

13. Jednota bratrská 

14. Křesťanské sbory 

15. Luterská evangelická církev a. v. v ČR 

16. Náboženská společnost českých unitářů 

17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 

18. Novoapoštolská církev 

19. Pravoslavná církev v českých zemích 

20. Slezská církev evangelická a. v.  

21. Starokatolická církev v ČR 



1. Církve a náboženské společností registrované 
podle zákona č. 3/2002 Sb. 

 

 
 
Č. 

 
Název církve, náboženské společnosti 

22. Církev Křesťanská společenství 

23. Obec křesťanů v České republice 

24. Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, 
 Hnutí Hare Krišna 

25. Česká hinduistická náboženská společnost 

26. Ústředí muslimských obcí 

27. Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy 
moskevského a celé Rusi v České republice 

28. Buddhismus Diamantové cesty linie Karma 
Kagjü 

29. Višva Nirmala Dharma 

30. Církev živého Boha 

 
 

2. Svazy církví a náboženských společností registrované  
podle zákona č. 3/2002 Sb. 

 
 

Č. 
 
Název svazu církve a náboženské společnosti  

1.  Vojenská duchovní služba 

2.  Ekumenická rada církví v České republice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Předložené návrhy na registraci církve a náboženské společnosti 
a svazu církví a náboženských společností 

 
 

 
Č. 

 
Název církve, náboženské společnosti 

1. Církev Nová naděje 

2. Církev Slovo života 

 
 

5. Církve a náboženské společností, které nebyly registrované 
podle zákona č. 3/2002 Sb. 

 

 
Č. 

 
Název církve, náboženské společnosti  

1. Ekumenická církev svatého Jana 
Jeruzalémského, řádu rytířů Rhodosu a Malty 

2. Ukrajinská řeckokatolická církev                                                                                                

3. Židovské Centrum Chai 

4. Arménská apoštolská pravoslavná církev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 

Resumé 

The purpose of my graduation thesis - The Membership of Church and 

Parishes in Czech Republic, was to define and describe the status of the members 

of church and parishes in our country. The sources of legal regulations, from which I 

resulted, are primarily The Declaration of Basic Rights - as a part of the rules of the 

Czech Constitution, also the act number 3/2002 of Freedom of Religion and the 

State of Church and Parishes in Czech Republic and last but not least the inner 

rules and regulations of churches and parishes. I also make a mention of religious 

demography in our country and the status of members of churches in the society. 

The major part of my thesis targets concrete conditions under which the membership 

of 10 chosen churches and parishes in Czech Republlic can become, become 

extinct, and lasts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zkratek 

 

CIC     Codex iuris civilis 

ČCE   Českobratrská církev evangelická 

CČH   Církev československá husitská 

CASD   Církev adventistů sedmého dne 

AC    Apoštolská církev 

BJB   Bratrská jednota baptistů 

SCEAV  Slezská církev evangelická augsburského vyznání 

ŽO   Židovské obce 

FŽO    Federace židovských obcí 

ČSÚ   Český statistický úřad 
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