
Vážená paní/ Vážený pane, 
 

obracíme se na Vás kvůli potenciálnímu nebezpečí, které v blízké budoucnosti 
může ohrozit vnitřní bezpečnost České republiky a soudržnost české společnosti. 
Chceme Vás tímto požádat, abyste toto téma nepřehlížel/a a věnoval/a mu dostatečnou 
pozornost, protože jeho důležitost bude narůstat. Pro naši zemi je velice důležité, abyste 
Vy, její představitel/ka, zaujal/a k tomuto tématu jasný a vyhraněný postoj, který budete 
v zájmu České republiky a v souladu s Vaším nejlepším vědomím a svědomím v 
budoucnu obhajovat, ať již bude Váš postoj jakýkoliv. Přečtěte si prosím tento dopis a 
zkuste zhlédnout i odkazy. Věříme, že důkazů o závažnosti tématu je více než dost.  
 

Dne 17. 9. 2014 uplyne 10 let od zaregistrování Ústředí muslimských obcí (ÚMO) 
jako náboženské společnosti v ČR, z čehož plyne, že ÚMO bude moci zažádat plnou 
registraci, tedy o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv dle odstavce 1 §11 
zákona č. 3/2002 Sb. O přiznání tohoto oprávnění může náboženská společnost 
zažádat tehdy, je-li 10 let registrovaná, posbírá tolik členských podpisů, kolik je 1 
promile obyvatel České republiky (tedy asi 10 000) a každý rok zveřejňuje výroční 
zprávu o své činnosti. Druhou a třetí podmínku sice ÚMO podle dostupných informací 
nesplňuje, ale je možné, že ÚMO se pokusí vyjednat výjímku a o plnou registraci přesto 
zažádat. Práva, o která mohou v této souvislosti zažádat, jsou dle §7 zákona č. 3/2002 
Sb. především tato: 
 

- vyučovat náboženství na státních školách podle Školského zákona, 
- pověřit duchovní k duchovenské službě v ozbrojených silách České republiky, v 

místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a 
ochranná výchova, 

- být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení 
církví a náboženských společností, 

- konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle Zákona o rodině, 
- zřizovat církevní školy podle Školského zákona, 

 
Dnes jsou tato práva přiznána pouze církvím křesťanským, které u nás působí již 

dlouhou dobu a některé zde mají dlouhou tradici a s naší ani evropskou kulturou nejsou 
v žádném rozporu. Pokusíme se stručně nastínit, proč by přiznání stejných práv 
náboženským organizacím, jako je ÚMO, znamenalo pro naši zemi hrozbu.  
 

Jsme přesvědčeni, že zásadní rozdíl je v základním přístupu obou náboženství 
ke světským záležitostem. Zatímco křesťanské církve respektují plně světské zákony, 
pro muslimské organizace, jako je ÚMO, je zákon Alláhův nade vším, a proto se vždy 
snaží aktivně prosadit své náboženské předpisy do legislativy zemí, kde získají 
větší vliv. Na společenské úrovni se snaží nárokovat privilegia oproti 
nemuslimským občanům, nejčastěji hlasitým poukazováním na diskriminaci a 
porušování práva na náboženskou svobodu. To bylo nedávno vidět nejlépe na 
„šátkové aféře“, která se nám jeví jako cílená provokace ze strany muslimských aktivistů 
a proislámských nevládních organizací. Podobně to vnímá i sama paní ředitelka 
Kohoutová: „…Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuji jednání obou našich 
bývalých studentek za velice nekorektní, nátlakovou a účelovou akci s cílem vyvolání 
konfliktu…“ (celý text zde http://www.szs-ruska.cz/aktuality2). Cílem je buď otestovat 

http://www.szs-ruska.cz/aktuality2


českou společnost a systém nebo se jedná o další z mnoha pokusů zdiskreditovat 
Čechy jako rasisty. Ohledně nošení muslimského šátku – hidžábu, byla dokonce i 
vydána fatwa imámem pražské mešity Samerem Shehadehem - 
http://fatwa.sunna.cz/make-up-hidzab-ve-skole/. Náš postoj k této kauze je shrnut 
v otevřeném dopise Tomášovi Halíkovi, jenž se proti zákazu nošení hidžábu ve škole 
postavil: http://jindrichchmelar.blog.idnes.cz/c/378930/Dopis-Tomasovi-Halikovi.html. 
 

Co se týká útoků na české zákony, již i u nás se objevují náznaky, že čeští 
muslimové jsou nabádáni k nerespektování českých zákonů, především v oblasti 
rodinného práva, ale i v dalších oblastech. Článek v Reflexu ze dne 16. 10. 2013 
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/52181/britsky-muslim-by-chtel-v-cesku-zavest-
islamske-pravo.html (součástí je též video) upozorňuje na návštěvu pana Haithama al-
Haddada v ČR, který „nepřijel do Prahy pouze přednášet, ale dohlédnout i na 
ustanovení prvního kroku směrem k paralelnímu islámskému justičnímu systému v 
rozrůstající se muslimské komunitě v České republice.“ Autor v článku poukazuje mimo 
jiné na fakt, že muslimská obec občas prohlašuje, že pro její věřící české zákony 
neplatí. Například nedávno vydaná fatwa o sňatku muslima s křesťankou je typickým 
příkladem snahy o prosazování pravidel a nařízení paralelních k českému právnímu 
řádu: http://fatwa.sunna.cz/snatek-krestankou/. Dále u nás existuje iniciativa snažící se o 
prosazování a propagaci islámského právního systému šarí´a. Tato iniciativa se 
původně jmenovala "Šarí´a pro Česko", později se z PR důvodů přejmenovala na 
"Cesta k víře pro Česko" http://www.sharia.unas.cz/. Organizátor této iniciativy, 
konvertita k islámu Jan Hamza Velička, má na vedoucí představitele ÚMO úzké kontakty 
a vzájemně se podporují. I přes proklamaci, že se hnutí Cesta k víře pro Česko 
distancuje od projevů extremismu, se hned v úvodu můžeme dočíst o hlavních bodech 
iniciativy: 
 
"Při islamizaci společnosti zachovávat a rozvíjet to dobré, co naše česká kultura 
obsahuje v souladu s islámem. Postupné inspirování společnosti islámskými 
hodnotami."  
 

Na tuto skupinu, stejně jako na fakt, že prosazování práva šarí´a je projevem 
islamismu, upozornila nedávno i BIS ve své výroční zprávě http://www.bis.cz/n/2013-11-
07-vyrocni-zprava-2012.html#3 (kapitola 3.5). Citujeme: 
 

„Současným celosvětovým trendem v muslimských diasporách je větší důraz na 

dodržování islámského práva (arab. šarí´a). V zahraničí je tento jev považován za 

jednu z forem prosazování myšlenek islamismu. Konkrétně jde o úsilí zavádět prvky 

islámského práva paralelně s platným právním systémem většinové společnosti. 

Podobné snahy zaznamenala také BIS v muslimském prostředí na území ČR. 

Nejvýraznější aktivitou v tomto ohledu je vytvoření facebookové diskusní skupiny pod 

názvem Sharia4Czech. BIS se bude tomuto fenoménu průběžně věnovat, a to v širších 

souvislostech v návaznosti na další vývoj v zahraničí, kde jsou podobné skupiny 

mnohem aktivnější.“ 

  Tedy i ti, kteří se považují za umírněné muslimy a sami kritizují terorismus a 
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extremismus, se snaží o islamizaci české společnosti. Dalším z příkladů muslimské 
umírněnosti je blog paní Jany Šimonové, publicistky věnující se především tématům z 
oblasti politiky, politologie, sociologie a zdravotnictví, na kterém uveřejnila reakce 
jednoho z českých muslimů na svůj článek –  
http://janasimonova.blog.idnes.cz/c/235394/Reakce-na-muj-clanek-Muslimove-
prestante-zde-skodit-a-stvat-proti.html. Tento člověk velice pohrdavě mluví o Češích a 
islamizaci považuje za jasné pozitivum pro ateistické Čechy. Podobné dopisy od 
anonymních muslimů dostávají i někteří ze signatářů tohoto dopisu. Jeden z nich je 
zveřejněn zde:  
http://jindrichchmelar.blog.idnes.cz/c/392663/Vychazejici-hvezda-ceskeho-
muslimstva.html. Takovýto povýšený, arogantní a vůči Čechům nenávistný přístup 
některých místních muslimů považujeme za hrozbu, kterou nelze brát na lehkou váhu. 
Vypovídá totiž o tom, jak vidí nás, nemuslimské Čechy. Takový postoj muslimů k 
nemuslimům a ke všem, kdo nenaplňují představu o tom, co je z hlediska islámu 
správné, není v Evropě výjimečný. Muslimští kazatelé už například otevřeně hlásají, 
že je správné zabíjet a pronásledovat homosexuály a trestat i smrtí dle islámského 
práva šarí´a, viz Reflex ze dne 5. 11. 2013, 
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/52611/islamsky-fanatik-v-norsku-zabijet-
homosexualy-je-spravne.html (součástí je video). Dle našeho názoru toto nemá 
s umírněností nic společného. 
 

Dále chceme upozornit na možný konflikt mezi působením české muslimské 
komunity v čele s ÚMO a českou legislativou, konkrétně se zákonem o církvích: 
 
1. Podle zákona o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb, dále jen 
zákon o církvích) §2 odst. (2) „Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání 
nebo být bez vyznání je zaručeno.“ Nikoliv ovšem pokud se jedná o dítě muslimské. To 
musí být, dle slov dnes již bývalého předsedy ÚMO Muneeba Hassana Alrawiho, již od 
sedmi let vedeno k tomu, být dobrým muslimem, a jak se nedávno objevilo 
v audionahrávce z brněnské mešity 
 http://www.youtube.com/watch?v=__YQxffxT-8&feature=youtu.be (viz 6:15 minuta), 
mají rodiče povoleno dítě bít, když se nechce modlit 
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zalobci-poslali-policii-na-lidra-ceskych-muslimu-za-
kazani_281505.html. M. H. Alrawi na ní mimo jiné káže nenávist k nevíře/k tzv. kuffru, 
což ovšem v praktické rovině znamená nenávist i k nevěřícím. V této věci bylo podáno 
trestní oznámení, bohužel státní zastupitelství v Brně se jím nebude zabývat.  
 
2. Podle zákona o církvích §2 odst. (5) „Nikdo nesmí být omezen na svých právech 
proto, že se hlásí k církvi a náboženské společnosti, že se účastní její činnosti nebo že ji 
podporuje, anebo je bez vyznání.“ Situace v některých islámských zemích ovšem 
ukazuje, že být bez vyznání znamená pro muslima nemít žádná práva a být křesťanem 
či judaistou (tedy patřit k tzv. Lidu Knihy) znamená být druhořadým občanem. Tam, kde 
se k moci, třeba i lokální, dostanou islamisté, dochází k mnohem horším zvěrstvům než 
je Koránem posvěcené vymáhání speciální daně od nemuslimů (tzv. jizya). 
 
3. Podle zákona o církvích §5  
 
„Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž činnost je v 
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rozporu s právními předpisy a jejíž učení nebo činnost ohrožuje práva, svobody a 
rovnoprávnost osob a jejich sdružení včetně jiných církví a náboženských společností, 
ohrožuje demokratické základy státu, jeho suverenitu, nezávislost a územní 
celistvost, a  
 
a) je v rozporu s ochranou veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví, 
principy lidskosti a snášenlivosti a bezpečnosti osob,  
 
b) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich 
národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské 
vyznání nebo sociální postavení, rozněcuje nenávist a nesnášenlivost z těchto 
důvodů, podporuje násilí nebo porušování právních předpisů, 
 

Podle našeho názoru je islámská doktrína tak, jak je prezentována ÚMO, 
v rozporu s velkou částí §5 zákona o církvích. Jistě by si to vyžádalo podrobnou právní 
analýzu činnosti ÚMO, ale již několikrát bylo prokázáno, že čeští muslimové, resp. jejich 
hlavní představitelé jednali v rozporu se zákony ČR – hlásání nenávisti k Židům 
v brněnské mešitě v roce 2011, nyní hlásání nenávisti k nevíře a nevěřícím, vyzývání 
k bití dětí, které se nechtějí modlit (viz odkaz výše), vyzývání k obcházení zákonů. A to 
se jedná jen o zdokumentované případy. Existují svědectví od bývalých českých 
muslimů a muslimek, že toto nejsou výjimky, ale spíše norma. Například pojetí osobní 
svobody je chápáno odlišně a zejména muslimské ženy jsou ve svých právech, tak jak 
jim je zaručuje český právní řád, omezovány.  
 

Nakonec bychom rádi upozornili, že hrozba islamismu a islamizace není zdaleka 
jen otázkou hrozby násilí a terorismu. Především se jedná o snahu postupně přizpůsobit 
naší kulturu islámu, což je již vidět na příkladu Belgie nebo Německa, kde v některých 
městech a městských čtvrtích z obavy, aby neurazili muslimské věřící, zakazují veřejné 
slavení Vánoc. Tímto způsobem postupně a dobrovolně ustupujeme z našich tradic a 
hodnot, za jejichž obranu naši předkové často položili i život. Bohužel, pod záminkou 
spravedlivého boje proti netoleranci, je každý, kdo se dnes snaží o obranu evropských 
hodnot, okamžitě označen jako xenofob a netolerantní člověk. To se nám jeví jako jasná 
snaha o vyřazení těchto kritiků a témat z veřejné a seriózní diskuze, kam ovšem 
nesporně patří. Nesmíme dopustit, abychom se pod falešnou a zdánlivě správnou 
záminkou tolerance nechali připravit o svobodu projevu, názoru a přesvědčení a nechali 
si navíc vnutit kulturu a zvyky, které jsou nejenom nám, Čechům, cizí. 
 

Konkrétním a dle našeho názoru z právního hlediska správným činem, který 
by pomohl uchránit naše české a evropské duchovní dědictví před náporem 
ideologie, která je vůči všemu evropskému nepřátelská, je odmítnutí rozšíření 
pravomocí Ústředí muslimských obcí v ČR, případně zrušení registrace této 
organizaci. Chceme zdůraznit, že přes výhrady, které máme obecně k islámské doktríně 
a islámskému náboženství, nevystupujeme zde proti islámu. Požadujeme zrušení resp. 
zabránění dalšímu posílení vlivu jedné konkrétní registrované náboženské společnosti, 
o jejíž činnosti existuje silné a důvodné podezření, že je v rozporu s právním řádem ČR. 
Rozhodnutí o zrušení registrace ÚMO spadá pod kompetenci ministerstva kultury, 
nicméně je třeba zahájit celospolečenskou diskuzi na toto téma. To proto, aby v případě, 
že v září 2014 skutečně dojde ze strany ÚMO k zažádání o registraci druhého stupně, 



mohlo Ministerstvo kultury dojít k objektivnímu rozhodnutí na základě všech dostupných 
podkladů. Byla by škoda, pokud by ministerstvo podlehlo nátlaku různých proislámských 
aktivistů a nevládních organizací, které často bývají spolufinancovány z arabských zemí 
jako Saúdská Arábie nebo Katar, jejichž zájem a účast na šíření radikálního islámu jsou 
dobře patrné. V rozhodování o budoucnosti naší země nesmí již nikdy hrát roli strach ani 
snaha se komukoliv zalíbit, ale pouze úsilí o jasné nastavení hranic a vytvoření jasného 
dlouhodobého záměru naší země a našeho národa. 

 

Vždy jsme byli a jsme otevření směrem k jiným národům a kulturám, a 
vzhledem k tomu, že je ctíme v jejich zemích, nezasahujeme do jejich kultury ani 
náboženství. Jestli ctí i oni nás, budou se chovat stejně. Jsme tolerantní národ, 
ale musíme se umět též vymezit. Pokud v naší zemi chtějí žít jiné kultury, mohou, 
ale v souladu s naší zemí, tedy za podmínky, že budou dodržovat naše zákony a 
pravidla a respektovat naší kulturu a tradice. 
 

Děkujeme Vám za Váš čas, který jste věnoval/a přečtení tohoto dopisu, a věříme, 
že jsme Vám alespoň trochu přiblížili základní problémy, související s tématem 
nebezpečí šíření islamismu v ČR. Téma je samozřejmě mnohem širší a dá se o něm 
diskutovat dlouhé hodiny. Pokud budete mít zájem o další informace, rádi poskytneme 
zdroje, odkazy, různé analýzy, které jsou již nyní k dispozici, a ze kterých dle našeho 
názoru vyplývá, že nebezpečí islamizace Evropy a i Česka není jen nějakou okrajovou a 
paranoidní představou malé skupiny radikálních nacionalistů, rasistů a xenofobů, jak je 
často tento problém diskreditován a bagatelizován, nýbrž že se jedná o reálný proces, 
k němuž nyní v Evropě dochází, a který je bohužel z ekonomických důvodů podporován 
evropskými vládami. V Česku ještě máme čas zastavit šíření tohoto nebezpečného 
trendu i k nám. Přenesení tohoto tématu do hlavního proudu společenského diskurzu a 
možnost bez obav vyjádřit seriózní kritiku na toto téma je prvním krokem k nalezení 
řešení. 
 
Přejeme Vám krásný den a mnoho úspěchů ve Vaší práci. 
 
S úctou, 
 
RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D., vědecký pracovník 
Ing. Jakub Šimonovský, podnikatel 
Mgr. Marek Janovský, úředník 
 


