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Ústředí Muslimských Obcí (UMO) 
 

Ústředí muslimských obcí ( UMO ) bylo založeno se záměrem vytvořit jednotnou muslimskou 
komunitu v České republice. Proto jsme navázali na tradici Muslimské náboženské obce, založené 
roku 1934 v Praze a od roku 1989 prezentované panem prof. Mohamedem Alim Šilhavým. UMO 
není jen výsledkem spolupráce hlavních muslimských organizací v ČR tj. Islámské nadace v Brně, 
Islámské nadace v Praze, ale vznikalo i za podpory Svazu Muslimských studentů v ČR, a díky 
podpisům několika stovek muslimů bylo dne 17.9.2004 toto Ústředí Muslimských Obcí oficiálně 
uznáno a zapsáno v rejstříku registrovaných církví a náboženských společností ministerstva kultury 
České republiky, pod číslem 4874/2004-26. 
 
UMO je zastřešující organizací, pod kterou jíž do dnešního dne vznikly následující samostatné 
místní muslimské obce: 

• Muslimská Obec v Praze 
• Muslimská Obec v Brně 
• Muslimská Obec v Teplicích. 

 
Organizační struktura UMO: 

• Výkonná rada UMO - Nejvyšší výkonný orgán UMO 
• Kontrolní komise 
• Rada zřizovatelů  

 
Sídlo: Blatská 1491/Praha 14-Kyje, 19800         ( Pražská Mešita na Černém Mostě ) 
 
 

Muslimská Obec v Brně (MOB) 
 
Člen UMO, zapsána dne  20.6.2007 v rejstříku evidovaných právnických osob ministerstva kultury, 
číslo evidence: 26-001/2007-7751 
 
Organizační struktura MOB 

• Výkonná rada MOB 
• Kontrolní komise. 

 
Sídlo: Vídeňská 251/38a, Brno-Štýřice  63900       ( Brněnská Mešita ) 
 
Muslimská Obec v Brně v současnosti představuje muslimskou obec pro následující kraje: 

• Jihomoravský 
• Vysočina 
• Olomoucký 
• Moravskoslezský 
• Zlínský 

 
Kdo se může stát členem: 

• Členem MOB se může stát každý muslim (muslimka), který(á) není členem jiné registrované 
náboženské společnosti a podá písemnou přihlášku s notářsky ověřeným podpisem a je 
předsednictvem přijat (a). U muslimů, kteří nejsou státními občany ČR je podmínkou 
členství trvalý, nebo alespoň dlouhodobý pobyt v ČR.  

 
Proč je třeba notářsky ověřena přihláška: 

• K ověření správnosti osobních údajů, aniž bychom museli požadovat kopie dokladů 
totožnosti a uchovávat je, neboť tyto obsahují citlivé osobní údaje, jako např. rodné číslo atd. 
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• Notářské ověření obecně zaručuje správnost, nezpochybnitelnost a jednoznačnost data 
přihlášení do obce, z čehož vyplývají některá práva člena, jako např. hlasování nebo 
kandidatura do orgánů UMO a MOB.  

• Většina církví vyžaduje složité náboženské procedury k uznání příslušnosti osob ke svým 
církevním institucím. Jelikož v Islámu neexistuje žádná taková náboženská procedura a 
muslimem se může stát každý vyslovením šahády, takto ověřený podpis vidíme jako 
minimální závazek dané osoby k muslimské obci. 

• Pro možnost získání druhého stupně registrace, což přináší pro obec mnoho práv, jako např. 
právo uzavírat zákonné sňatky, zakládat náboženské školy atd., je nutné mít jasnou a 
správnou evidenci členů, kteří tyto práva budou moci využívat. 

 
 
Člen MOB má právo: 

• účastnit se všech bohoslužeb a náboženských obřadů v muslimských modlitebnách nebo 
mimo ně, dále má právo účastnit se kulturních, vzdělávacích, sociálních a dalších programů, 
organizovaných MOB, 

• hlasovat a volit na shromážděních členů MOB, pokud dosáhl věku 16 let a pokud je členem 
MOB nejméně 1 rok, 

• být volen do všech orgánů MOB a UMO, pokud dosáhl věku 18 let a je členem MOB 
nejméně 2 roky, 

• účastnit se práce v komisích, pokud dosáhl věku 16 let a být volen do jejich čela, pokud 
dosáhl věku 18 let, 

• obracet se s písemnými žádostmi, připomínkami, návrhy a stížnostmi na všechny orgány 
MOB a UMO, 

• být účasten všech jednání, které se týkají jeho osoby. 
 
Člen MOB má povinnost: 

• ctít zásady islámské víry, 
• dodržovat Statut UMO, respektovat usnesení a rozhodnutí všech orgánů MOB a UMO a 

jednat vždy tak, aby nepoškozoval zájmy MOB a UMO, 
• účastnit se shromáždění členů MOB. V případě, že se shromáždění členů MOB nemůže 

zúčastnit, dodá předsednictvu MOB písemnou omluvenku, a to nejpozději do 1 měsíce po 
konání shromáždění. 

• chránit a šetřit majetek MOB a UMO, 
• platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu, pokud jsou stanoveny, 
• do 30 dnů oznamovat předsednictvu MOB změny osobních údajů, které jsou předmětem 

členské evidence. 
• dodržovat zákony České republiky a respektovat její ústavu. 

 
Členství v MOB zaniká:  

• písemným prohlášením člena o vystoupení, 
• zrušením členství v případě, že člen MOB nesplňuje podmínky členství nebo závažným 

způsobem porušuje Statut UMO. V takovém případě o zrušení členství rozhoduje 
shromáždění členů MOB na základě návrhu předsednictva MOB, 

• pokud se člen MOB nezúčastní 3x po sobě bez udání důvodu shromáždění členů MOB, může 
shromáždění členů MOB na návrh předsednictva MOB jeho členství zrušit, 

• zjištěním že člen vědomě uvedl nesprávné údaje do přihlášky, 
• úmrtím. 

 
 
 

Pro více informací a úplný statut UMO a MOB navštivte: www.umocr.cz 


