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1 Úvod 

Islámské finančnictví hraje v současném světě stále důležitější roli, přičemž nic nenasvědčuje, 

že by se tento trend měl v blízké budoucnosti zvrátit. Finanční krize vrhla na konvenční 

bankovnictví světlo nestability, amorálnosti a neudržitelnosti. Záhy si nejenom odborná 

veřejnosti povšimla doposud opomíjeného islámského modelu. Ten v krizových letech 

vykazoval pozoruhodnou stabilitu a utěšený růst při důrazu na etické principy. Je proto 

pochopitelné, že se o islámském bankovnictví začalo hovořit jako o možné alternativě.  

Cílem práce je konfrontovat teoretické pojetí islámských bankovních produktů se současnou 

praxí, přičemž tu zároveň kriticky zhodnotit z pohledu fundamentů islámského finančního 

práva. Závěry tohoto zkoumání následně vztáhnout na možnosti působení islámského 

finančnictví v Evropě z pohledu právní proveditelnosti a ekonomické účelnosti.  

Aby bylo možno dosáhnout hlavního cíle, je nutné definovat východiska, na kterých islámské 

finančnictví stojí. Je tak učiněno v kapitole druhé. Jak již naznačuje přívlastek „islámské“, je 

problematika této práce nedělitelně spojena s islámskou vírou. Proto je v rámci této kapitoly 

věnována velká pozornost islámskému právu s důrazem na vystihnutí jeho celkové filozofie. 

Druhá polovina kapitoly popisuje specifika islámské ekonomie a finančnictví a zabývá se 

jejich stěžejními principy. Podtrhnuta je snaha utvářet podobu finančnictví a ekonomie do 

podoby odpovídající islámu, přičemž s touto skutečnosti se dále pracuje napříč celým textem 

práce. 

Třetí kapitola se věnuje mudárabě. Islámští ekonomičtí teoretikové právě v ní spatřovali 

východisko islámského finančnictví. Tato skutečnost odůvodňuje značný prostor, jenž je jí 

věnován v textu práce. Kapitola samotná nejdříve podává obecnou charakteristiku mudáraby 

jakožto smluvního typu a následně nastiňuje její roli ve fungování islámského bankovnictví. 

Teoretická východiska jsou podrobená zevrubnému kritickému zkoumání při komparaci se 

současnou praxí islámských bank. V rámci této kapitoly je rovněž konfrontován princip 

sdílení zisku a ztráty s ekonomickou realitou, přičemž vyvozené závěry se přiměřeně vztahují 

i na podkapitolu věnovanou mušárace.  

Čtvrtá kapitola rozebírá dvojící produktů – mušáraku a murábahu. Stejně jako v předchozí 

kapitole, i zde je nejdříve předložena obecná charakteristika, která je následně porovnána se 

současnou praxí. V rozboru mušáraky je krom toho věnován prostor nastiňující její přednosti 

ve srovnání s mudárabou. Murábaha, nejužívanější produkt islámského bankovnictví, není 

oproti mudárabě a mušárace založená na principu sdílení zisku a ztráty. Právě proto je její 
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fungování zatíženo mnohými otazníky co do slučitelnosti s islámským právem. Příslušná 

podkapitola tak nabízí argumenty islámských právníků odůvodňujících její legalitu, které jsou 

konfrontovány s názory odpůrců a současnou praxí.  

Poslední kapitola vztahuje poznatky o islámských produktech a fungování islámských bank 

na proveditelnost fungování islámské banky v evropském, zejména tuzemském, právním řádu. 

Stejnému zkoumání jsou pak podrobeny i bankovní produkty, jež byly předmětem třetí a 

čtvrté kapitoly. V závěru je podáno krátké zamyšlení o možnostech islámského bankovnictví 

jakožto alternativy konvenčního finančnictví. 
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2 Specifika islámské právní kultury a zásady islámské ekonomiky 

2.1 Islámské právo 

2.1.1 Charakteristika islámského práva 

Islámské právo je, vedle práva anglosaského a kontinentálně-evropského, třetím velkým 

právním systémem.
1
 Významnou charakteristikou je skutečnost, že se nejedná o právo 

určitého státu, ten jej může pouze vzít za své. Jedná se o právo lidí s určitým vyznáním – 

vychází z islámu a je s ním neoddělitelně svázáno. Samotné islámské právo se však vztahuje i 

na osoby, jež jej nevyznávají – například povinnost platit daň
2
.  Zkoumáme-li islámské právo, 

je nezbytné si uvědomit, že zkoumáme právo náboženské. Je tedy logické, že v islámském 

světě je možno chápat teologa a právníka jako synonymum. V praxi muslimských států je 

právní řád více či méně islámským právem ovlivněn, nicméně se jim zpravidla neřídí 

absolutně, ačkoliv některé ukotvily Korán a sunnu do svého ústavního pořádku. Islámské 

právo je možno rozdělit na dvě základní oblasti – otázky vztahu člověka k Bohu a otázky 

vztahů mezi lidmi navzájem. 

Rozdíl mezi západním a islámským pojetím práva lze nalézt také v chápání norem. Řada 

příkazových norem nepočítá s pozemským trestem za jejich porušení – trest má být vykonán 

samotným Bohem. Liší se také „ideál“ právní normy.  Západní vnímání inklinuje k normě 

stručné, jasné, regulující jen nezbytné aspekty ve snaze ponechat co nejvyšší míru svobody na 

jednotlivci, zejména v jeho osobních záležitostech. Oproti tomu islámské právo se snaží sladit 

život jednotlivce s boží vůlí, a proto: „…směřuje k normativní úpravě všech myslitelných 

oblastí lidského chování, a to často do nejmenších podrobností.“
3
 Odlišný přístup lze 

vysledovat i při samé filozofii vzniku právních norem. Potřeby uživatelů práva nejsou 

prioritní. Na první místo je stavěna již zmíněná touha sladit život muslima s boží vůlí. Cílem 

je rozpoznat chování z pohledu islámu akceptovatelné, nebo naopak nežádoucí. Toto odtržení 

práva od reality často vede k rozporu mezi právní teorií a praxí. Výsledkem tohoto přístupu je 

zabředávání do sáhodlouhých kasuistických spekulací, kdy autor vymýšlí malicherné či 

                                                 
1
 BOČEK, Pavel; HORYMA, Břetislav; KEJŘ, Jiří a kolektiv. Judaismus, křesťanství, islám. 2. vyd. Olomouc: 

Nakladatelství Olomouc s.r.o, 2003. 661 s. ISBN 80-7182-165-9. 
2
 Stanovení povinnost platit daně pro křesťany a židy pod hrozbou boje:„Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a 

v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým 

se dostalo Písma, dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.” Korán 5:29.  
3
 POTMEŠIL, Jan. Šaría: Úvod do islámského práva. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, a.s., 2012. 224 s. ISBN 

978-80-247-7379-0. Str. 19.  
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nepravděpodobné situace – například islámští právníci vážně řešili otázku odpovědnosti ďábla 

v lidském těle nebo možností kojit vlastní dítě mlékem džina.
4
 

Islámské právo se kvůli svému těsnému provázání s islámem přizpůsobuje změnám obtížněji 

než nenáboženské právo. Jedná se o typickou vlastnost systémů založených na „zjevených“ 

právech. Primární právo je jednou dané a je neměnné – to společnost by se mu měla 

přizpůsobovat, nikoliv naopak.
5
 Na druhé straně i samotní muslimové připouštějí, že Bůh jej 

neseslal lidem ve zcela jasné, srozumitelné podobě. A právě v mezích jeho výkladu je 

islámské právo flexibilní. Přibližně v 10. století byl muslimskou obcí přijat názor, že všechny 

sporné otázky primárního práva byly zodpovězeny. Přístup zvaný „idžtihád“ (výklad práva 

osobním úsudkem) byl nahrazen doktrínou „taqlíd“ (následování odborníka).
6
 O rigiditě 

islámského práva lze hovořit právě za období taqlídu. Počátek 19. století byl ve znamení 

prudké modernizace. Ta s sebou přinesla celou řadu nových výzev, na které bylo potřeba 

reagovat, přičemž jedinou možností byl návrat k idžtihádu. Díky tomu je možno odmítnout 

představy o úplné rigiditě islámského práva, neboť idžtihád jistou flexibilitu umožňuje. 

V porovnání s Novým zákonem obsahuje Korán celou řadu částí mající právní charakter – 

přikazují, doporučují, zakazují a dokonce stanovují trest. Jeho podobnost lze tak spatřovat 

spíše se Starým zákonem. Nový zákon v komparaci s výše zmíněnými knihami není zaměřen 

tak prakticky a zabývá se především otázkami morálky. Regulace široké palety všedních 

situací v kontextu nemožnosti se odchýlit od primárních pramenů je důvodem obtížné odluky 

náboženství a státu v islámském světě. „Otázka zní, pokud opravdu věříte v Boha, tak jaké 

právo je lepší, než právo Boží?“
7
 V tomto kontextu je tak pochopitelné, že: „Sekularizace je 

definována jako přijetí zákonů odlišných od Koránu a proto nikdy nebudou mít v muslimské 

společnosti své místo.“
8
 

Na Koránu je patrné, že Mohamed při jeho tvorbě prioritně nezamýšlel stvořit nový právní 

řád. Pravdou je, že samotný Korán se právními otázkami zabývá jen omezeně a navíc 

nahodile tak, jak bylo v kontextu vývoje muslimské obce zapotřebí. 

                                                 
4
 KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 3. vyd. Praha: Vyšehrad, spol. s r.o., 2003. 292 s. ISBN 80-7021-

613-1. 
5
 POTMEŠIL, Jan. Šaría: Úvod do islámského práva. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, a.s., 2012. 224 s. ISBN 

978-80-247-7379-0. 
6
 OSINA, Petr. Základy islámského práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2012. 128 s. ISBN 978-80-87576-13-7. 

7
 Islam and Secularism in Middle East Government´s. Dostupné z: 

http://www.islamonline.com/news/articles/103/Islam-and-Secularism-in-Middle-East-Government-s.html, [10-

03-2013]. 
8
 Tamtéž. 
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Západnímu pojetí práva je nejbližší pojem „fiqh“. Jedná se o islámskou jurisprudenci. Jejím 

obsahem je interpretace primárních pramenů islámu. Dle tohoto výkladu islámských právních 

autorit je zapotřebí se řídit – jsou tedy pro muslima závazná. Z toho vyplývá i zásadní 

vlastnost – nejedná se o tvorbu práva, ale o jeho nalézání a výklad. Fiqh stojí na 3 základních 

pravidlech:  

 všechno je legální, dokud se neprokáže opak,  

 co není zakázáno, je povoleno,  

 nikdo není dlužníkem druhého, dokud se nedokáže opak.
9
  

Interpretace islámských primárních pramenů práva (zejména Koránu) však není jednotná. 

Existuje hned několik islámských právních škol. Nejvýznamnější jsou školy sunnitské – 

hanafitská, málikovská, šafiovská a hanbalovská. Avšak opominout nelze ani šíty. Ti tvoří 

10% muslimské populace. Odluka šítů od sunnitů byla zapříčiněna rozdílným náhledem na 

nástupnictví – dle šítů měl být nástupce volen, sunnité chtěli nástupce vybrat dle pokrevní 

příbuznosti. Základním definičním prvkem odlišující jednotlivé šítské školy mezi sebou, je 

rozdílný názor na počet imánů
10

. Rozdíly mezi jednotlivými právními školami jsou z pohledu 

této práce nevýznamné. Odlišují se mezi sebou spíše v detailech, v principiálních otázkách 

jsou v zásadě zajedno.
11

  

2.1.2 Vznik a historie islámského práva a islámu 

Jak již bylo zmíněno, islámské právo je právo náboženské, proto je jeho vznik úzce spojen se 

vznikem samotného islámu. Charakter islámu byl významně ovlivněn prostředím, ve kterém 

vznikl, a životním osudem Muhameda. Při tvorbě Koránu tak vycházel zejména 

z dosavadního zvykového práva. To z velké části akceptoval, vybrané zvyklosti se však 

pokusil omezit, nebo rovnou eliminovat. Vliv tradic je však mimořádně silný i dnes, a tak 

přestože islám některé z nich zakázal, přetrvávají v muslimské společnosti i v současnosti.
12

  

Islám vznikl v 7. století na Arabském poloostrově. Ten byl obýván kmeny. Neexistovala tedy 

žádná jednotná zákonodárná moc. Každý kmen byl do značné míry samostatný a odpovědný 

                                                 
9
 OSINA, Petr. Základy islámského práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2012. 128 s. ISBN 978-80-87576-13-7. 

10
 Imán je definován jako vůdce modlitby, ale zároveň se jedná o první vůdce obce, kteří během své vlády 

vykládali právo a podíleli se tak zásadně na utváření islámu do současné podoby. 
11

 OSINA, Petr. Islámské právo a jeho prameny. Acta luridica Olomucensia. 2000, č. 2. 149-153s. ISSN 1801-

0288.  
12

 Patrné je to zejména v otázkách role ženy. Islám jako takový nezaručuje rovnost mezi mužem a ženou: 

„Nerovné postavení ženy se projevuje různým způsobem a je citelné i v těch nejpodstatnějších momentech života 

– při uzavření sňatku, rozvodu i péči o společné děti.“ (BEZOUŠKOVÁ, 2010) Je ale pravda, že silně 

medializované případy vykreslují islám ve vztahu k ženám jako plný násilí, bití a mučení, což je zavádějící. Ve 

skutečnosti, ač takové činy mohou být islámským učením obhajovány, jsou s ním v rozporu.  
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za svůj osud. Pokud vypukl spor mezi kmeny, řešil se buďto ozbrojeným konfliktem, nebo 

dohodou. Kmeny mezi sebou vytvářely rovněž i spojenecké svazky za účelem posílení své 

bezpečnosti či k likvidaci nepřítele popřípadě k loupeživému nájezdu na třetí stranu. Rozepře 

uvnitř kmenu se řešili formou arbitráže. Arbitrem byla zvolena osoba, u které se věřilo, že má 

spojení s nadpřirozenými silami, např. - věštec, kněz atd. Loupeživé nájezdy na ostatní kmeny 

nebyly ničím nezvyklým a nebyly považovány za nic nečestného.
13

 Zásadní předislámskou 

zvyklostí byl institut krevní msty. Ta byla Mohamedem v Koránu zmírněna, nicméně nebyla 

odstraněna úplně.
14

 Oblíbenou zábavou byly hazardní hry a sázky. Z pohledu obchodních 

zvyklostí byly časté spekulativní obchody za účelem dosažení budoucího zisku. Na denním 

pořádku byly půjčky. Dlužník si při splatnosti mohl vybrat ze dvou alternativ – buď půjčku 

splatit, nebo požádat o odklad. Cenou za dodatečný čas však bylo zdvojnásobení dlužné 

částky. Nelze se tedy divit, že osoby, které si půjčku vzaly, se často dostávaly do neřešitelné 

situace, jejímž vyústěním bylo otroctví.
15

  

Do společnosti, která byla stručně popsána výše, se roku 570 n. l. v Mekce narodil 

Mohammed. Pocházel z nepříliš významného a bohatého kmene. Díky rozvinuté genealogii 

jak u předislámské, tak i následné islámské společnosti, je možno vysledovat Mohamedovu 

pokrevní linii vedoucí k Abrahámovi.
16

 Jeho otec, obchodník, zemřel ještě před 

Mohamedovým narozením. O svou matku přišel v dětství. Následně jej vychovával jeho děd a 

pak strýc. Věrohodných informací o mládí Mohameda je minimum, avšak šťastné dozajista 

nebylo. Tato nešťastná životní etapa jeho dětství našla svou odezvu v Koránu, kde je kladen 

důraz na sociální cítění. Oženil se se zámožnou vdovou, u které sloužil jako obchodník. Jejich 

svazek jim dal dohromady šest dětí, dva chlapce a čtyři děvčata. Avšak ani jeden z chlapců se 

nedožil dospělosti.  

Množství legend nám nedovoluje pochopit, jaké procesy se v Mohamedově mysli odehrávaly. 

Dle dostupných indicií prožíval hlubokou psychickou krizi, která byla odrazem celkově 

neutěšených poměrů v jeho rodišti – Mohamed spatřoval příčinu zejména v rovině morálky a 

náboženství.
17

 První zjevení Džibríla (Archanděl Gabriel) se dle tradice dostalo Mohamedu ve 

                                                 
13

 OSINA, Petr. Základy islámského práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2012. 128 s. ISBN 978-80-87576-13-7. 
14

 Viz Korán 2:178, 179 
15

 Dokonce sám Mohamed, před zjevením veršů odsuzující takovou praxi, uvrhnul jednoho ze svých dlužníků do 

otroctví. (WEBEROVÁ BABULÍKOVÁ, 2001).   
16

 ŘEPA, Milan. Islám: Náboženství, historie a budoucnost. 1.vyd. Brno: Constable & Robinson, 2009. 380 s. 

ISBN 978-8-7217-628-1. 
17

 HRBEK, Ivan. Vznešený Korán: S komentářem a rejstříkem opatřený překladem významu do jazyka českého. 

1. vyd. Praha: AMS, 2007. ISBN 978-80-902419-0-9. 



7 

 

40 letech v 9. měsíci
18

 roku 610. Proces zjevování trval 23 let. Během svého života si 

Mohamed vytvořil řadu nepřátel obávajících se jeho rostoucího vlivu. Aby si zachránil život, 

utekl z Mekky do Medíny. Zde musela muslimská komunita, stále rozdělená na kmeny, 

koexistovat vedle výrazné židovské komunity. Aby bylo soužití možné, sepsal Mohamed tzv. 

Medínskou ústavu. Jedná se o první ústavu vůbec. Myšlenka dokumentu upravujícího soužití 

společnosti – navíc zahrnující vícero náboženství a kmenů – byla do té doby nevídaná.
19

 Této 

„ústavě“ je po právu věnována mezi islámskými politology náležitá pozornost. Mohamed zde 

z pohledu muslimů vytvořil ideální společnost.
20

 Podtrhnout je nutno zejména skutečnost, že 

smlouva: „…zakotvuje jednotu a rovnost všech příslušníků smlouvou založeného společenství, 

zaručuje též rovné postavení a náboženskou svobodu židovským kmenům…“
21

 Počátky islámu 

jsou spojeny s intenzivním bojem, a to nejenom na válečném poli, ale i diplomatickém, ve 

kterém nešlo o nic menšího než o samé přežití muslimské komunity a které se vyznačovalo 

často dynamickými zvraty. To se odrazilo v celé řadě veršů Koránu, které často Mohamed 

recitoval v reakci na aktuální potřeby
22

. Boj islámu o právo na existenci se podepsal i na 

vztahu židů s muslimy. Přes existenci Medínské ústavy byli židovští muži popraveni a jejich 

ženy a děti dány do otroctví poté, co napomohli nepříteli během bojů o Medínu.
23

 Život 

Mohameda se završil na jaře roku 632, kdy odrecitoval svůj poslední verš (5:3). Tím se 

uzavřelo 23 let trvající období zjevování veršů Koránu.  

Po smrti Mohameda následovalo období čtyř pravověrných chalífů. Prvním byl zvolen Abú 

Bakr. Vládl pouhé dva roky. Po něm nastoupil Umar. Ten se zasadil o upevnění islámu 

vojenskými výpady a administrativními opatřeními. Třetím byl Uthmán. Jeho význam tkví 

zejména v redakci Koránu. Do té doby koloval v opisech, které se od sebe často lišily, a 

v ústní podobě. Za Uthmánovi vlády byla vytvořena jediná závazná verze Koránu používaná 

                                                 
18

 9. měsíc je islámem na počest této události označován jako ramadán. (Korán 2:185). 
19

 Nicméně existují i hlasy, které její význam poněkud snižují a vidí v ní spíše obchodní smlouvu (POTMĚŠIL, 

2012) 
20

 ŘEPA, Milan. Islám: Náboženství, historie a budoucnost. 1.vyd. Brno: Constable & Robinson, 2009. 380 s. 

ISBN 978-8-7217-628-1. 
21

 POTMEŠIL, Jan. Šaría: Úvod do islámského práva. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, a.s., 2012. 224 s. ISBN 

978-80-247-7379-0. Str. 176.  
22

 Př.: po porážce muslimů v bitvě u Uhudu byla jejich morálka značně otřesena. Prorok Mohamed přišel s verši 

dokazujícími, že důvodem porážky byla jejich neposlušnost a touha po kořisti, nikoliv boží podpora nepřátel. 

Ještě křiklavější příklad lze však pozorovat při vyjednávání Mohameda s Kurajšovci. Ti mu nabídli, aby 

výměnou za mír přijal pohanská božstva jako součást islámu. Tím by však popřel víru v jednoho boha, základ 

celé islámské víry. Mohamed si tuto skutečnost z počátku plně neuvědomoval a recitoval záhy verše (53:19), ze 

kterých vyplývá možnost se k pohanským bohům obracet za účelem získání přímluvy u Alláha. Záhy si však 

uvědomil svůj omyl a verše nechal přepsat do dnešní podoby, kde je napsán přesný opak. Původní verše jsou 

nazývány „satanskými verši“. Muslimové totiž věří, že mu je našeptal sám satan. (HRBEK, 1991) 
23

 Nicméně i přes tuto nešťastnou událost Mohamed v pozdější době vystupoval relativně smířlivě k ostatním 

lidem knihy (křesťané a židé) – poté, co dobil město Chajbar, bylo umožněno jak židům, tak křesťanům žít pod 

muslimskou ochranou. Výměnou však museli platit náboženskou daň – džizja (9:29). (ISLÁM, 2009) 
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přes jisté nelogičnosti v řazení kapitol (súr) dodnes. Čtvrtým chalífou byl Alí. Ten měl být dle 

názorů některých muslimů zvolen, jakožto pokrevní příbuzný Mohameda, ihned po jeho 

smrti. Výsledkem sporů byla rozdělení muslimů na šíty a sunnity. Samotný Chalifát 

pokračoval po čtyřech pravověrných chalífech pod vládou Umajjovců a následně Abbásovců 

až do roku 1258. Jejich konec znamená faktický zánik Chalifátu.  

Zánik Chalifátu však neznamenal zánik islámu, a tedy ani islámského práva. Islámské právo 

se pouze mění na univerzální právo muslimů, které ovlivňuje právo jednotlivých států. Po 

zániku Chalifátu můžeme pozorovat vliv islámu zejména na právo osmanských Turků. Ti jej 

převedli do svého národního právního řádu. Navíc normy islámského práva Turci nejenom 

aktivně doplňovali, ale v některých případech i výrazně měnili. Ještě v 16. století byl 

osmanský právní systém na vyšší úrovni než Evropský.
24

 Narůstající moc Evropy a úpadek 

moci osmanských Turků měl za následek postupné přejímání evropských právních principů, 

které často šly proti duchu islámského práva.  

V současné době lze pozorovat renesanci islámu. Tváří v tvář západnímu způsobu života 

nacházejí muslimové v islámu svou vlastní identitu. Výsledkem této skutečnosti je mimo jiné 

i rozvoj islámského finančnictví. Tedy snaha o fungování finančního sektoru tak, aby byl 

v souladu s islámským právem.  

2.1.3 Prameny islámského práva 

Prameny islámského práva dělíme na primární a sekundární. Ve výčtu a zároveň i v dělbě 

pramenů islámu nepanuje shoda: „U některých učenců je možno zaznamenat přes 40 různých 

pramenů práva, jiní jich udávají jen 15.“
25

 Za primární prameny je považován Korán a sunna 

(hadíthy). Korán byl seslán přímo Bohem, sunna je sbírka příběhů Proroka. Tyto dva prameny 

byly tedy tvořeny za života Mohameda. Jeho smrt znamenala završení prvotní tvorby 

zmíněných pramenů, třebaže pak ještě nějakou dobu probíhalo třídění a řazení Koránu a 

sepisování sunn. Z pohledu pramenů práva je kontroverzní verš 2:23
26

, který dle některých 

výkladů umožňuje použít i svaté texty křesťanů a židů. Ovšem na výkladu tohoto verše 

dodnes nepanuje mezi muslimskými autoritami shoda, a je tedy příkladem občasné nejasnosti 

Koránu. Za sekundární prameny jsou nejčastěji považovány „idžma“ (konsensus autorit) a 

„qijas“ (analogie).  Za doplňkové, občas řazené mezi sekundární, se považuje „istihsan“ 

                                                 
24

 OSINA, Petr. Základy islámského práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2012. 128 s. ISBN 978-80-87576-13-7. 
25

 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Prameny islámského práva. Právní obzor. 2008. 961-973s. ISSN 9788021046306.  
26

 Korán 2:23:„Jste-li na pochybách o tom, co jsme seslali služebníku svému, tedy přineste súru podobnou této a 

předvolejte si svědky své kromě Boha, jste-li pravdomluvní!“ (HRBEK, 1991). 
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(přednostní názor odchylný od běžného postupu za účelem dosažení spravedlivého 

rozhodnutí), „istislah“ (vzetí v úvahu veřejný zájem) a „urf“ (zvyklost, obyčej).  

Korán je pro muslimy svatou knihou, která byla Bohem zjevena Proroku Mohamedovi 

andělem Gabrielem, který ji následně předával věřícím. Muslimové věří, že kniha byla 

sesílána postupně po dobu 23 let. Obsahuje 114 kapitol (súr) a 6 236 veršů (áje). Korán však 

není seřazen dle časové posloupnosti. Za vlády Uthmána byly jednotlivé kapitoly seřazeny 

tak, že jako první byla umístěna Otevíratelka Knihy (Al-Fátiha) a následovaly kapitoly dle své 

délky od nejdelší (Kráva mající 286 veršů) po nejkratší. Korán je muslimy považován za 

doslovnou a věčnou pravdu. Jeho text je považován za závazný a nelze se od něj odchýlit. 

Pravidla chování vycházející z jiných zdrojů musí být vždy v souladu s Koránem. Na druhou 

stranu z jeho veršů je patrné, že Mohamed neměl v úmyslu vytvořit nový právní řád. Veršů 

zabývajících se právními otázkami je poskromnu – uvádí se převážně mezi 60 až 80.
27

 

V některých případech se však uvádí daleko větší počet.
28

 Verše navíc nejsou často příliš 

konkrétní. Poskytují tak spíše obecné východiska a je na muslimských učencích (alim), aby 

jim dali podobu, která je v dnešní společnosti použitelná. Na druhou stranu však právě jeho 

obecnost a nekonkrétnost umožnila jistou míru interpretační flexibility při reagování na 

změny a na zcela nové výzvy, které za života Mohameda nebylo možno predikovat.  

Jediná závazná verze Koránu je ta psaná v arabštině. Právě v tomto jazyku byl Korán 

Mohamedovi seslán. Samotný překlad Koránu je mimořádně obtížný. Mohamed často pro 

svou myšlenku nenalezl vhodné arabské slovo, a tak slova modifikoval, pozměňoval jejich 

význam nebo zaváděl slova zcela nová. Slova vzniklá touto jeho činorodou lingvistickou 

činností zanechávala v řadách jeho posluchačů silný dojem, ale zároveň tím: „…způsobil 

pozdějším komentátorům mnohé bolení hlavy při pokusech racionálně je vysvětlit.“
29

 Veškeré 

překlady mají tak dnes pouhý status interpretace: „Každý překlad Koránu, ať do češtiny či do 

jiného jazyka, není ani Koránem, ani nějakou jeho verzí. Je pouhým překladem významu 

Koránu. Korán existuje pouze v arabštině, v jazyce, ve kterém byl zjeven.“
30

 

Sunna vychází z příběhů o skutcích a slovech Proroka Mohameda. Sunna v překladu znamená 

tradici, zvyklost. Samotný Mohamed tímto termínem označoval vše, co vyřkl, učinil či 

akceptoval. Protože byl Mohamed božím poslem, jeho slova nebyla pouhými slovy 

                                                 
27

 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Prameny islámského práva. Právní obzor. 2008. 961-973s. ISSN 9788021046306. 
28

 Osina uvádí až 500. (OSINA, 2000). 
29

 HRBEK, Ivan. Korán. 6. vyd. Praha: Odeon, 1991. 794 s. ISBN 80-207-0444-2. str. 54 
30

 HRBEK, Ivan. Vznešený Korán: S komentářem a rejstříkem opatřený překladem významu do jazyka českého. 

1. vyd. Praha: AMS, 2007. ISBN 978-80-902419-0-9. Str. 15 
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obyčejného člověka. Muslimové věří, že skrz něj hovořil samotný Bůh a v otázkách víry se 

tedy nemohl mýlit. Navíc i samotný Korán obsahuje verš, který sunnu posouvá do roviny 

pramene práva: „…a poslouchejte Boha a posla, snad dostane se vám slitování.“
31

Hadíthy 

(příběhy tvořící sunnu) však nemají stejnou právní sílu jako Korán. Slouží spíše k doplnění 

jeho mezer a interpretaci v něm obsažených veršů. Vyskytne-li se právní problém, hledá se 

odpověď nejdříve v Koránu a až pak v sunně. V případě rozporu má přednost Korán. 

Problémem hadíthů je jejich věrohodnost. Slova a činy Mohameda byly předávány v ústní 

podobě. Bylo zapotřebí intenzivní a dlouhodobé činnosti islámských učenců, než se je 

podařilo shromáždit a zachytit na hmotný nosič. S tím však vyvstal další závažný problém, a 

to nutnost posoudit jejich autentičnost. Nejenže mohl být jejich význam ústním předáváním 

posunut, často se objevovaly i hadíthy smyšlené. Jejich pravdivost se ověřovala množstvím na 

sobě nezávislých vypravěčů. Pokud se některý příběh objevil pouze ojediněle, byl odmítnut. 

V současné době existují sbírky hadíthů, které jsou považovány za čisté a hodné následování. 

Přesto jsou některé výběrově zpochybňovány. Dnes již zesnulý libyjský vůdce Kadáfí je 

odmítal dokonce všechny.
32

  

V případě, že se objeví problém neřešitelný dle Koránu a sunny, přichází na řadu sekundární 

pramen práva – Idžma. Jedná se o jednomyslné stanovisko respektovaných učenců své doby. 

Legislativní proces je relativně náročný a dlouhodobý, neboť se nejedná o většinovou shodu, 

nýbrž o shodu konsensuální. Na počátku stojí individuální právní názor kvalifikovaného 

učence. Tento názor je postupně přijímán jako správný a ve chvíli, kdy jej akceptuje celá 

generace učenců, vzniká idžma.
33

 Přestože se takto řeší problémy v Koránu a sunně 

opominuté, musí idžma vycházet z obecných principů zakotvených v primárních pramenech 

práva.
34

  

Qijás je rozhodnutí vydané v případu na základě právní analogie s Koránem, sunnou či 

idžmou. Používá se v případě, kdy je použito řešení obsažené v primárních pramenech pro 

rozdílný případ.
35

 Podstatou qijásu je pochopení hlavního záměru výše zmíněných pramenů 

práva a jejich přenesení na případ, který, ačkoliv v dílčích ohledech odlišný, je v zásadních 

charakteristikách totožný. 

                                                 
31

 Korán 3:132 (HRBEK, 2007). 
32

 MAITAH, Mansoor. Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě. 1. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2010. 212 s. ISBN 978-80-7357-589-2.  
33

 BEZOUŠKOVÁ, Lenka. Prameny islámského práva. Právní obzor. 2008. 961-973s. ISSN 9788021046306. 
34

 OSINA, Petr. Islámské právo a jeho prameny. Acta luridica Olomucensia. 2000, č. 2. 149-153s. ISSN 1801-

0288. 
35

 OSINA, Petr. Základy islámského práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2012. 128 s. ISBN 978-80-87576-13-7. 
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Vzhledem k dalšímu textu této práce je vhodné ještě objasnit právo zvykové (Urf) a fatwy. 

Urf je platným pramenem práva, jestliže je všeobecně akceptováno, neodporuje ostatním 

pramenům práva, zejména Koránu a sunně, a zároveň nejde proti jejich principům – 

spravedlnost, sociální cítění, není založen na lžích, předsudcích atd. Fatwa je jako pramen 

práva považován pouze u šítů. Jedná se o názor znalce islámského práva na dílčí problém. 

Často je vydáván jako reakce na přímou otázku, ale může být vydán i z vlastní iniciativy 

učence. Je nezbytné dbát na věrohodnost fatew, neboť jejich charakter individuálního 

vyjádření k určitému problému je činí náchylné na interpretační rozdíly. Je tak snadné nalézt 

vícero různých vyjádření ke stejnému problému, které se mohou lišit v dílčích detailech, ale 

mohou být i zcela protichůdné.  

2.1.4 Islámské závazkové právo 

Islámská právní úprava je v otázkách návrhu na uzavření smlouvy v mnoha aspektech s tou 

českou obdobná. Islámské právo umožňuje návrh přijetí smlouvy zrušit za předpokladu, že 

zpráva o zrušení dojde dříve než návrh. Česká právní úprava pak umožňuje odvolat návrh do 

doby, než tato osoba odešle přijetí návrhu.
36

 Přijetí návrhu pak v islámském pojetí může být 

odvoláno předtím, než dojde navrhovateli. Zde se české právo odchyluje pouze možností 

odvolat návrh současně s přijetím.
37

 Návrh smlouvy je považován za přijatý totožně s §44 

ObčZ ČR – je potřeba návrh přijmout bez dodatků, výhrad, omezení nebo jiné změny. 

Samotné vyjednávání musí být vedeno v dobré víře. Jednání může být ukončeno jen 

z relevantních důvodů. V opačném případě má strana poškozená takovýmto nečestným 

jednáním nárok na náhradu škody.
38

 

Jak již bylo zmíněno výše při obecné charakteristice islámského práva, islámské právo je 

právo náboženské. Jako takové se primárně vztahuje na vyznavače islámu. Muslimští učenci 

tak museli rozpracovat situace, kdy druhou smluvní stranou je nemuslim. Primární prameny 

islámského práva dávají jasnou odpověď na otázku, zdali je vůbec takový smluvní vztah 

dovolený. Sám Mohamed uzavřel s nemuslimy tzv. Medínskou ústavu. Uzavírání smluv 

s nemuslimem je tak islámem jednoznačně povoleno. Podobně snadnou odpověď lze dovodit 

na otázky, zdali se nemuslim smí domáhat svých práv, respektive plnění vyplývajících ze 

smlouvy, před islámským soudem a zdali je dovoleno, aby muslim svědčil ve prospěch 

                                                 
36

 §43a odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.   
37

 §43c odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.  
38

 BOHÁČEK, Martin. Základy srovnávacího obchodního práva islámského a Dálného východu. 1. vyd. Praha: 

Oeconomica, 2004. 103 s. ISBN 80-245-0722-6.  
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nemuslimovi na škodu jinému muslimovi. Odpověď nalezneme v Koránu: „…Buďte přímí 

před Bohem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do 

hříchu tím, že budete nespravedliví…“
39

 Požadavek spravedlnosti tedy není omezen jen na 

vztahy mezi muslimy, nýbrž i na nevěřící. Proto se smí i nemuslim obracet na islámské soudy, 

kde by mu měla být zaručena možnost se domoci svých práv. 

2.2 Principy islámské ekonomie a finančnictví 

2.2.1 Základní východiska islámské ekonomie 

Islámská ekonomie má řadu specifik. Tou nejzákladnější je již samotná filozofie, na které je 

postavena. Západní regulace ekonomiky se snaží odstraňovat tržní selhání
40

 a zajistit tak její 

optimální fungování. Právo je v tomto smyslu tedy až následkem objektivně existujících 

ekonomických vazeb a snahou o jejich usměrnění a zkvalitnění v souladu se zájmy 

společnosti. Islámská ekonomie je charakteristická procesem opačným. Právo bylo sesláno 

Bohem, je tudíž nezpochybnitelné a z něj vyplývající principy věčné. Islámské právo tedy 

není následkem, ale základním stavebním kamenem. Ekonomický systém je vystavěn tak, aby 

byl s islámem v souladu: „Islámské právo je přednostní cestou k islámskému ekonomickému 

systému“.
41

  

Prorok Mohamed prožil nešťastné dětství. Přestože v dospělosti se provdal za bohatou vdovu 

a žil v relativním blahobytu, na své roky prožité v bídě nezapomněl. Není tedy divu, že celý 

Korán se nese v tónu silného sociálního cítění. Solidarita je jedním ze základních pilířů celé 

víry. Ačkoliv je princip sounáležitosti v islámské ekonomii silný, nelze jej připodobňovat 

k socialismu, respektive komunismu: „…islámská ekonomie je založena na myšlence 

spravedlnosti a rovnosti, nikoli však rovnostářství.“
42

. Nesrovnatelnost navíc podtrhuje 

respekt vůči soukromému vlastnictví. Islám se vůči bohatství v obecné rovině staví pozitivně. 

Bohatství bere jako zaslouženou odměnu za práci a podstoupené riziko, naopak chudobu za 

největší hrozbu samého zachování islámu.
43

 Mohamed sám část svého života zasvětil 

obchodování. Nepochybně tedy tušil, že zisk je odrazem lidské touhy mít se lépe a že právě 

on je hnací silou jak jedince, tak celé ekonomiky.  

                                                 
39

 Korán 5:8 (HRBEK, 2007).  
40

 Informační asymetrie, externality, nedokonalý trh atd.  
41

 WEBEROVÁ BABULÍKOVÁ, Gabriela. Islámská ekonomie a bankovnictví. 1. vyd. Praha: Dar Ibn Rushd, 

2001. 127 s. ISBN 80-86149-33-1. Str. 37. 
42

 Tamtéž. Str. 8. 
43

 MAITAH, Mansoor. Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu. 1. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7357-608-0. 
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Islám bohatství tedy povoluje, avšak pouze do takové míry, kdy člověku přináší prospěch 

nikoliv sebou samým: „…tj. není-li hromaděn majetek pro majetek.“
44

 Takový stav nepřináší 

relevantní užitek ani jeho majiteli, ani společnosti jako celku. Každého „přebytku“
45

 by mělo 

být užito pro bohulibé dílo či dobročinnost.
46

 

Z textu výše by se mohlo jevit, že islámská ekonomie je tržním hospodářstvím s určitou mírou 

přerozdělení. Tak snadné to však není, neboť obsahuje hned několik prvků vyplývající 

z islámu, jež nemají v západním ekonomickém systému obdoby. Pro potřeby této práce se 

jako zásadní rozdíly determinující celkový charakter islámské ekonomie jeví:  

 ríbá, 

 zakát, 

 maysir a gharar 

 sdílení zisku a ztráty, 

 halál a harám. 

Výše vyjmenované principy tvoří charakter islámské ekonomie. Avšak jak ony, tak islám 

samotný je v prvé řadě ideálem, od kterého se praxe může odchylovat. Přístup islámských 

ekonomů často postrádá objektivní náhled. Jejich primárním úkolem není nalezení systému 

nejefektivnějšího, nýbrž přetvoření ekonomické reality do souladu s islámským právem. Je 

nevyhnutelným faktem, že mezi islámskými ideály a ekonomickou efektivností vzniká rozpor. 

Islámská ekonomická literatura je do značné míry zatížena snahou o „obhajobu“. Činí tak 

především argumentací z pozice morálky, spravedlnosti a správnosti, nikoliv na základě snahy 

o optimalizaci ekonomických jevů. V kritice západní ekonomie podtrhují právě amorálnost, 

vůči které se vymezuje: „V kapitalistickém systému jsou kapitál a podnikatelé považovány za 

dva oddělené faktory. Návratnost kapitálu je úrok, který je fixní, zatímco podnikatelé 

podstupují riziko, aby dosáhli zisku… Zdá se tedy, že kapitalistický systém upřednostňuje ty, 

kteří půjčují kapitál podnikatelům, neboť jen ti nesou riziko ze vzniklých ztrát… Oproti tomu 

islámský ekonomický systém nepovažuje poskytovatele kapitálu a podnikatele za dva odlišné 

faktory. Islám věří, že každá osoba přispívající kapitálem ve formě peněžních prostředků do 

                                                 
44

 WEBEROVÁ BABULÍKOVÁ, Gabriela. Islámská ekonomie a bankovnictví. 1. vyd. Praha: Dar Ibn Rushd, 

2001. 127 s. ISBN 80-86149-33-1. Str. 8. 
45

 Přebytek je zde myšlen jako rozdíl mezi potřebami jedince a drženým bohatstvím. Je však k zamyšlení, zdali 

je takto formulovaný přebytek s ohledem na „neukojitelnost“ lidských potřeb dosažitelný.  
46

 HRBEK, Ivan. Vznešený Korán: S komentářem a rejstříkem opatřený překladem významu do jazyka českého. 

1. vyd. Praha: AMS, 2007. ISBN 978-80-902419-0-9.  
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podnikání, musí s podnikatelem sdílet jak riziko, tak zisk. Takový systém chrání podnikatele, 

kteří musí v kapitalistickém systému platit úroku, přestože realizovali ztrátu.“
47

 

2.2.2 Zákaz ribá 

Pochopení ribá je pro porozumění islámského finančnictví zásadní. V současnosti je zákaz 

ribá považován za synonymum zákazu úročení. To však není zcela přesné. Naneštěstí tento 

pojem nemá žádného ekvivalentu v češtině. Veškerá snaha jej přeložit tak je předem 

odsouzená k nepřesnosti. Ribá v přímém překladu znamená „nárůst, přídavek, příplatek.“
48

 

Slovo se však častokrát zaměňuje za „rabi.ha“. To lze přeložit jako zisk, výnos, profit.
49

 

Vzniká tak mýtus o beznákladovém islámském bankovnictví.
50

 Nahlédneme-li do Hrbkova či 

Nyklova překladu Koránu, zjistíme, že tento pojem je překládán jako lichva. Není tak činěno 

náhodou. V překladu je třeba vycházet z dobové praxe, neboť Korán mohl zakazovat pouze 

to, co bylo ve společnosti běžné a s čím se Mohamed mohl setkat. V předislámské společnosti 

mohl dlužník v době splatnosti svého dluhu reagovat dvojím způsobem – buď zaplatit, nebo 

požádat o odklad výměnou za zdvojnásobení dluhu. A právě na tuto dobovou zvyklost reaguje 

Korán: „Vy, kteří věříte! Neživte se lichvou rozmnožujíce dvakrát zisk, nýbrž bojte se Boha, 

snad budete blažení.“
51

 V kontextu oné doby je tento překlad tedy vhodný, neboť 

zdvojnásobení dlužné částky by ani z dnešního pohledu nebylo možno chápat jako úrok, 

nýbrž právě jako lichvu.
52

 Navíc v době recitování veršů Mohamedem ještě neexistovalo 

peněžní hospodářství a na denním pořádku tedy byly barterové obchody. A protože úrok je 

definován jakožto odměna za půjčení peněz, není možné považovat ribá v tomto významu za 

úrok.  

Názor na výklad slova ribá je již od počátku předmětem vášnivých diskuzí v řadách 

muslimských učenců. Ribá je zmiňována ve verších 2:275-279, 3:130, 4:161 a 30:39 Koránu 

a hned v několika háditech. Jejich interpretace je však problematická. Nad tím se posteskl již 

druhý chalífa -  Umar. Ten vyjádřil lítost
53

, že Prorok zemřel předtím, než stihl předat k této 

                                                 
47

 RAMMAL, Hussain Gulzar. Financing Through Musharaka: Principles and Application. Business Quest. 

2004. Dostupné z: http://ssrn.com/abstract=1442430, [25-03-2013]. 
48

 HRDLIČKOVÁ, Ivana: Islámské finančnictví jako možná alternativa? Bankovnictví 9/2012 
49

 HASSAN, K. LEWIS, M.:Handbook of Islamic Banking 
50

 HRDLIČKOVÁ, Ivana: Islámské finančnictví jako možná alternativa? Bankovnictví 9/2012. 20-22s. ISSN 

1213-7693. 
51

 Korán 3:130 (HRBEK, 2007).  
52

 Ačkoliv tuzemský právní řád je v otázkách lichvy poněkud vágní a je třeba zvážení kontextu soudem. Viz 

kapitola 5.3.  
53

 Vyjádření lítosti je ve světle koránského verše 6:38 poněkud překvapivé, neboť jak se zde píše „A nezanedbali 

jsme v Písmu ničeho…“, obsahuje Korán vše podstatné pro život pravověrného muslima.  
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problematice více informací.
54

 Za pozornost stojí především poslední z veršů (30:39), kde se 

píše: „To, co jako lichvu berete, aby to přineslo rozmnožení vzaté z majetku jiných, to 

nepřinese u Boha úrok žádný.“ Ribá je zde přeloženo opět jako lichva. Ale z kontextu 

vyplývá, že za lichvu je považováno takové chování, kdy se obohacujeme na úkor jiných bez 

vlastního přičinění: „Každého zisku je třeba dosáhnout vlastním úsilím a na vlastní účet, 

nikoli zneužitím bližního či na jeho úkor, jakkoli lze takové počínání umně zahalit rouškou 

finančnických frází.“
 55

 

Protože primární právo nedává na otázku přesného vymezení ribá jednoznačnou odpověď, 

bylo potřeba idžtihádu
56

. Při výkladu proti sobě stály dvě hlavní skupiny – reformisté a 

konzervativci. Reformistický proud nebyl co do argumentace homogenní. Zdůrazňovali 

zejména ribá jakožto využití něčí hmotné nouze k vlastnímu, neoprávněnému obohacení. 

Jednoduchý úrok dle jejich interpretace povolený je, zakázaný je však složený úrok – tedy 

situace, kdy peníze generují peníze. Takový zisk dle jejich názoru není již opodstatněný, 

neboť není založen na poctivé práci. Další teorie pracují s inflací, změnou kurzu atd., kdy je 

úrok oprávněný do takové míry, aby byla vrácená hodnota stejná jako ta dříve půjčená.  

Zároveň existoval mezi reformisty konzistentní názor na nepřípustnost situace, kdy úrok 

přesáhne jistinu.  

Konzervativci byli zajedno v tom, že při výkladu Koránu je třeba dbát na filozofii islámu. 

Argumenty reformistů vnímají jako snahu o obcházení – o hijal (v překladu lest, klička) - 

toho, co chtěl Mohamed změnit. Poselství je jednoznačné – zisk má být založen na práci či 

podstoupenému (leč přiměřenému) riziku. Úrok však jde svými charakteristickými 

vlastnostmi proti Mohamedově vizi. Riziko a námaha leží v případě využití úročené půjčky 

převážně na bedrech dlužníka. Bez ohledu na to, zdali byly půjčené peníze zhodnoceny, musí 

krom jistiny dlužník uhradit i úrok. Právě tyto argumenty vedly islámské učence 

k přesvědčení, že je třeba vnímat pod pojmem ribá v drtivé většině případů právě i úrok. 

Konzervativci – jmenovitě například Mohamad Báqir as-Sadr – si však uvědomovali, jakou 

roli hraje úrok v moderním finančnictví a že jeho zákaz by měl vážné následky na 

                                                 
54

 HASSAN, Kabir; LEWIS, Mervyn. The Handbook of Islamic Banking. 1. vyd. 443 s. Northampton: Edward 

Elgar Publishing, 2007. ISBN 1847205410.  
55

 HRBEK, Ivan. Vznešený Korán: S komentářem a rejstříkem opatřený překladem významu do jazyka českého. 

1. vyd. Praha: AMS, 2007. ISBN 978-80-902419-0-9. Str. 455.  
56

 Idžtihád je v zásadě idžma (více kapitola prameny islámského práva) s tím rozdílem, že vyjádřit se může širší 

skupina odborníků. Obecně se tedy jedná o tvůrčí výklad primárního práva stejně jako u již zmíněného idžmy. 
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ekonomický život. Jako reakce na možné problémy přišel s takovým modelem, který 

s úrokem nepočítal, a dal tak vzniknout islámskému bankovnictví.
57

  

2.2.3 Zakát 

Zakát je náboženskou daní. Je projevem již tolikrát zmiňovaného důrazu islámu na sociální 

cítění s těmi méně úspěšnými. Důležitost dokresluje již jen pouhý fakt, že zatímco o ribá se 

v koránu hovoří na 4 místech, nutnost dávat část svého majetku na dobročinnost je jen v súře 

Kráva zmíněna 11krát. Dávat se mají jen věci hodnotné, nikoliv to, co člověk sám 

nepotřebuje. Zároveň by se mělo dávat nikoliv veřejně, což může být motivováno spíše 

uznáním veřejnosti, ale v tichosti. Zakát je vrácení části majetku, jehož vlastnění Bůh 

umožnil. Zároveň se tím očišťuje v očích boha zbytek majetku, který je odrazem hříšné touhy 

vlastnit.
58

 Zakát je vybírán na základě personality, nikoliv teritoriality. Příslušníků ostatních 

náboženství se vybírání zakátu netýká.  

Výběr by teoreticky měl být dobrovolný, avšak již za života Mohameda se z ní spíše stával 

povinný odvod. Vyvstala tak otázka, kolik by toho člověk měl odevzdat. Dle duchu islámu by 

člověk měl odvést to, co sám k životu nepotřebuje – tedy veškerý přebytek. Avšak takto 

stanovená výše odvodu je značně problematická. Na jedné straně lidské potřeby jsou 

v podstatě neuspokojitelné, uspokojení jedné znamená paralelně vznik druhé.  Na druhou 

stranu je zjevné, že tato formulace otevírá prostor radikálnímu levicovému myšlení. Vždy se 

najde někdo, kdo se cítí povolaný říct, kolik toho ten druhý potřebuje a co je jeho přebytek, 

přičemž ten mu je zabaven. Právě otázka zakátu byla středobodem diskuzí o slučitelnosti 

islámu s komunismem. Muslimové možnost postupné konvergence směrem k radikálnímu 

levicovému utopismu zpravidla odmítali.
59

 Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly věnované 

islámské ekonomice, Mohamed bohatství samotné neodsuzoval, ba právě naopak. Proto je 

toto odmítnutí logické. Obecně stanovený odvod, jakožto veškerý přebytek, byl velmi rychle 

definován, kvůli problémům popsaných výše, mnohem exaktněji.  

Studujeme-li islámské právo, nestudujeme realitu, ale ideál, kterému se muslimové snaží 

přiblížit. Tento rozpor je zjevný právě u zakátu. Jak lze z předchozího textu pochopit, původní 

vize dobrovolného odvodu brzy vzala za své stejně tak, jako jeho vágní formulace výše. 

Primární prameny práva hrozí za nedodržování odevzdání příslušného části nepotřebného 

                                                 
57

 WEBEROVÁ BABULÍKOVÁ, Gabriela. Islámská ekonomie a bankovnictví. 1. vyd. Praha: Dar Ibn Rushd, 

2001. 127 s. ISBN 80-86149-33-1.  
58

 POTMEŠIL, Jan. Šaría: Úvod do islámského práva. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, a.s., 2012. 224 s. ISBN 

978-80-247-7379-0. 
59

 Tamtéž.  
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bohatství metafyzickým trestem.  Měl- li být zakát vybírán povinně, metafyzický trest byl 

coby prostředek zajišťující efektivní výběr nedostačující. Proto bylo i v tomto případě nutné 

se od tohoto ideálu v praxi odchýlit. Lze vycítit, že takto charakterizovaný zakát je v podstatě 

shodný se standardní daní a jako takový: „…pozbyl postupně svůj charitativní smysl“
60

, neboť 

takto vybraná peněžní masa se ve státní pokladně stala jedním homogenním celkem.  

Zakát je vybírán dodnes. Jeho výše se ustálila na 2,5% z majetku za předpokladu, že tento 

majetek překročí minimálně stanovenou hranici. Saudská Arábie, Libye, Jemen, Malajsie, 

Pákistán a Súdán mají tuto náboženskou povinnost vynutitelnou zákonem. Jemen, Pákistán a 

Súdán ji ukotvily dokonce i do ústavy.
61

 Protože je zakát jedním z hlavních pilířů islámské 

víry, platí jej muslimové i ve státech, kdy jeho výběr není povinný. V takovém případě 

příslušnou částku dávají přímo potřebným nebo ji posílají charitativním organizacím. Zakát 

nemá přílišný význam, splyne-li s daňovou povinností. Avšak jeho výběr v duchu, v jakém 

byl zamýšlen, je mimořádně cenný. Zejména ve státech s nevyvinutým sociálním systémem.  

Prostor věnovaný zakátu v této práci není náhodný. Přestože se může zdát, že jeho význam 

tkví v prohlubování společenské solidarity, popřípadě v jeho funkci jako fiskálního zdroje, má 

naprosto zásadní rozměr i v islámském finančnictví, a to zejména v kombinaci se zákazem 

ribá. V koránu jsou tyto dva jevy stavěny do kontrastu: „Bůh zničí lichvu (ribá), avšak zúročí 

almužny (zakát).“
62

 Z finančního pohledu však tak kontrastně nepůsobí. Bez možnosti 

depozita úročit, jsou jejich hodnoty na běžném účtu zafixované
63

. Vybírání zakátu pak 

způsobuje, že uložené peněžní prostředky se každoročně znehodnocují. Ekonomické subjekty 

jsou tak zainteresovány, aby své úspory investovaly a zamezily tak postupnému snižování 

jejich hodnoty.
64

 Tento princip je pro islámské bankovnictví typický – zisk nemůže být 

dosažen bez podstoupeného rizika nebo námahy. 

2.2.4 Majsir a gharar 

Majsir byla v předislámské společnosti hazardní losovací hra, jak lze dovodit z koránského 

verše 2:219: „Dotazují se tě na víno a na hru majsir. Rci: „V obou z nich je pro lidi hřích 

těžký i užitek, avšak jejich hřích je větší než užitek““ a dále z verše 5:90: „…Víno, hra majsir, 

obětní kameny a vrhání losů šípy jsou věru věcí hnusné z díla satanova…“. Majsir lze přeložit 
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 POTMEŠIL, Jan. Šaría: Úvod do islámského práva. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, a.s., 2012. 224 s. ISBN 
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 Tamtéž.  
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 Korán 2:276 (HRBEK, 2007).  
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 V případě stabilní cenové hladiny. 
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 OSINA, Petr. Základy islámského práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2012. 128 s. ISBN 978-80-87576-13-7. 
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jako „snadné dosažení něčeho bez práce“
65

. V pozdější době se význam slova rozšířil na 

veškerý hazard. Stejné rozšíření postihl i zákaz vína, které se později začalo vztahovat na 

veškerý alkohol.  

Ačkoliv se z pohledu finančního systému může zdát zákaz hazardu jako bagatelní, není tomu 

tak. Tento princip byl totiž důsledně rozšířen na veškeré společenské vztahy - ekonomiky a 

finančnictví nevyjímaje: „Islámské právo zakazuje podnikatelské aktivity obsahující jakékoliv 

prvky hazardu.“
66

 Podíváme-li se na výklad významu slova hazard, je charakterizován jako: 

„Riskantní jednání či podnikání, jehož faktický výsledek závisí na náhodě či na šťastné souhře 

okolností.“
67

 Jinými slovy – veškerá činnost, jejíž výsledek je podnikatelem neovlivnitelný, 

nebo je ovlivnitelný pouze nepřímo, je zakázán. 

Celá řada finančních institucí a nástrojů konvenčního finančnictví podniká právě na základě 

výše popsaného principu. Jejich uplatňování v islámském prostředí tak buď není možné, nebo 

je třeba modifikace. Typickým příkladem finančního instrumentu, jehož podstata je nápadně 

podobná hazardu, jsou mnohé z podruhů finančních derivátů. V případě, kdy jsou drženy ze 

spekulačního motivu, znamená zisk jednoho ztrátu druhého. Analogie s hazardem je tak 

zřejmá. Avšak majsir zamezuje i podnikání konvenčních pojišťoven. Ty pracují s nahodilými 

událostmi, před kterými své klienty chrání. Zde se nicméně podařilo toto omezení obejít. 

Pojišťovny jsou v islámském světě vlastněny svými klienty. Ti tak chrání před nahodilými 

událostmi sami sebe a žádná třetí osoba nerealizuje zisk na principu práce s nejistotou. 

Pojišťovny v této podobě mají svou oporu v koránském verši 5:2: „…Pomáhejte si vzájemně 

ke zbožnosti a bohabojnosti…“. 

Zatímco ribá a majsir jsou řešeny přímo v Koránu, v případě gharalu je třeba se opírat o 

hadíthy.
68

 Slovo gharar pochází z arabštiny a znamená nejistotu, velké, nadměrné riziko 

v obchodních transakcích.
69

 Jedná se tak o zákaz přehnaně riskantních operací. Jako příklad se 

uvádí situaci, kdy obchodník prodává zboží, které ještě není v jeho vlastnictví – ovoce, které 

neuzrálo nebo zatím nechycené ryby. Zákaz se vztahuje rovněž i na krátké obchody 

prováděné s cílem spekulace, například koupě zboží s úmyslem jej později prodat dráže. 

Tento zákaz se rovněž vztahuje na spekulace na akciových trzích apod.  
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Vymezení hranice mezi gharal a majsir je obtížné. Obecně je možno říct, že majsir jsou 

obchody založené na obchodě s něčím, co není podnikatel sto ovlivnit a jedná se tedy o práci 

s nejistotou popřípadě rizikem. Gharal jsou pak takové situace, které podnikatel schopen 

ovlivnit je, ale přesto zde hrozí vysoké riziko neúspěchu. Toto dělení je však problematické, 

protože často záleží jen na úhlu pohledu, který si k posouzení dané situace zvolíme.  

Je zřejmé, že určitá míra rizika či nejistoty je při jakékoliv lidské činnosti nevyhnutelná. Je 

tedy zcela subjektivní, zdali je tato míra ještě přijatelná. Vyhodnocení se liší nejenom na 

základě dané osoby posuzovatele, ale i v rámci jednotlivých škol islámské jurisprudence. 

V praxi tak lze vypozorovat vysoce variabilní přístup k celé této problematice. Navíc lze 

soulad s islámským právem často zajistit jen rozdílnou formulací smlouvy. Nemůžeme si 

například koupit zatím neulovenou rybu, ale můžeme si namísto ryby zaplatit rybáře, který se 

zaváže nám ji ulovit.  

2.2.5 Sdílení zisku a ztráty 

Na peníze je v islámské ekonomice nazíráno rozdílně než v ekonomice západní. Jejich účelem 

není hromadění sebe sama, neboť taková činnost je považována za akt bezpráví. Jejich 

primárním úkolem je zprostředkování směny. V kontextu zákazů ribá a zakátu přicházejí 

peníze v islámské ekonomice o funkci uchovatele hodnoty.
70

 Na peníze je nahlíženo jako na 

potenciální kapitál. Reálným kapitálem se stávají pouze ve chvíli, kdy jsou využity v 

rámci produktivní činnosti.
71

 Islámská ekonomie se tak dívá na prodej peněz za peníze jako na 

cosi nesmyslného a amorálního. A právě tuto nesmyslnost reprezentuje úrok. Ten není 

nikterak propojen s reálnou ziskovostí realizovaného podnikatelského záměru: „Podle 

klasického pojetí totiž dostává věřitel svoje úroky v každém případě stejné…“
72

 Úrok 

reprezentuje z pohledu islámské ekonomie nespravedlnost, neboť systém založený právě na 

něm vykazuje mimořádně asymetrické rozložení rizika. Riziko nenese střadatel, který do 

banky peníze vloží, neboť jsou jeho peníze v drtivé většině případů pojištěny. Stejně tak je 

zásluhou diverzifikace a zajištění úvěrů výrazně omezeno riziko banky. Pravdou je, že 

v systému založeném na úroku je naprostá většina tohoto rizika nesena na bedrech 

produktivních jednotek – podnikatelů. Úrok je charakteristický skutečností, že je nedílně 

provázán s penězi, nikoliv s reálnou produkcí a prodejem. Navíc nemá žádnou zpětnou vazbu 

                                                 
70

 MAITAH, Mansoor. Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu. 1. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7357-608-0. 
71

 OSINA, Petr. Základy islámského práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2012. 128 s. ISBN 978-80-87576-13-7. 
72

 SMRČA, Luboš. Rodinné finance: Ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 538 

s. ISBN 978-80-7400-199-4. Str. 434. 



20 

 

k úspěchu či neúspěchu podnikatele. „Užití peněz pro tvorbu dalších peněz bez dalšího brání 

společenskému rozvoji.“
73

 

Argumenty, které vedly islámské právníky k zakázání úroku, jsou nesmírně důležité, neboť 

determinují celkové nahlížení na zisk v islámské ekonomice. Úrok je odsouzen jako 

nespravedlivý a vykořisťující. Systém, který má být v souladu islámem, musí být založen na 

spolupráci a morálnosti. Princip sdílení zisku a ztráty je logickou odpovědí filozofie islámu. A 

právě on se nesmazatelně promítl do požadavků kladených na produkty tamějších bank. A 

minimálně v teoretické rovině určil charakter islámského bankovnictví. 

Sdílení zisku a ztráty tak mění vztah věřitele a dlužníka. Namísto půjčování za předem pevně 

stanovenou sazbu, je mezi nimi vytvořeno „partnerství“. Pokud je realizován zisk, tento zisk 

si rozdělí dle předem stanoveného kritéria. V případě ztráty se i věřitel podílí na jejím krytí a 

úměrně se tak snižuje zapůjčená jistina. Banka je tak mimořádně silně zainteresována 

půjčovat peníze těm projektům, které slibují vysoký výnos. Islámští učenci se domnívají, že 

alokace prostředků v ekonomice bude tak mnohem efektivnější: „Neexistuje žádný důvod 

domnívat se, že největší ziskovost budou mít podniky, za kterými stojí solventní majitelé. 

Konvenční systém však nedokáže umístit prostředky jinak než podle tohoto klíče, a tedy nikoli 

do nejproduktivnějších podniků, což se naopak v systému podílu na zisku daří.“
74

 Dle jejich 

názorů by takový systém měl být mnohem méně náchylný k inflaci.
 75

  

2.2.6 Halál a Harám 

Halál je islámskou obdobou pojmu košér, se kterými se setkáváme u židů. Za halal je 

považováno to, co je v souladu s islámskou vírou a tedy zároveň v souladu s islámským 

právem. Přímý překlad pojmu je „zákonem povolené“. Opozitum slova halál je harám.
76

 

Pravověrný muslim by neměl požívat či užívat nic, co není halál. Ačkoliv islám umožňuje 

požít i výrobky, které nejsou halál, pokud se tomu nelze vyhnout. Islámské finančnictví, které 

                                                 
73

 HRDLIČKOVÁ, Ivana. Role islámských finančních institucí. Bankovnictví 10/2012. 20-22s. ISSN: 1213-

7693. Str. 22. 
74

 SIDDIGI, Muhamed Nejetullah. Issues in Islamic Banking: selected papers. Islamic Foundation, 1983. 152 s. 

ISBN 0860371182. Str. 41. 
75

 Tato myšlenka stojí za pozornost. Peníze jsou především prostředkem směny. Nejsou samostatnou hodnotou, 

neboť ta je determinována produktem, který je za ni možno koupit. V systému založeném na úroku dochází k 

inflaci již jen kvůli neúspěchu mnohých projektů. Půjčka, ač nevytvoří žádné hodnoty, musí být uhrazena, a to 

navíc včetně úroku. Věřitel se stane bohatším, ačkoli jeho zisk není založen na reálném příbytku množství 

bohatství ve společnosti. Naopak je možné, že se produkce sníží, protože podnikatel bude muset omezit 

produkci, nebo dokonce zkrachuje. Analyzujeme-li takovou situaci v rovnici směny, tak: M*V=↑P*↓Q.  
76

 BOČEK, Pavel; HORYMA, Břetislav; KEJŘ, Jiří a kolektiv. Judaismus, křesťanství, islám. 2. vyd. Olomouc: 

Nakladatelství Olomouc s.r.o, 2003. 661 s. ISBN 80-7182-165-9. 



21 

 

funguje v souladu s islámským právem, je halál. Naopak se však nedá říct, že neislámské 

bankovnictví je automaticky harám. Vždy je potřeba analyzovat daný produkt a prozkoumat 

jeho slučitelnost s islámským právem. Jednou ze základních zásad islámu je „přípustnost 

všech věcí“. Pokud něco tedy není zakázáno a neodporuje-li to islámskému právu, má se za 

to, že je to povoleno.  

Harám je možno přeložit jako zákazy. Některé jsou rozpracovány v primárním právu, jiné až 

právní vědou. Korán se zmiňuje především o zákazu pojídání zdechlin, krve, vepřového, pití 

vína, opilství, zkaženosti a cizoložství. Islámský právní systém klasifikuje veškeré lidské činy 

do pěti tříd: fard (činny povinné), wádžib (povinné činy zmíněné v koránu), sunna, 

mustahabb, mandúb (činy doporučené), mubáh (indiferentní), makrúh (zavrženíhodné) a 

haram (zakázané).
77

   

Islámské finanční právo umožňuje investovat jenom do povolených oblastí. Za takové se 

považují ty, které nejsou haram (zakázané) a makrúh (opovrženíhodné). Aby byla investice 

halál, musí být v souladu s islámem jak samotná forma služby, tak předmět investice. Formou 

se rozumí podmínky kladené islámským finančním právem na jednotlivé produkty. Ty musí 

především respektovat podmínku vyvarování se ribá a spekulativních a nadměrně riskantních 

operací (gharar a maisir). 

Z oblasti možných investic jsou vyňaty zejména vepřové maso, hazardní hry a sázky, kasina, 

alkohol či pornografie. Při posuzování zdali je daná oblast investice povolená či zakázaná, je 

třeba brát v potaz i zásadu: „Všechno, co vede k zakázanému, je samo zakázáno“
78

. Například 

nelze investovat do produkce vepřového masa, stejně tak jako nelze vybudovat nemovitosti, 

které následně budeme pronajímat producentovi masa. Specifičnost jednotlivých investic vede 

k jejich individuálnímu posuzování. Přijatelnost či nepřijatelnost posuzuje u islámských bank 

interní skupina islámských učenců a závěry o akceptovatelnosti dané investice se můžou lišit 

nejenom mezi státy, ale i mezi bankami v rámci jednoho státu. 
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3 Mudáraba 

3.1 Obecná charakteristika 

Mudáraba je zásadním prvkem islámského finančnictví. Její úloha tkví v několika rovinách. 

V islámském bankovnictví vystupuje jako produkt nabízený islámskými bankovními domy 

klientům. Dále reguluje vztah mezi depozitorem a bankou.
79

 A navíc jsou principy, na kterých 

mudáraba staví, islámskými ekonomickými teoretiky považovány za základní pilíř 

ekonomiky, který funguje v souladu s islámem. Funkce mudáraby je proto jak v rovině 

mikroekonomické, tak makroekonomické. Je to právě ona, kdo je východiskem pro islámské 

bezúročné bankovnictví, potažmo pro celou koncepci islámské ekonomie. Význam mudáraby 

není náhodný, neboť principy jejího fungování jsou plně v souladu s voláním islámu po 

morálním a spravedlivém uspořádání společnosti.  

Samotný pojem “Mudáraba” v Koránu ani sunně není zmíněn. Avšak její slovní kořen („d-r-

b“) je ve významu „cestovat za obchodem“ zmíněn v textu osmdesát pětkrát.
80

 Při studiu 

odborné literatury se lze setkat s celou řadou alternativních pojmenování mudáraby. Bývá 

nazývána „girád“, „muqárada“ či „širka“. V evropském prostředí je známá jako 

„commenda“.
81

 

Mudáraba je partnerství mezi lidským a finančním kapitálem: „Pojem odkazuje na obchodní 

ujednání, kde jedna strana věnuje kapitál a druhá své úsilí.“
82

 „Základní ideou konceptu 

mudaráby je, že dvě strany, jedna s kapitálem, druhá s potřebnými vědomostmi, se dají 

dohromady za účelem realizace určitého projektu.“
83

 Mudarába je tedy založena na dohodě 

mezi jedním a více investory (vlastníky kapitálu, v arabštině se taková osoba označuje jako 

„rab al maal“) a agentem (v arabštině „mudárib“). Agent vystupuje v roli správce, manažera, 

který tyto svěřené prostředky obhospodařuje. Při ukončení tohoto partnerství má agent nárok 

na úhradu svých vynaložených nákladů a na podílu na zisku. Zbytek, tedy jistinu a podíl na 

výnosu, obdrží investor zpět. 
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Mudáraba je závazkový právní vztah, proto na ni lze vztáhnout principy definované 

v podkapitole věnované islámskému závazkovému právu. Krom ní a mušáraky se 

ekonomických transakcí týkají ještě smluvní typy salam (platba s odloženým dodání zboží), 

baj, šira (koupě, prodej), murabaha (zpětný prodej za zvýšenou cenu), tawlija (zpětný prodej 

za pevně stanovenou cenu) a wadia (smlouva o úschově).
84

  

Účastníkem mudáraby může být i nemuslim, a to jak v pozici investora, tak v pozici správce 

(agenta) kapitálu muslima. Avšak je třeba přihlédnout ke specifikům takovéhoto vztahu. 

Problematické je zejména možnost porušení zákazů daných islámským právem – zejména 

zákaz alkoholu, vepřového masa, ribá, hazardu a neúměrného rizika. Muslim nesmí požívat 

zisku z transakcí pocházejících z operací, které jakkoliv souvisí se zakázanými oblastmi. 

Hrozí tak nebezpečí, že by agent – nemuslim – mohl zhodnotit investovaný kapitál právě zde. 

Platnost smluvního vztahu je tradičně vymezena navrácením investovaného kapitálu včetně 

podílu na zisku. V dnešní době je však možné se setkat rovněž i s mudárabou na dobu 

neurčitou. Důvodem pro ukončení smlouvy může být výpověď smlouvy, smrt či ztráta 

způsobilosti k právním úkonům jedné ze stran. Pokud se mudáraba stane neplatnou, nebo je 

vypovězena bez relevantního důvodu, má agent nárok na úhradu vynaložených nákladů.
85

  

3.2 Principy fungování mudáraby v kontextu její historie 

Historii využívání mudáraby arabským obyvatelstvem lze vysledovat již v předislámském 

období. Mekkénští obchodníci se tehdy vydávali se zbožím každé léto na sever do Sýrie a 

v zimě na jih do Yemenu. Je zřejmé, že taková cesta byla nebezpečným podnikem. Ne každý 

obchodník, ať už z důvodu opatrnosti, nemoci či stáří, se jí chtěl osobně zúčastnit. Proto když 

se takováto karavana organizovala, mohl se rozhodnout buď se k ní přidat, nebo poslat své 

zboží prostřednictvím obchodních zástupců. Rozhodl-li se pro druhou variantu, po návratu 

karavany se spočetl zisk, popřípadě ztráta z dané obchodní výpravy. Pokud nastala ztráta, 

nedostal obchodní zástupce nic. V případě zisku mu byly uhrazeny vynaložené náklady a 

předem stanovený podíl na výnosu.
86

 Mudáraba se velmi rychle osvědčila a brzy byla 

využívána nejenom arabským obyvatelstvem, ale rozšířila se na Blízký a Střední východ, do 

Severní Afriky a byla rovněž i u zrodu moderního západního bankovnictví v Itálii. Zde se s ní 

však nesetkáváme pod arabským jménem, nýbrž pod pojmem „commenda“.  Mudáraba se 
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stala natolik oblíbenou, že bývala využívaná i židy.
87

 Je tedy zjevné její široké využití 

nejenom v rovině geografické, ale i co do počtu zastoupených kultur.  

Původní účel mudáraby se výrazně projevil na její současné podobě. Ohlédneme-li se tedy 

zpět, můžeme na základě historického kontextu snadno dovodit pragmatičnost její konstrukce 

a lépe tak pochopit její charakteristické rysy. 

Základní rysy mudáraby: 

 Kapitál zůstává ve vlastnictví investora.  

Je zřejmé, že obchodník neměl žádný důvod k přepsání majetku na agenta, ledaže ten 

by se jej rozhodl odkoupit a následně sám prodat na vlastní účet. Odkup by však 

přenesl veškeré riziko na agenta. Ten by uhradil cenu zboží včetně přiměřeného zisku, 

načež by se zboží pokusil prodat sám. Taková praxe by byla zatížena spekulativním 

rizikem, které by bylo z pohledu islámského práva nepřijatelné. Alternativa by se 

mohla jevit v operaci, při které by se agent stal dlužníkem investora. Jinými slovy 

investovaný kapitál by se stal majetkem agenta, přičemž investor by vůči němu 

vystupoval v pozici věřitele. Zde zastávají sunnitské právní školy jednotné stanovisko 

– taková praxe je jednoznačně protiprávní: „Jakýkoliv prospěch, plynoucí z faktu 

zapůjčení peněz, je ribá. Výnos z mudáraby by tedy v případě, že by investovaný 

kapitál byl půjčkou mudáribovi (agentovi), byl zatížen ribá.“
88

 

  Agent s prostředky nakládá dle svého uvážení.  

Nemožnost dálkové komunikace nutila obchodníky, aby dali agentům jistou míru 

autonomie při nakládání s majetkem. Jedině tak mohli flexibilně reagovat na nastalé, 

často nepředvídatelné situace. V pozdější praxi se vyvinuly dva základní typy 

mandátu, jenž je udílen vlastníkem kapitálu agentovi: omezený a neomezený. 

Omezený umožňuje agentovi, aby kapitál užil k nakupování a prodávání zboží dle 

vlastního uvážení, nakupování na hotovost i úvěr, možnosti postoupit zboží třetím 

stranám, použít jej jako vklad nebo jako zástavu, najímat pracovní sílu, pronajímat 

nebo nakupovat za něj zařízení a cestovat. Neomezený mandát pak přidává možnost 

používat v kombinaci se svěřenými prostředky své vlastní, používat prostředky jako 

vklad do další mudáraby a investovat do jiné transakce se třetí stranou.
89

 V případě, 
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kdy se agent odchýlí od mandátu mu uděleného, je plně zodpovědný za případné 

ztráty. Navíc takové překročení může být důvodem investora k ukončení mudáraby. 

 Dělení zisku na základě předem stanoveného podílu.  

Agent zboží, které mu svěřil obchodník, na jedné straně nevlastnil a na druhé s ním 

mohl do značné míry nakládat dle svého uvážení. Tyto faktory vytvářely potenciálně 

vysoké morální riziko, které bylo zapotřebí zmírnit co nejvyšší mírou zainteresování 

agenta na zisku. Podíl na zisku namísto pevné, předem dané odměny, se tak osvědčil 

jako ideální nástroj takové snahy. Způsob dělení zisku je podstatnou náležitostí 

smlouvy. Panuje však poněkud rozpor, zdali má být podíl na zisku stanoven pevně, 

nebo má existovat možnost jeho dodatečné změny v případě, kdy se zásadním 

způsobem změnily podmínky, za kterých agent plnil svůj úkol. Právní teoretikové se 

přiklání k umožnění obou variant. Při porušení zásady dělení zisku na základě podílu a 

stanovení pevné odměny, například procenta z investované částky, by smluvní vztah 

měl být neplatný. 

Existuje hned několik výjimek, kdy se agent na ztrátě podílí nad rámec nastíněný výše. 

Jedná se o situace, kdy s kapitálem nakládá v rozporu s mandátem mu uděleným 

investorem.  To však neplatí v situaci, kdy se v dobré víře odchýlí od udělených 

instrukcí ve prospěch lepší alternativy. Na ztrátě se agent dále podílí, když jedná ve 

zlé víře, anebo je ztráta realizována jeho pochybením či nedbalostí.  

 Sdílení rizika mezi smluvními stranami.   

Mudáraba je označována jako transakce na bázi důvěry. Nejde tomu jinak, neboť: 

„…případné ztráty jdou na vrub poskytovatele kapitálu, který nad ním nemá 

v podstatě žádnou kontrolu.“
90

 Původním uživatelům mudáraby však tato skutečnost 

nepřišla nikterak zvláštní. Abychom pochopili proč, je potřeba se podívat zpět. Mekka 

před 1400 lety byla malé město, kde každý znal každého. Příprava obchodní karavany 

byla velkou událostí dějící se dvakrát do roka. Obchodníci tak znali agenty osobně, 

věděli, jak se jim dařilo v minulosti, jaké mají schopnosti, charakter atd.
91

 V takovém 

prostředí „transakce na bázi důvěry“ nezní tak nesmyslně, jako je tomu dnes. Jak již 

bylo poznamenáno výše, případná ztráta jde na vrub poskytovatele kapitálu. Agent 

však v případě, kdy není realizovaný zisk, nemá, vzhledem k jeho neexistenci, nárok 

na podíl na něm. Jeho ztráta se vnímá v rovině promarněného času a úsilí.  
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V současnosti však způsob sdílení rizika v kombinaci s autonomií agenta při nakládání 

se svěřeným kapitálem činí komplikace. Banky vystupující v roli investora se snaží 

„kontrolovat“ nakládání agenta s poskytnutým kapitálem. Naopak vztah mezi 

depozitorem a bankou, k jehož regulaci se mudáraba využívá, je zatížen nemožností 

vklady pojistit. Důvodem je sporné postavení pojištění v islámském právu. To je 

z pohledu islámského práva podobné s hazardem, a je proto v mnoha zemích 

zakázané.
92

  

3.3 Mudáraba jako základní východisko pro islámskou ekonomiku 

Začátkem 19. století začala expanze západního typu bankovnictví v islámském světě. Již od 

počátku vyvolával tento proces v řadách muslimů rozpaky, které vyústily počátkem 50. let. 

Tehdy se vážně začalo hovořit o nutnosti sladění fungování finančního sektoru s islámskými 

principy. Diskuze byla poznamenána charakteristickou vlastností islámského myšlení: 

islámské právo se nepřizpůsobuje realitě, to realita se musí změnit tak, aby byla v souladu 

s islámem, respektive s jeho požadavky na spravedlivé uspořádání společnosti. Z důvodů 

nastíněných v předcházející kapitole bylo shledáno, že ribá je třeba vykládat nikoliv jako 

lichvu, nýbrž i jako úročení. Bylo tak potřeba sladit fungování ekonomiky a finančnictví 

s tímto faktem.  

Mohamed Nejatullah Siddigi rozpracoval bezúročný koncept ekonomiky. Svou práci postavil 

na kritice úroku. Podle něj vede jeho využívání k tomu, že bohatí se stávají ještě bohatšími, 

zatímco zbytek společnosti relativně chudne.
93

 Siddigi takovou ekonomiku odmítl a namísto 

ní předložil ekonomiku založenou na podílu na zisku.  Při jejím vypracování se nechal 

inspirovat právě principem mudáraby. Taková ekonomika se tedy dá popsat jako „mudáraba 

ve velkém“.
94

  

Základní mechanismus takové ekonomiky bude vytvoření fondů spravované právě bankami, 

kde budou jednotlivé subjekty ukládat své peníze. Banka následně tyto peníze bude dále 
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investovat. Mudárabu v tomto pojetí můžeme přirovnat ke kolektivnímu investování. Je 

zřejmé, že by bylo s ohledem na vysoké transakční náklady nepraktické sledovat výnosnost 

každé mudáraby. Namísto toho se vklady „slijí“ do fondů. Ty se následně investují a výnos 

bude proporcionálně rozdělen mezi investory. Přičemž banka si ze zisku strhne své náklady a 

část výnosu. Cenou kapitálu tak nebude úrok, nýbrž pravděpodobná míra návratnosti.  

3.4 Mudáraba v bankovnictví 

Jak již bylo popsáno výše, tradiční mudáraba je dvoustranný vztah mezi investorem a 

agentem. Islámská banka vystupuje na obou stranách tohoto vztahu. Na jedné straně přijímá 

prostředky od investorů. Na druhé pak tyto prostředky dále investuje do projektů. Z pohledu 

práva se jedná o dva nezávislé vztahy. Avšak z pohledu sdílení rizika je zde odklon od 

tradičního chápání mudáraby. Případná ztráta pramenící z neúspěšné alokace prostředků 

bankou do projektů, které byly ztrátové, nenese tato banka, nýbrž klienti. Reálná úloha banky 

tedy nemá nic společného s původní úlohou agenta/investora. 

Obr. 3.1: Schéma vztahu v tradiční mudárabě: 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Obr. 3.2: Schéma vztahu mudáraby v bankovnictví:  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Výše uvedené grafy demonstrují rozdílné postavení banky oproti standardní mudárabě, která 

za svou alokaci prostředků nenese přímé riziko. To nese původní investor, jenž svěřil své 

prostředky bance. Je zřejmé, že přestože se jedná o dva vztahy regulované mudárabou, 
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v případě vztahu mezi bankou a agentem je zásadní odchýlení se v chápání sdílení rizika. Ve 

skutečnosti se tak její postavení blíží tradičnímu západnímu chápání banky jakožto 

zprostředkovatele.  

Rozdělení znázorněné výše je zásadní, neboť při snaze o podrobnější charakteristiku 

mudáraby v dnešní praxi je nutno rozlišovat, zdali se jedná o vztah investor – banka (agent), 

nebo banka (investor) – agent. Ačkoliv jsou oba vztahy řešeny stejným smluvním typem – 

mudárabou, nacházíme zde zásadní odlišnosti. Dlužno podotknout, že je možno se setkat 

s pojmem „dvouvrstvá mudáraba“, přičemž tento pojem v sobě integruje vztahy nastíněné 

v obrázku 3.2 s tím rozdílem, že vztah mezi bankou (investorem) a agentem může být řešen i 

jiným smluvním typem – krom mudáraby to může být mušáraka, murábaha, salam, istisna atd.  

3.5 Mudáraba jako vztah mezi investorem a bankou 

Cílem podkapitoly je analyzovat mudárabu užitou k regulaci vztahu mezi investorem a 

bankou. Kapitola bude založena na komparaci teoretických východisek mudáraby, které 

budou ještě dále rozpracovány vzhledem ke specifickému užití mudáraby jakožto vkladového 

produktu a praxi islámských bank. Rovněž bude snaha o průběžné srovnávání islámského 

bankovnictví s praxí českých, respektive západních bank, se zaměřením na kontrast v právní 

úpravě.  

3.5.1 Obecná charakteristika 

Specifika vyplývající z islámu nedovolují islámským bankám nabízet klasické běžné účty, 

neboť ty nesou pevně stanovený úrok, který je islámským právem zakázán (zákaz ribá). Bylo 

tedy nutno vybudovat vztah mezi bankou a vkladatelem odlišným způsobem, který by 

vyhovoval požadavkům kladených islámem.  

Islámští učenci vypracovali v teoretické rovině dva základní typu vkladu – pevné a mobilní. 

Pevné vklady, nazývané rovněž termínové či investiční, by dle nich měly fungovat v souladu 

s principem mudáraby. Jejich výpovědní lhůta je nejméně 6 měsíců. Mobilní vklady by pak 

měly být k dispozici bez výpovědní lhůty, avšak nenesou žádný výnos. Mohamed Bágir as-

Sadr navíc rozpracoval i přechodný typ vkladového účtu – spořicí účet. 
95

 V praxi výše 

nastíněné východiska nemusí vždy platit. Mudáraba v praxi není jediným způsobem vedení 

investičních účtu. 
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Běžné účty v islámském bankovnictví nenesou žádný výnos. Ve skutečnosti nesou kvůli 

zakátu (náboženské dani) výnos záporný. Nemuslimský spotřebitel by mohl snadno zaměnit 

účet vedený na principu mudáraba za běžný účet používaný v západním bankovnictví. Takový 

omyl spočívá nejenom v odlišném pojetí rizika a sdílení zisku a ztráty, který již byl popsán 

podrobně výše, ale jedná se rovněž i o rozdílný vztah z pohledu právního. Český právní řád 

definuje vklad jako svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na 

jejich výplatu.
96

 Avšak z pohledu islámského práva je takové vnímání vkladu u mudáraby 

nepřípustný, neboť ta je definována jako partnerství a vklad do ní nemůže být vnímán jako 

závazek jedné strany vůči druhé.  

S využitím mudáraby v podobě investičního účtu se pojí následující specifika: 

 Investor dává bance neomezený mandát k nakládání s vloženými prostředky. 

Omezený mandát, kdy je nakládání s finančními prostředky omezeno, je 

neproveditelné vzhledem ke snaze o efektivní správu vkladů velkého množství klientů.  

 Prostředky vybrané od klientů se akumulují dohromady a následně investují. Zisk je 

pak rozdělen dle výše vkladu. Navíc prostředky klientů mohou být investovány do 

více aktivit. Z pohledu klienta to je výhodné, neboť dochází k diverzifikaci rizika, 

respektive ke snížení specifického rizika.
97

  

Ohledně neomezeného mandátu však mezi islámskými ekonomy nepanuje jednoznačná 

shoda. S přihlédnutím k praxi, je spíše třeba dát za pravdu Kahfově výkladu, který připouští i 

omezenou mudárabu. Jak uvádí, omezená mudáraba je využita v případě zvláštních projektů, 

které jsou navrženy a vybrány depozitorem. Nabídka takového vkladu a výběr projektu jsou 

realizovány v rámci individuální konzultace mezi vkladatelem a bankou, přičemž se 

z pochopitelných důvodů musí jednat o vklady vysokých hodnot.
98

  

Bance náleží za zprostředkování mudáraby mezi investorem (klientem) a agentem provize. 

Banka však může při poskytnutí mudáraby krom vkladů klientů investovat i vlastní kapitál. 

V takovém případě jí pak náleží podíl na zisku, nikoliv provize.   
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3.5.2 Mudáraba jako depozitní produkt v praxi 

Definování hypotéz a cílů podkapitoly 

Při zkoumání obecných charakteristik mudáraby regulujících vztah investora a banky, 

s přihlédnutím k neexistenci úročených běžných účtů, se dá předpokládat, že klienti 

islámských bank budou mít tendenci využívat investiční účty fungující na principu mudáraby 

jako substituci za běžné účty. V takovém případě se však jako zásadní problém jeví jejich 

pevný, termínový charakter s výpovědní lhůtou nejméně 6 měsíců, který by takovémuto 

využívání bránil. Nezanedbatelné je také riziko ztráty. Proto se dá presumovat, že banky se 

budou snažit upravit investiční produkty fungující na principu mudáraby tak, aby klientům 

byly vklady k dispozici flexibilněji a investiční účty tak částečně nahradili účty běžné. Další 

předpoklad je, že klienti budou držet na investičních účtech relativně vyšší vklady než klienti 

konvenčních bank.  

Podkapitola se bude tedy zabývat těmito body: 

 Dělení depozitních účtů v islámském bankovnictví. 

 Dispozice s účty. 

 Sdílení rizika u mudáraby. 

 Aplikace zakátu u depozitních účtů. 

 Alokace prostředků mezi jednotlivými typy účtu v islámském bankovnictví. 

Mudáraba a praxe 

Při analýze nabídky čtveřice bank – Bank Islam, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank a 

Meezan Bank se ukázalo, že banky dodržují základní dělení účtů vypracované Mohamadem 

Nejatullahem Siddigem a Mohamedem Bágirem as-Sadrem. Účty dělí na běžné nevýnosové, 

které slouží zejména ke zprostředkování platebního styku, přičemž výběr není spojem 

s žádnými dodatečnými podmínkami, a výnosové. Výnosové však fungují nejenom na 

principu mudáraby. Například Bank Islam nabízí spořicí účet založený jak na principu 

mudáraby, tak na principu wadiah.  

Dispozice s účty fungující na principu mudáraby je řešena odlišně, než tomu je v rovině 

teoretické. Produkty jsou velmi variabilní. Bank of Islam nabízí pevné termínované vklady 

s dobou zralosti mezi 1 až 60 měsíci. Účet dokonce umožňuje předčasné výběry, avšak 

s existencí sankce – není dovolený výběr pouhé části a klient nemá nárok na výplatu 
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případného zisku.
99

 Ještě zřetelnější odklon od teoreticky vymezené mudáraby je u Dubai 

Islamic Bank. Zde banka umožňuje si otevřít spořicí účet založený na principu mudáraby. 

Avšak z tohoto účtu je možno vybírat libovolně s jedinou podmínkou – minimální zůstatek 

musí být na účtu alespoň 1000 PKR (přibližně 200Kč). Účet dokonce nabízí možnost 

nastavení trvalých platebních příkazů ve prospěch další strany. Podíl na výnosu je připisován 

pravidelně každý měsíc, přičemž relevantní pro jeho výpočet je nejnižší částka uložená na 

účtu v průběhu daného měsíce.
100

 V kontrastu se způsobem výpočtu zisku nabízí ovšem 

„Special Savings account“, který generuje výnos na základě denního, nikoliv měsíčního, 

zůstatku.
101

 Třetí ze zkoumaných bank – Jordan Islamic Bank – má o produktech pouze 

obecné informace ze kterých nelze bližší zkoumání produktů provést. Nicméně nabízí variaci 

ve využití mudáraby – „Muqarada Bonds“.
102

 Dluhopisy založené na mudárabě jsou 

srovnatelné s běžnými dluhopisy s tím rozdílem, že investovat se může jen do nezakázaných 

oblastí a rozdělení zisku je řešeno formou podílu mezi investorem a agentem.
103

 Poslední ze 

jmenovaných bank – Mezzan bank - nabízí u svého výnosového účtu pracujícího na základu 

mudáraby opět možnost libovolného vybírání bez sankcí.
104

  

Při tradiční mudárabě nese riziko finanční ztráty investor. Od tohoto specifického rysu se 

žádná z bank neodchýlila. Za všechny lze zmínit formulaci u Mezzan bank: „V případě ztráty, 

dle pravidel mudáraby, nese ztrátu Rab-ul-Maal, v poměrné výši k jeho investici.“
105

 Pro 

úplnost je však vhodné podotknout, že žádný ze sledovaných fondů mudáraby se v posledních 

dvou letech nepropadl do ztráty. Rovněž se banky neodchýlily od podmínky rozdělení 

potenciálního výnosu prostřednictvím předem stanovené míry. Kupříkladu Dubai Islamic 

Bank se dělí o případný zisk v poměru 40%:60% ve prospěch vkladatele.
106

 Banky v případě 

mudáraby, v souladu s teoretickými charakteristikami, nepožadují fixní poplatek a nedávají 

žádnou záruku co do výnosu. Častou praxí je použití formulace „předpokládaný výnos“ a 
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zveřejňování výkonu daných fondů v posledních letech. Avšak pokaždé je zdůrazněno, že 

onen výnos banka není sto garantovat i do budoucna.  

Islámské banky v oblibě nabízejí platbu zakátu. Je to pochopitelné s přihlédnutím k faktu, že 

se jedná o povinnost muslima vůči bohu. Nicméně Bank Islam tak činí automaticky. To je 

poněkud problematické, neboť muslim má právo almužnu odevzdat potřebným dle svého 

uvážení. Navíc zakát je určený potřebným z řad muslimů
107

, islámské banky však nabízejí své 

služby i nemuslimské klientele. Stejná praxe je i u Dubai Islamic Bank. Ta strhává 2,5 %.
108

 

Banky tak činí – minimálně v případě Dubai Islamic Bank, která se na to odkazuje – 

z nařízení vlády. Avšak to nic nemění na sporném rozměru této daně, zvláště pak u finančních 

služeb, pokud jsou aplikovány i na vyznavače jiných náboženství bez nutnosti si vyžádat 

jejich souhlas. Je tak třeba dát za pravdu Janu Potměšilovi, který poukazuje na degradaci 

zakátu na obyčejnou daň. Pokud se podíváme na Islamic bank of Britan, tak ta řeší vybírání 

zakátu odlišně. Nabízí „Pomoc s kalkulací a placením zakátu ve spolupráce s NZF
109

“. 

Podtrhnout je třeba zejména skutečnost, že je tak činěno na zcela dobrovolném základě.
110

  

Ernest & Young vydal v roce 2012 výroční zprávu věnovanou vývoji islámského 

bankovnictví mezi roky 2011 až 2012. Překvapivě bylo konstatováno, že vkladatelé těchto 

bankovním domů drží svá depozita na běžných účtech ve vyšší míře nežli střadatelé 

konvenčních bank. Ve světle skutečnosti, že běžné účty jsou neúročeny, je to hodno 

pozornosti. Struktura alokování prostředků na běžné a investiční účty v komparaci mezi 

islámskými a konvenčními bankami demonstruje dvojice grafů níže.  
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Graf 3.1: Struktura depozit islámských bank v porovnání s bankami konvenčními
111

: 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle The Word islamic banking competitiveness report. Dostupné z: http://1url.cz/uiaD 

Závěry 

Ačkoliv průzkum mudáraby v praxi nebyl proveden na reprezentativním množství bank, lze 

přijmout následující závěry: islámské banky dodržují základní principy mudáraby co do 

dělení zisku a ztráty. Negarantují pevně stanovenou výnosnost stejně tak, jako si nestanovují 

pevné poplatky za své služby. Principy mudáraby byly dodrženy i v případě sdílení případné 

ztráty. Hlavní odklon od teorie je v možnosti volnějšího vybírání prostředků – islámští učenci 

doporučovali minimálně 6 měsíců. Je zde tak jasná snaha učinit produkty založené na 

mudárabě konkurenceschopné ve srovnání s nabídkou investičních účtů běžných bank. 

Problematický aspekt – v tomto případě však nejenom mudáraby, ale všech depozitních 

produktů sledovaných bank – je automatické strhávání zakátu, přestože se jedná o 

náboženskou daň. V tomto případě však nejsou na vině banky samé, ale stát využívající zakát 

jako dodatečný daňový příjem. Předpoklad, že klienti islámských bank budou upřednostňovat 

výnosové účty před běžnými, se nepotvrdil. Důvod není zřejmý. Svou roli by mohl hrát 

opatrnostní motiv pramenící z možnosti ztráty popřípadě akcentování významnosti likvidity 

před výnosností.  

3.6 Mudáraba jako vztah mezi bankou a agentem 

Když Mohamad Nejatullah Siddiqi a Mohamed Bágir as-Sadr rozpracovávali ekonomiku 

založenou na principech podílu na zisku, v mudárabě viděli hlavní východisko tohoto 

systému. Islámská banka se dle jejich vize měla stát zprostředkovatelem mezi dlouhodobými 
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depozity a dlouhodobými půjčkami. Dle jejich názoru poptávka po krátkodobých půjčkách 

ustoupí do pozadí ve prospěch dlouhodobých poté, co bude ekonomika přestavěna v souladu 

s filozofií islámu. Mudáraba má v tomto směru hrát rozhodující roli a má to být právě ona, na 

nichž budou dlouhodobé úvěry postaveny.
112

 V této kapitole bude hlavním cílem porovnat 

teoretická východiska mudáraby v podobě finančního produktu s jejich realizací v dnešní 

praxi.  

3.6.1 Obecná charakteristika 

Zásady mudáraby definované v úvodu této kapitoly platí i pro vztah mezi bankou v pozici rab 

al maala (investora) a mudáribem (agentem). Banka poskytuje finanční prostředky a agent je 

svými schopnostmi zhodnocuje. Případná ztráta je nesena bankou respektive jejími klienty.  

Obecné podmínky spojené s mudárabou využitou ve vztahu banky a agenta jsou
113

: 

 Banka uplatňuje omezenou mudárabu. Banka může určit druh aktivity, délku trvání 

nebo umístění. Zároveň může průběh realizace monitorovat, přičemž však nesmí 

zasahovat do práce managementu při samotné realizaci projektu.  

 Žádat po agentovi kolaterál jako pojistku před případnou ztrátou je zakázáno. Banka 

má ovšem právo žádat, aby se za agenta zaručila třetí nezávislá strana. Kahf má na 

zákaz kolaterálu odlišný názor – jeho využití dovoluje v souvislosti se saturací 

případné ztráty agenta, která je zapříčiněna jeho nedbalostí a za kterou je tedy 

zodpovědný.  

 Závazky banky mohou dosahovat jen do výše poskytnutých prostředků.  

Mudáraba nabízena bankou jako produkt má čtyři základní podoby
114

: 

 Základní mudáraba 

 Mudáraba s příslibem prodeje 

 Mudáraba postupně umořovaná 

 Nákup akcií 
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Základní mudáraba je fakticky totožná s mudárabou, která byla uzavírána již středověkými 

obchodníky mezi sebou.
115

 Její využití je tedy možné nejenom jako bankovní produkt, ale i 

mezi podnikatelskými a ne-podnikatelskými subjekty mezi sebou. Smlouva musí být uzavřena 

písemně. Podstatnými náležitostmi mudáraby je jednoznačné vymezení stran, včetně určení 

osoby vystupující ve smlouvě jako rab-bal-mal (investor) a mudhareb (agent). Rovněž je 

zapotřebí určit samotný předmět smlouvy. Kahf jako příklad takového vymezení předmětu 

uvádí: „Mudárib navrhuje uzavření smlouvy v souladu s principy mudáraby, za účelem 

obchodu s textilem včetně jeho importu a distribuce v oblasti…“ Zásadní náležitostí smlouvy 

je určení, zdali se jedná o mudárabu neomezenou či omezenou. Pakliže se jedná o druhý 

případ, je nutné náležitě ono omezení specifikovat. Pokud je investorem banka, je pravidlem 

sjednání podmínky, že veškeré finanční transakce budou provedeny výlučně přes její účty. 

V případě operací nad rámec daného mandátu je agent zodpovědný za případné ztráty. Další 

z náležitostí je poměr, v jakém se bude dělit zisk. Ten nesmí být stanoven pevně. Někteří 

právníci připouštějí možnost jeho dodatečné změny, pokud dojde ke změně podmínek za 

jakých je mudáraba vykonávána. Agent má právo ovšem nejenom na podíl na zisku, ale i na 

vynaložené náklady. Ty, které jsou uznatelné, musí být také předem vymezeny ve smlouvě. 

Navíc musí být ze smlouvy zřejmé, zdali zisk bude mezi stranami rozdělen před, nebo po 

odečtení nákladů. Mudáraby základního typu jsou povětšinou uzavírány na dobu určitou, 

nicméně nejedná se o nutnou podmínku. Banka si ve smlouvě sjednává povinnost agenta 

předkládat – zpravidla – čtvrtletní zprávu.  

Mudáraba s příslibem prodeje se odchyluje v zásadní premise obecně charakterizované 

mudáraby. V tomto typu totiž prostředky nevkládá jenom rab-bal-mal (investor), ale i agent. 

Poměr, v jakém jsou počáteční prostředky vloženy, jsou pevně dané. Investor dává 90 %, 

zbytek agent. Předmětem tohoto typu mudáraby je především využít vložené prostředky ke 

konstrukci movité či nemovité věci, která je následně prodána. 

Další z podstatných rozdílů je způsob, jakým je řešen případný zisk. Pokud hodnota 

zkonstruované movitosti či nemovitosti převýší hodnotu předem určenou ve smlouvě, je tato 

„nadhodnota“ rozdělena v poměru, v jakém byly vloženy prostředky – 90 % pro investora, 10 

% pro agenta. Od tohoto rozdělení zisku se lze odchýlit, ale pouze ve prospěch agenta, nikoliv 
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investora. Oproti standardní mudárabě, zde je případná ztráta nejenom k tíži investora (zde 

banky), ale rovněž i agenta, a to v poměru vložených prostředků (9:1). Odlišně je řešen i 

návrat prostředků zpět bance. Po uplynutí trvání smlouvy – ta je vždy termínová a jeho 

stanovení je nezbytnou součástí smlouvy – odkupuje agent 90 % podílu na projektu od 

investora. Ten se ve smlouvě zavazuje mu onen podíl prodat. Je ovšem nutno podtrhnout, že 

cena onoho 90% podílu se nepočítá z výsledné hodnoty, ale je stanovena ve smlouvě předem.  

Příklad: Cílem uzavřené smlouvy je postavit dům.  Banka vloží 90 USD, agent 10 USD. Ve 

smlouvě je stanoveno, že pokud bude výsledná hodnota stavby vyšší, než 100 USD, bude tento 

„nadbytek“ rozdělen v poměru 9:1 (investor:agent). Banka se zavazuje na konci trvání 

smluvního vztahu prodat svůj podíl na projektu (domu) agentovi za 100 USD. Po dokončení 

domu byla jeho hodnota stanovena na 110 USD. Banka tedy obdrží 9 USD a agent 1 USD. 

Navíc banka prodá svůj podíl na domu za 100 USD. Její počáteční vklad činil 90 USD – 

získává tak navíc 10 USD. Její celkový zisk na operaci je tak, započteme-li i zisk 

z přerozdělené nadhodnoty, 19 USD. 

Ve smlouvě může být rovněž ustanovení, které ukládá povinnost agenta zřídit si v dané bance 

speciální investiční účet, kde složí předem stanovené, procento z investovaného kapitálu. Zisk 

z takto investovaných prostředků se bude dělit mezi investorem a agentem v poměru 1:9 ve 

prospěch agenta. Použití těchto prostředků je vázáno - na konci smluvního vztahu mezi 

agentem a bankou jsou užity k odkupu podílu na projektu.   

Mudáraba s příslibem prodeje se oproti základnímu typu liší i v přísnější míře kontroly ze 

strany investora. Povinnost předkládat každé tři měsíce zprávu o průběhu projektu a provádět 

všechny transakce přes účet zřízený u banky poskytující kapitál zůstává. Navíc agent musí 

udržovat v souvislosti s projektem oddělené a detailní účetnictví. Banka si ve smlouvě 

vyhrazuje právo na možnost neohlášené kontroly, přičemž jí musí být předloženy účetní 

knihy, účty a sděleny případná rozhodnutí manažerů, která nebyla v souladu se zájmy 

investora.  

Mudáraba postupně umořovaná ve svém základním principu totožná s mudárabou 

s příslibem prodeje. I zde přispívá banka (v pozici investora) 90 % vloženého kapitálu a 10 % 

agent. Cílem je opět realizace předem definovaného projektu (konstrukce určité movité či 

nemovité věci). Zisk banky se opět skládá ze dvou částí – zisk z vytvořené nadhodnoty a zisk 

z ceny, za kterou je 90% podíl na projektu prodán agentovi. Způsob jeho dělení mezi smluvní 

strany byl vymezen již u mudáraby s příslibem prodeje stejně jako způsob, jakým se 

nadhodnota definuje. Rozdíl je ve způsobu platby za onen 90% podíl banky. Ta je realizována 
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formou splátek. Výše splátky je určena v nepřímé úměře k počtu let, na který je daná smlouva 

konstruovaná. Ivana Hrdličková se domnívá, že počet let je odvislý dle ujednání ve 

smlouvě.
116

 Kahf uvádí délku smlouvy jako pevně stanovenou a to na 9 let. Je-li správná 

druhá alternativa, je agent každý rok povinen splatit 10% z dojednané prodejní ceny projektu.  

Příklad: Cílem uzavřené smlouvy je postavit dům. Banka vloží 90 USD, agent 10 USD. Ve 

smlouvě je stanoveno, že pokud bude výsledná hodnota stavby vyšší, než 100 USD, bude tento 

„nadbytek“ rozdělen v poměru 9:1 (investor:agent). Smlouva má dobu trvání 9 let. Banka se 

zavazuje odprodat svůj podíl za 99 USD, roční splátka je tedy 11 USD. Po dokončení domu 

byla jeho hodnota stanovena na 110 USD. Banka tedy obdrží 9 USD a agent 1 USD. Banka 

tedy realizuje zisk 9 USD z rozdělení nadhodnoty. Po 9 letech obdrží na splátkách 99 USD, 

tedy o 9 USD více, než do projektu na počátku vložila. Celkový zisk po ukončení smlouvy je 

tedy 18 USD. 

Smlouva o nákupu akcií dovoluje, aby předmětem takové smlouvy byly jen akcie bez 

hlasovacích práv. Investor (banka) nakoupí dané akcie a podnik (agent) se následně snaží o 

zhodnocení. K tomuto typu smlouvy Kahf uvádí: „Akcie mohou být zakoupeny na 

organizovaném a neorganizovaném trhu, nebo odkoupeny přímo od zakládající se obchodní 

společnosti. Je třeba vzít v potaz, zdali právní úprava dané země umožňuje emitovat akcie bez 

hlasovacích práv. Takto zakoupené akcie se v podstatě stávají podílem banky v dané 

mudárabě.“
117

 V českých podmínkách je tento druh mudáraby proveditelný. Současný 

tuzemský právní řád, respektive obchodní zákoník, akcie, se kterými není spojeno hlasovací 

právo, uznává: „…stanovy mohou určit vydání prioritních akcií, s nímž není spojeno právo 

hlasování na valné hromadě…“
118

 A podobně je na tom i zákon o obchodních korporacích, 

který nabude účinnost k 1. 1. 2014: „Není-li stanoveno jinak, jsou prioritní akcie vydány bez 

hlasovacího práva…“
119

 

3.6.2 Mudáraba jako vztah mezi bankou a agentem v praxi 

Islámští ekonomičtí teoretici v mudárabě viděli hlavní produkt islámských financí, který 

postupem času vytlačí všechny ostatní. Jak bylo již uvedeno, má být určen zejména 

k dlouhodobému financování. Mohamed Sadr vnímal jako zásadní vytvořit takové prostředí, 
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kde by mudárabu bylo možno považovat za standard, nikoliv výjimku. Mohamed Siddigi byl 

se Sadrovým názorem zcela ztotožněn, když tvrdil, že systém založený na podílu na zisku by 

měl být využit vždy přednostně před metodami založenými na přirážkové technice.
120

 

Tato kapitola si klade za cíl zodpovědět:  

 Stal se systém podílu na zisku, zejména mudáraba, v islámských financích 

standardem? 

 Odpovídají současné produkty založené na mudárabě jejím teoretickým východiskům? 

Mudáraba jako standard islámských financí? 

Mudáraba, jakožto nástroj financování, je v nabídce bankovních domů zastoupena jen 

sporadicky. Mnohem častěji se můžeme setkat s mušárakou. Islam Bank of Britan realizuje 

nákupy majetku prostřednictvím mušáraky nebo idžáry (leasing). Stejný způsob volí Dubai 

Islamic Bank či SABB
121

. Pokud je již mudáraba využita, tak spíše jen jako součást jiného 

produktu. Například SABB nabízí „Islamic Cashline“, což je obdoba účtu s možností 

přečerpání (Tawarruq). Mudáraba je zde užita k jištění dluhu, kdy výnosy z ní jdou na splátky 

poplatků. Okrajovou roli mudáraby jakožto produktu k financování projektů lze názorně 

demonstrovat na příkladu Pákistánu. Ačkoliv místní centrální banka považuje mudárabu za 

základní z nástrojů financování
122

 a na svých webových stránkách má smlouvu mudáraby
123

, 

která zde byla umístěna, aby demonstrovala minimální požadavky islámského práva na 

takový kontrakt, mudáraba není ani v nabídce bankovních domů ve státních rukou – Bank of 

Khyber, Bank of Punjab, Sind Bank a First Women Bank limited. Namísto toho jsou však u 

nich na denním pořádku produkty jako murábahu či salám, které byly Siddigem považovány 

za blízké standardním transakcím pracujícím s úrokem, a proto je doporučoval eliminovat.
124

 

Banky nabízející mudárabu jako produkt určený k financování, například Jordan Islamic Bank 

či Faisal Islamic Bank of Egypt, jsou spíše výjimkou než pravidlem. Lze tak konstatovat, že 

mudáraba se standardem islámských financí nestala. V tomto ohledu je tedy možné souhlasit 

s Weberovou, která uvádí: „Siddigiho teze, zejména ty o univerzálním charakteru mudáraby… 

                                                 
120

 WEBEROVÁ BABULÍKOVÁ, Gabriela. Islámská ekonomie a bankovnictví. 1. vyd. Praha: Dar Ibn Rushd, 

2001. 127 s. ISBN 80-86149-33-1.  
121

 SABB. Saudi Joint Stock Company. Dostpné z: http://www.sabb.com, [24-03-2013]. 
122

 State Bank of Pakistan. Instructions for Shariah Compliance in Islamic Banking institutions. Dostupné z: 

http://www.sbp.org.pk/ibd/2008/Annex-c2-1.pdf> [24-03-2013]. 
123

 State Bank of Pakistan. Mudaraba Financing Agreement. Dostupné z: 

http://www.sbp.org.pk/press/essentials/Mudaraba%20Financing.htm, [24-03-2013]. 
124

 WEBEROVÁ BABULÍKOVÁ, Gabriela. Islámská ekonomie a bankovnictví. 1. vyd. Praha: Dar Ibn Rushd, 

2001. 127 s. ISBN 80-86149-33-1.  



39 

 

se zatím v praxi nedaří naplnit.“
125

 Role mudáraby je tak spíše v rovině zhodnocování úspor, 

než v nástroji financování. Tvrdí to i Maitah: “Způsob mudáraba se používá především u 

investičních fondů…“
126

 Navíc když už mudáraba použita za účelem financován je, jedná se o 

krátkodobé projekty, nikoliv dlouhodobé.  

Z odstavce výše vyplynulo, že mušáraka je rozšířenější, než mudáraba. Při porovnání obou 

produktů je možné odvodit důvod. Přestože ztrátu plynoucí z mudáraby v konečném důsledku 

nenese banka, nýbrž vkladatel, je pro banku existenciálně důležité být rentabilní a přinášet 

klientům výnos. Spravuje-li banka prostředky špatně (alokuje-li je ve ztrátových projektech), 

připravuje se o zprostředkovatelský poplatek, který si v takovém případě nemůže strhnout, a 

navíc tím zapříčiňuje odliv vkladatelů, respektive kapitálu. Mušáraka se liší zejména ve 

způsobu sdílení ztráty, kdy její část v případě potřeby nese i podnikatel. Tím se pro banku 

výrazně snižuje riziko. Navíc částečně odstraňuje morální hazard, při kterém v případě 

mudáraby agent (podnik) nenese případnou ztrátu.  

Problémů implementace produktů založených na sdílení zisku a ztráty, mudáraby a mušáraky, 

v islámském bankovnictví neušlo bez povšimnutí ani samotným islámským ekonomům. 

Mahmood Ahmed identifikoval tři okruhy problémů, které brání masovému rozšíření systému 

založenému na sdílení rizika a ztráty
127

:  

 Problematické financování dlouhodobých a nízko výnosových projektů. 

 Problematické financování malého podnikání. 

 Problematické poskytování půjček již běžícímu podniku. 

Systém založený na sdílení zisku a ztráty je z pohledu posuzovacích procedur, vyjednávání 

s daným podnikem, požadavků na odbornost a zkušenosti mnohem nákladnější, než u 

konvenčních (úročených) půjček. Důvodem je participace na výnosu. Banka tak musí 

mnohem detailněji zkoumat výnosnost podniku, naději na úspěch daného projektu, 

předpoklady podniku projekt úspěšně realizovat, to vše navíc s přihlédnutím 

k anticipovanému budoucímu vývoji nejenom samotné podnikatelské jednotky, ale i celého 

odvětví. Všechny veličiny, které musí banka zvažovat před poskytnutím takového produktu, 

jsou pak zatíženy nejistotou projektu, která přímo úměrně roste s jeho délkou. Právě proto se 

                                                 
125

 WEBEROVÁ BABULÍKOVÁ, Gabriela. Islámská ekonomie a bankovnictví. 1. vyd. Praha: Dar Ibn Rushd, 

2001. 127 s. ISBN 80-86149-33-1. Str. 48.  
126

 MAITAH, Mansoor. Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu. 1. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7357-608-0. Str. 35. 
127

 AHMED, Mahmood. Practise of Mudaraba and Musharaka in Islamic Banking. Dostupné z: 

http://ibtra.com/pdf/journal/v2_n1_article3.pdf, [15-04-2013]. 



40 

 

banky financování dlouhodobých projektů vyhýbají. Dalším důvodem hrající proti 

dlouhodobému financování je charakteristická vlastnost produktů založených na sdílení zisku 

a ztráty. U tradiční mudáraby a mušáraky je investovaná částka a případný podíl na výnosu 

vyplacen až při ukončení vztahu mezi investorem a agentem. Na rozdíl od standardní půjčky 

zde neexistují pravidelné splátky. Produkty založené na sdílení zisku a ztráty tak k sobě po 

celou dobu svého trvání váží veškerý investovaný kapitál. Banky jsou kvůli této skutečnosti 

omezeny při vyplácení vkladů ve srovnání s konvenčními bankami.  

Problémy nastíněné v odstavci výše jsou při financování malého podnikání ještě výraznější. 

Banka není sto zodpovědně analyzovat předpokládanou výnosnost každého 

malopodnikatelského záměru při udržitelných nákladech. Důsledek výše nastíněného 

konstatuje Raquib a Ahmed: “Mnoho z malých podnikatelů, kteří byli schopni získat 

v bankovním systému založeném na úroku úvěr zajištěný kolaterálám, nyní jen obtížně 

získávají finance pro své podnikání prostřednictvím produktů založených na sdílení rizika a 

ztráty.“
128

 

Fungující podnik často potřebuje k saturaci neočekávaných potřeb rychlou likviditu. 

Mudáraba a mušáraka jsou určeny především pro financování kompletních projektů. 

V případě malých půjček, které často podnikatel potřebuje jen k řešení dílčího problému, je 

obtížné, ne-li nemožné se dopočítat výnosu, které tento kapitál reálně „vytvořil“. Užití 

produktů založených na sdílení zisku a ztráty je v takových případech neproveditelné. 

Mudáraba se univerzálním východiskem islámské ekonomiky a financí nestala. Své místo 

v současném islámském bankovnictví má především při regulaci vztahu mezi depozitorem a 

bankou. Její užití za účelem financování projektů je zatíženo celou řadou problémů, které i do 

budoucna budou masovějšímu rozšíření mudáraby bránit.  

Mudáraba v praxi z pohledu jejího souladu s teoretickými východisky 

Praxe islámského bankovnictví trpí zatím na nedostatečnou standardizaci svých služeb. Je to 

daň za její dynamický vývoj v posledních několika desetiletích. Při zkoumání mudáraby není 

možné vyhledat příslušný právní předpis v islámském finančním právu. Primární islámské 

prameny navíc mudárabu ani nezmiňují. Každá řádná islámská banka má k dispozici skupinu 
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islámských učenců
129

, kteří zkoumají kompatibilitu jejich produktů s islámským právem. 

Svým souhlasem pak deklarují, že daný finanční produkt je možno považovat za islámský. 

Daný souhlas islámských učenců má formu fatwy. Je zřejmé, že je zde relativně velký prostor 

pro individuální názor dané komise, který se může od názoru jiné komise snadno lišit. Fatwa 

tedy není sama o sobě závazným právním předpisem a její vydání nemusí být nutně zárukou 

souladu s islámským právem. Její autorita je přímo úměrná věrohodnosti osobě, která ji 

vydala. V rámci této podkapitoly nebudeme tedy fatwy bank brát v úvahu. Cílem bude 

porovnat, do jaké míry odpovídá současná praxe původnímu „duchu“ mudáraby a zdali jsou 

dodržovány základní principy islámských financí.  

Charakteristickou vlastností mudáraby je sdílení rizika. V podstatě ji nese jen investor, kdy 

ztráta agenta je v rovině vynaloženého úsilí a promarněného času. Investor nemá nad 

průběhem mudáraby žádný vliv. Právě proto se mudáraba s oblibou definuje jako transakce na 

bázi důvěry. A právě snaha minimalizovat riziko investora (banky) na úkor agenta (klienta) je 

dominantním jevem současné praxe. Banky tak činí zejména způsobem: 

 Povinnost vést účet u dané banky a provádět všechny transakce přes něj. 

 Přesná specifikace projektu a jeho následná kontrola. 

 Ručení třetí strany a zřizování kolaterálu.  

 Povinnost agenta zřídit si paralelní depozitní mudárabu u banky.  

  Vytváření specifických smluvních podtypů mudáraby.  

Povinnosti vést u banky účet je již nedílnou součástí dnešní praxe. Ve vzoru smlouvy, kterou 

uveřejnila pákistánská centrální banka, doslova stoji: „Veškeré finanční toky uskutečněné 

v rámci projektu budou vedeny výhradně prostřednictvím účtu…, a to proti vystaveným 

fakturám, které klientem musí archívovat způsobem umožňující jejich řádné předložení při 

kontrole bankou… Banka má právo odmítnout provést platbu… pokud ona částka není 

uvedena v plánu příjmů a výdajů projektu nebo nemá souvislost s projektem.“
130

 Vynakládání 

prostředků je tak nepřetržitě kontrolováno. Kontrolu umožňuje i přesně definovaný projekt, se 

kterým je oprávněnost výdajů srovnávána. Je zde patrný odklon od tradičně vymezené 

mudáraby, kdy agent disponuje s kapitálem a snaží se jej zhodnotit dle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí. V praxi jej může zhodnotit jen předem vymezeným způsobem. Je otázkou, 

zda taková míra restrikce nezabraňuje agentovi ve schopnosti pružně reagovat na 
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neočekávané změny při realizaci projektu. Weberová tuto praxi odsuzuje, když tvrdí: „Tento 

přístup, přestože zcela běžný v konvenčním bankovnictví, je v příkrém rozporu s definicí 

mudáraby dle islámského práva.“
131

 Je nepochybné, že taková praxe dnešních islámských 

bank se od obecné definice mudáraby významně odchyluje, nicméně dle názoru autora této 

práce nelze hovořit o rozporu s islámským právem. Agent musí s prostředky nakládat dle 

mandátu, který mu je udělen investorem. Mandát může být neomezený a omezený. Ona 

omezení mohou být definována jak obecně, tak taxativně. Pokud se agent odchýlí od 

mandátu, jenž mu byl udělen, odpovídá za případnou škodu a investor má právo odstoupit od 

smlouvy. Proto lze takovou míru dohledu založit na úzce vymezeném mandátu agenta 

v kombinaci s právem investora na kontrolu dodržování nastavených mantinelů. Všechny 

jmenované argumenty tedy vedou k domněnce, že taková praxe není s rozporem s islámským 

právem. Je faktem, že takto úzce vymezený mandát se již vzdaluje od obecně přijímané 

definice mudáraby. Jedná se však o nevyhnutelnou daň za posun mudáraby od individuálního 

vztahu mezi obchodníkem a jeho zástupcem k formálnímu vztahu banky vůči jejím klientům.  

Agent musí předložit přesnou specifikaci projektu, zejména definovat náklady, plán 

peněžních toků. Pojí-li se s mudárabou nákup předmětu, je třeba jej náležitě popsat. Zároveň 

musí agent vymezit způsob prodeje a předpokládané příjmy z tohoto prodeje. Na základě 

všech předkládaných informací je definován odhad celkového výnosu. Takto přesně 

specifikovaný projekt má několik důvodů. Informace jsou využity při rozhodování o udělení 

mudáraby a ve spojení s monitorovaným pohybem finančních prostředků je umožněna 

průběžná kontrola nakládání se svěřenými prostředky.   

Případnou ztrátu z nezdaru mudáraby nese investor, avšak za jistých okolností se z této 

odpovědnosti může vyvázat. Ve smluvním vzoru mudáraby pákistánské centrální banky je 

tato problematika upravena následovně: „Pokud projekt vykáže ztrátu během platnosti této 

smlouvy, klient bezodkladně uvědomí o ztrátě investora, přičemž dodá veškeré relevantní účty 

a podrobnosti stejně jako veškeré další informace a záznamy, které mohou být oprávněně 

požadovány investorem. Bez ohledu na výši ztráty, investor je za ni zodpovědný jen v případě, 

pokud nebyla zaviněna proviněním na straně klienta (agenta) při realizaci projektu nebo 

v důsledku jeho nedbalosti nebo nečinnosti. Za ztrátu je klient rovněž odpovědný, poruší-li 

podmínky této smlouvy.“
132

 Taková formulace je v pořádku, avšak banky jdou v posílení své 
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pozice ještě dále, když požadují, aby se za agenta řádné plnění povinností, které vyplývají pro 

agenta ze smlouvy, zaručila třetí osoba. Nicméně zde banka nepožaduje záruku za dosažení 

výnosu, nýbrž se pouze jistí vůči ztrátě vzniklé ať již záměrně či v důsledku nedbalosti. Proto 

se i zde dle názoru autora nedá hovořit o rozporu s principy islámského práva. 

Povinnost zřídit paralelní investiční účet (vedený v souladu s mudárabou) je však záležitost 

mnohem problematičtější. Ujednání o depozitu je vedlejším ujednáním stanovujícím 

povinnost agenta složit na účet vedený na principu mudáraba ve smlouvě stanovenou částku.
 

133
 Jinými slovy je vytvořena „paralelní“ mudáraba, kde se role obrací a banka v roli agenta 

obhospodařuje svěřené prostředky. Ujednání se užívá u smluvních podtypů mudáraby, kde na 

konci agent odkupuje podíl od investora (banky). Trvání obou mudárab je shodné, na konci 

jejich trvání se užijí prostředky nashromážděné ve „vedlejší“ mudárabě k odkupu stanoveného 

podílu vyplývající z „hlavní“ mudáraby. Je vhodné připomenout, že agent má právo 

investovat krom kapitálu, který mu svěřil investor, i svůj vlastní kapitál. V takovém případě 

mu z něj náleží veškerý výnos. Agent – nejčastěji podnik, který je přinucen zřizovat 

„vedlejší“ mudárabu, kde váže svůj kapitál, tak přichází o likviditu, kterou nemůže investovat 

a zhodnocovat sám.  Toto ustanovení je tak výhodné především pro banku, agentovi nepřímo 

brání ve výkonu práv, která mu dle základních principů mudáraby náleží.  

U smluvních podtypů je kromě výše nastíněného rozporu problematické i další ujednání. 

Zejména povinnost odkupu podílu v kombinaci s jeho předem stanovenou hodnotou (více 

mudáraba s příslibem prodeje a mudáraba postupně klesající). Banka si tím stanovuje jistou 

míru výnosu, která není přímo úměrná úspěchu/neúspěchu daného projektu. Tento zisk by dle 

autora této práce měl být protizákonný na základě zákazu ribá. Mudárabu, metodu sdílení 

zisku a ztráty, tím přibližuje k technikám přirážkovým, potažmo ke konvenčnímu 

bankovnictví. Přirážkové techniky jsou samy o sobě sporné a dle některých hlasů také 

v rozporu s islámským právem. Takové „ohýbání“ mudáraby mělo být odmítnuto a veškeré 

předem stanovené ceny za odkup podílu identifikovány jako skrytá formu jistého výnosu, 

která jde proti fundamentálním principům islámského finančnictví. 

Za hlavní problém současné praxe byla identifikována povinnost zřizování paralelních 

depozitních mudárab a stanovování pevných cen podílu na projektu, který musí agent od 
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banky na konci trvání vztahu odkoupit. Naopak přísná míra kontroly a zajišťování banky vůči 

ztrátě z titulu nedbalosti agenta se nedají považovat za protiprávní ustanovení.   
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4 Mušáraka a murábaha 

4.1 Mušáraka 

4.1.1 Základní charakteristika 

Mušáraka je, stejně jako mudáraba, produkt založený na principu sdílení zisku a ztráty. 

Třebaže klasičtí islámští ekonomové upřednostňovali ve svých dílech mudárabu, současná 

teorie upřednostňuje často mušáraku, neboť: „…její fungování je nejblíže principům sdílení 

zisku a ztráty.“
134

 Samotné slovo mušáraka je odvozeno od „š-r-k“, což lze přeložit jako 

účastnit se, podílet se, být partnerem.
135

 Mušáraka je označována rovněž jako „širka“. Ivana 

Hrdličková parafrázuje předního odborníka na islámské finance, Muhameda Taqi Usmaniho, 

který upozorňuje na skutečnost, že islámská jurisprudence užívá před pojmem „mušáraka“, 

který se ve fiqh neobjevuje, právě pojem „širka“.
136

 V rámci bankovní praxe se však užívá 

v drtivé většině případu pojmu „mušáraka“. S poukazem na své charakteristické vlastnosti je 

mušáraka rovněž nazývána „spravedlivé financování“ s poukazem na odlišný charakter 

sdílení rizika oproti mudárabě.  

Mušáraka je označení pro partnerství dvou a více osob, kteří ve společném podnikání 

kombinují kapitál nebo práci, přičemž výsledky tohoto partnerství v podobě zisku jsou děleny 

dle předem určeného poměru, zatímco ztráta je sdílena dle podílu.
 137

 V případě mušaraky, 

oproti mudárabě, mají všichni partneři právo, avšak nikoliv povinnost, se přímo účastnit na 

vedení projektu.
 
 

Za pozornost stojí pojetí sdílení rizika: „…proporcionální sdílení ztráty pobízí k moudrému 

investování a k pro-aktivnímu přístupu při vedení projektu na obou stranách.“
138

 Přičemž 

oproti mudárabě je u mušáraky částečně eliminováno morální riziko díky sdílení ztráty. Právě 

i proto je v dnešní bankovní praxi, zejména na straně bank, oblíbenější než mudáraba.  

Ačkoliv univerzální definice mušáraky umožňuje dělení zisku dle předem stanoveného 

poměru, je tato formulace motivována především ekonomickou účelností, kterou reflektuje 
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Maitah, když uvádí: „Pokud jedna ze stran poskytuje vedle kapitálu i kvalifikaci, pak má tato 

strana nárok na to, aby její kvalifikace byla zohledněna v poměru o rozdělení zisku.”
139

 Z 

pohledu islámského práva je však tato otázka složitější. Jednotlivé právní školy se v názorech 

na tuto problematiku pohybují od lpění na nutnosti zachovat podíl na zisku v přímé úměře k 

výši investice (maliky a šafi) až po určitou smluvní volnost (hanbali a nahafi).
140

  

V praxi existuje celá řada variant mušáraky. Je to odrazem skutečnosti, že islám jako takový 

neobsahuje žádné přesné vymezení její podoby či postupu.
141

 Samotný korán obsahuje jen 

nepřímou oporu pro užití mušáraky.
142

 Mušáraka může nabývat nejčastěji dvou základních 

podob s ohledem na vzájemné postavení partnerů. Pokud mezi partnery panuje rovnost 

v oblasti kapitálu, managementu a dispozičního práva, hovoříme o mufawadě. Každý 

z partnerů je jak agentem (svým úsilím se přímo podílí na podnikání), tak společně se svými 

partnery nerozdílně ručí. Zásadní charakteristikou je rovnost v každém ohledu – stejný 

počáteční vklad, rovnost při sdílení ztráty a zisku atd. Druhou alternativní podobou mušáraky 

je ´inan. V tomto typu partnerství mají jednotliví účastníci rozdílné práva a odlišný podíl na 

zisku a ztráty, což reflektuje jejich odlišný vklad.
143

 Lewis pak dodává, že v tomto typu 

mušáraky dva a více partnerů přispívají kapitálem, ať již v podobě peněz, naturálií nebo 

práce, přičemž každý z partnerů je pouze agentem a neručí za své partnery.
144

 

V současné bankovní praxi se nejčastěji lze setkat s následujícími smluvními typy mušáraky:  

 Základní mušáraka. 

 Mušáraka pro koupi na objednávku. 

 Mušáraka s příslibem prodeje. 

 Klesající, postupně se umořující mušáraka.
145
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Obecně je mušáraka dvoustranný vztah. V bankovní praxi vystupuje na jedné straně banka, na 

druhé fyzická či právnická osoba. Islámské právo nevyžaduje nutně písemnou podobu 

smlouvy, ačkoliv z důvodu právní jistoty se to doporučuje. Smlouvu může uzavřít osoba 

způsobilá k právním úkonům, přičemž na danou osobu nesmí být vyvíjen jakýkoliv druh 

nátlaku. Mušáraku lze kdykoliv vypovědět. Je potřeba o ukončení mušáraky náležitě 

informovat svého partnera. Mušáraka může být vypovězena i automaticky a to pokud jeden 

z partnerů zemře nebo se stane nesvéprávným.
146

  

Základní mušáraku uzavírá podnikatel s bankou za účelem získání finančního kapitálu. 

Podnik do společné mušáraky přispěje hodnotou svého podniku, která je vyčíslena ve 

smlouvě. Banka pak věnuje ve smlouvě uvedenou sumu. Vlastník podniku se zavazuje řídit 

mušáraku v duchu podmínek uvedených ve smlouvě, v souladu s obchodními zvyklostmi a při 

nejlepší péči. Banka si vyhrazuje právo jmenovat svého zaměstnance jako svého 

„reprezentanta“ ve společném podnikání. Ten má plné právo kdykoliv provádět kontrolu 

účetnictví a veškerých dalších relevantních dokumentů. Podnik musí podávat pravidelné 

čtvrtletní zprávy o průběhu mušáraky. Navíc na veškeré zásadní rozhodnutí musí podnik mít 

souhlas svého partnera – banky. Způsob dělení zisku odpovídá teoretickému vymezení, které 

bylo uvedeno výše. Doba trvání mušáraky je v tomto případě přesně daná. Na konci vztahu 

podnik vrátí bance její finanční kapitál a její podíl na zisku. O případnou ztrátu se krátí výše 

vráceného kapitálu. Banka může po podniku vyžadovat rovněž záruku, přičemž ta se vztahuje 

na saturaci ztráty, jen pokud ta byla realizována vinou nedbalosti či jiného provinění ze strany 

podnikatele.  

Mušáraka při koupi na objednávku se od základního typu mušáraky významně liší. 

Motivací fyzické či právnické osoby (objednatele) je překlenout aktuální nedostatek 

peněžních prostředků a pořídit si ve smlouvě specifikované zboží. Z formálního pohledu 

banka věnuje větší část peněžních prostředků – zpravidla 90 %, objednatel dodá zbytek. 

Samotný nákup a s ním spojené záležitosti obstarává objednatel. Ten je po obdržení zboží 

smluvně povinen odkoupit 90% podíl od banky za předem dohodnutou cenu, která je složena 

z  kapitálu poskytnutého bankou a fixně stanovené přirážky. Zpětný odkup podílu od banky 

není okamžitý - smlouva stanovuje odklad. Ten je přesně vymezen, a to včetně místa, kde má 

být v budoucnu částka uhrazena.  
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Mušáraka s příslibem prodeje je v mnoha ohledech totožná s mudárabou s příslibem 

prodeje. Oproti výše uvedené mušárace se při koupi na objednávku tento typ užívá při 

složitějších dílech, jako je konstrukce movité či nemovité věci – nikoliv na pouhý nákup 

předmětu. Otázka zpětného odkupu a dělení případného zisku je stejná jako u příslušného 

podtypu mudáraby. Podobnost s mudárabou pak lze nalézt i v možnosti sjednání paralelního 

depozitního účtu, který bude na konci smluvního vztahu užit k odkupu podílu banky. Oproti 

mudárabě je zde banka v lepší pozici co do schopnosti efektivně kontrolovat druhou stranu. 

Klesající, postupně se umořující mušáraka je dalším typem mušáraky, který má svou, 

téměř totožnou, obdobu v příslušném smluvním podtypu mudáraby. Druhá smluvní strana od 

banky na konci každého roku odkupuje ve smlouvě specifikovanou část jejího podílu. Na 

konci trvání mušáraky je navíc rozdělen případný zisk, respektive ztráta. Odlišnost oproti 

mudárabě je v silnější kontrolní pozici banky.  

4.1.2 Komparace mušáraky a mudáraby 

Tab. 4.1: Základní srovnání mudáraby a mušáraky 

 Mudáraba Mušáraka 

Investice kapitálu Investor (rabb-al-mal) Všichni partneři 

Účast na řízení Agent (mudarib) Účastnit se řízení mají právo, 

leč nikoliv povinnost, všichni 

partneři. 

Sdílení ztráty Ztrátu nese jen investor. Všichni proporcionální 

k výši jejich investice. 

Sdílení zisku Zisk se dělí dle předem 

stanoveného poměru. Agent 

má krom podílu na zisku 

nárok na úhradu účelně 

vynaložených nákladů. 

Všichni proporcionálně 

k výši jejich investice 

s možnosti odchýlení se ve 

prospěch osob aktivně se 

podílejících na řízení 

projektu. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.3 Mušáraka a praxe 

V bankovní praxi je mušáraka oblíbenější než mudáraba, a to zejména z pohledu bank. 

Důvodem je již několikrát zmíněný odlišný způsob sdílení rizika. Nicméně v porovnání 

s ostatními produkty stojí v současnosti jak mudáraba, tak mušáraka na okraji zájmu. 

Weberová parafrázuje Saeeda, který objasňuje celkovou neoblíbenost produktů založených na 

principu sdílení zisku a ztrát z pohledu bank: „…na začátku 90. let tvořily transakce 
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mudáraba a mušáraka pouze malé procento investic islámských bank… například v Pákistánu 

bylo příčinou tohoto jevu nespolehlivost klientely islámských bank. Kromě ztrát z nedbalosti 

docházelo i k podvodům, klienti vedli dvojí účetnictví, vykazovali fiktivní ztráty a podobně.“
147

 

O problémech systému založeném na principu sdílení zisku a ztráty již bylo pojednáno 

v rámci kapitoly o mudárabě a lze je bezezbytku stáhnout i na mušáraku.  

Samotná mušáraka bývá často kritizována za svou zastaralost s poukázáním na nemožnost ji 

užít v dnešním světě. V tomto ohledu je třeba však připomenout skutečnost, že primární 

islámské právo nenabízí žádné přesné vymezení podoby mušáraky. Je proto možné ji 

přizpůsobovat, přičemž jedinými mantinely je respektování základních islámských principů.  

V praxi se banky o přizpůsobování mušáraky současným podmínkám snaží. Avšak často se 

tak děje neakceptovatelným způsobem. „Ve snaze učinit mušáraku atraktivnější, některé 

finanční instituce užívají předem sjednané pevné výnosové míry…“
148

 Tuto citaci lze 

demonstrovat na smluvních podtypech mušáraky, které byly popsány výše – i u některých 

z nich je možno identifikovat garantovaný zisk. Jeho zavádění, přestože je z ekonomického 

pohledu účelné, je z pohledu islámského práva nepřípustné. V kontrastu s běžně 

uplatňovanými smluvními podtypy mušáraky a mudáraby v bankovnictví, které obsahují fixní 

zisk, stojí za pozornost nekompromisní přístup islámských právníků vůči nebankovním 

subjektům. Jako příklad lze poukázat na fatwu Mufti Muhammad Taqi Usmani, jednoho z 

předních islámských učenců přes finanční právo, ve které reaguje na dotaz blíže 

nespecifikované osoby: 

Otázka: Mám značnou sumu peněz, kterou bych rád investoval v souladu s islámských právem 

tak, abych dosahoval nějakého zisku. Jeden z mých přátel mi nabídl, abych se stal jeho 

partnerem v podnikání. Já bych mu poskytl peněžní prostředky a on by je investoval v jeho již 

běžícím podniku. Přítel souhlasil s tím, že mi bude vyplácet sumu 2000 rupie měsíčně jako 

můj podíl na zisku. Je takové partnerství přípustné z pohledu islámu?  

Odpověď: Není přípustné. Podíl na zisku nemůže být předem určen přesně specifikovanou 

částkou. Pokud chcete vstoupit do společného podnikání s vaším přítelem, musíte s ním sdílet 

rovněž i riziko. Pokud by váš přítel čelil ztrátě, je nezbytné, abyste ji nesl i vy 
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v proporcionální výši k vaší investici. A naopak pokud bude dosaženo zisku, rozdělíte si jej na 

základě předem určeného poměru.
 149

 

Ve výše uvedené fatwě je snaha o pevné stanovení výnosu odmítnuto. Argumenty užité při 

odůvodnění jsou zcela v souladu s principy islámského finančního práva. Avšak v případě 

fatew, které jsou vydávány při schvalování produktů islámských bank, je volen mnohem 

liknavější přístup. Akceptace takové praxe ve světle vykreslování morálnosti islámského 

práva vykazuje ze strany islámských právníků známky schizofrenie. The Economist již v roce 

1994 tuto praxi okomentoval slovy: „Pokud je zisk předem pevně fixovaný, je porušen princip 

sdílení rizika, takový zisk je pak podobný úroku. Přestože takto dosahovaný zisk může 

napomoci islámským bankám růst v krátkodobém horizontu, v dlouhodobém poškodí reputaci 

a autenticitu islámského bankovnictví, což převáží jakékoliv krátkodobé přínosy… islámské 

bankovnictví se tak stane pouhou maskovanou variací konvenčního bankovnictví.“
150

 

Mušáraka v bankovní praxi je tedy zatížena zásadními problémy. Stejně jako v případě 

mudáraby, je její praktické fungování často v rozporu s principy islámského práva z titulu 

skryté implementace fixního výnosu.  

4.2 Murábaha 

4.2.1 Základní charakteristika 

Častokrát bývá označována jako „náklady plus přirážka“. Jejím hlavním účelem je překlenutí 

momentálního nedostatku peněžních prostředků ze strany zákazníka. Využití je především 

v rovině krátkodobého financování. Murábaha je již ve své podstatě odlišná od mudáraby a 

mušáraky. Sdílení zisku a ztráty je jí zcela cizí, a je proto řazena mezi metody přirážkové. 

Přestože se islámští učenci přiklání k metodám mudáraba a mušáraka, je to právě murábaha, 

která je dominantním produktem současného islámského bankovnictví. Weberová cituje 

Saeeda, když uvádí, že v 80. letech tvořil více než 80 % celkového objemu finančních 

transakcí.
151

 Maitah pak dodává, že ani po téměř 30 letech se realita výrazně nezměnila a 

murábaha tvoří stále přibližně 75 % objemu transakcí.
152
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Původní pojetí murábahu je odlišné od současné praxe. Fiqh rozumí pod pojmem „murábaha“ 

zvláštní druh prodeje. V originálním významu se jedná o dvoustranný vztah, kdy prodejce 

souhlasí s prodejem určité komodity kupujícímu. Oproti běžné koupi zde prodávající zveřejní 

náklady, které vynaložil při získávání daného smluvního předmětu, ke kterým si přidá předem 

dohodnutou přirážku reprezentující jeho zisk na daném obchodě. Ve smlouvě může být zisk 

vyjádřen buď na základě přesné sumy, nebo jako procento k nákladům.
153

 Protože v tradičním 

pojetí murábahy bylo nezbytné, aby prodávající přesně vyčíslil své náklady a nesnažil se je 

zkreslit ve svůj prospěch, byla označována jako transakce na bázi důvěry.
154

 

Současná mudáraba je třístranný smluvní vztah mezi prodejcem, objednatelem a bankou. 

Objednatel nabídne bance, aby pro něj od třetí strany pořídila určité aktivum, přesně 

specifikované ve smlouvě, které od banky následně odkoupí. Cena, za kterou tak učiní, je 

však navýšena o přirážku. Samotný odkup je realizován buď ihned, nebo s odkladem. Pokud 

je platba odložená, nazývá se takový podtyp murabaha-bi-muajjal.
155

 Zboží je majetkem 

banky do doby, než jej zákazník (objednatel) bance proplatí. Platí podmínka, že předmět 

murábahy nesmí být před uzavřením smlouvy ve vlastnictví banky, nýbrž třetí strany. Riziko 

a náklady leží až do dodání předmětu smlouvy objednateli na bance. Pozice banky 

v současném pojetí murábahy se dá připodobnit ke zprostředkovateli.   

Obr. 4.1: Schéma murábahy 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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1) Banka odkoupí od prodejce zboží dle instrukcí objednatele. Vlastnická práva jsou 

převedena na banku, která nese veškeré náklady a riziko do doby předání předmětu 

smlouvy objednateli.  

2) Objednatel od banky odkupuje zboží za cenu, která je navýšena o náklady vynaložené 

bankou v bodě 1 a o předem stanovenou odměnu – zisk – pro banku. Pokud se 

objednatel opozdí s platbou, nelze mu účtovat penále.   

3) Za předpokladu teoreticky správného přístupu by veškerý kontakt měla obstarat banka, 

což ji, společně s podstoupeným rizikem, opravňuje k zisku. V takovém případě by 

žádný vztah mezi objednatelem a prodejcem v zásadě neexistoval.  

Základní pravidla murábahy
156

:  

 Předmět murábahy musí v době prodeje reálně existovat.  

Předmětem tak nemůže být nenarozené zvíře, zatím neuzrála úroda či neulovené ryby.  

 Předmět murábahy musí být ve vlastnictví prodejce. 

To, co prodejce v daný okamžik nevlastní, nelze prodat. Domněnka, byť oprávněná, 

že daný předmět bude v budoucnosti vlastnit, je irelevantní.   

 Předmět prodeje musí být ve fyzickém držení prodejce. 

Nestačí, že je předmět v jeho vlastnictví, musí jím disponovat i fyzicky. Kupříkladu 

zboží, které je sic ve vlastnictví prodejce, ale ten jej zatím nepřevzal – například je 

právě k němu transportováno, nemůže být dále prodáno předtím, než je řádně přijato a 

zkontrolováno.  

 Prodej musí být okamžitý a absolutní.  

Prodej není možno dohodnout do budoucna či jej jakkoliv podmínit.  

 Předmět murábahy musí mít vyčíslitelnou hodnotu.  

Předmět nemající žádnou hodnotu není možno ani koupit, ani prodat.  

 Předmět murábahy nesmí být islámem zapovězen – harám.  

Předmětem smlouvy tak nemůže být nákupu alkoholu, vepřového atd.  

 Předmět koupě musí být objednatelem přesně specifikován a identifikován.  

 Prodejní cena musí být explicitně jasná a bezpodmínečná. 
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4.2.2 Murábaha a zákaz ribá z pohledu islámské teorie 

Murábaha je často napadána kvůli její údajné podobnosti s konvenčními produkty. Islámští 

učenci vyvíjejí poměrně značné úsilí při snaze o její obhajobu. Je to pochopitelné, neboť 

murábaha hraje stěžejní roli v současném islámském bankovnictví. Tato podkapitola se 

pokusí nastínit argumenty vedoucí současné islámské učence k názoru, že murábaha je 

v souladu s principy islámu.  

Samotná murábaha nemá žádnou oporu v primárních pramenech – Koránu a hadíthech. Mnozí 

ze současných právníků schvalují murábahu jako „obvyklou“. Rovněž bývá užíván argument 

opírající její legálnost o skutečnost, že ribá bývá spojena s půjčkou, zatímco v případě 

murábahy se jedná o prodej.
157

  

Lewis přiznává, že na první letmý pohled by se mohlo zdát, že „přirážka“ k ceně je pouze 

jinak nazývaný úrok. Jak dále uvádí, na legalitě tradiční formy murábahy panuje mezi 

islámskými právními školami všeobecná shoda. Ta je založena na skutečnosti, že banky musí 

zboží získat od třetí strany pro dosažení zisku. Jinými slovy banka kupujícímu prodává daný 

smluvní předmět. Nejedná se proto o pouhou směnu peněz za jiné peníze napříč časem. Při 

realizaci mubárahy na sebe banka přebírá riziko trvající mezi koupí zboží od prodejce a jeho 

následnému prodeji objednateli. Banka může utrpět ztrátu například tehdy, pokud mezi koupí 

a prodejem nastane náhlý pokles ceny zboží. Objednatel v takovém případě může odmítnout 

od banky zboží odkoupit za dohodnutou, již nevýhodnou, cenu.  Navíc je banka zodpovědná 

za bezpečné dodání zboží objednateli. A právě nástin těchto služeb poskytnutých bankou, jak 

píše Lewis, odlišují murábahu od produktu konvenčních bank, které jednoduše půjčující 

peníze klientům ke koupi zboží.
158

  

Odlišně formulovanou argumentaci předkládají Mirakhor a Zaidi. Hlavní rozdíl mezi 

murábahu a konvenčním, na úroku založeným bankovnictvím, vidí v charakteru přirážky. Její 

výše není nikterak odvislá od trvání smlouvy – respektive v odkladu splatnosti. Nýbrž je 

účtována za služby poskytnuté bankou – například vyhledávání a nákup zboží dle požadavku 

objednatele za nejlepší cenu atd. Navíc pokud objednatel nesplatí splátku včas, přirážka se 

nenavyšuje jakožto sankce za zpoždění, jak je běžné u úroku.
159
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4.2.3 Murábaha a praxe 

Úloha banky tkví v odkoupení sjednaného zboží od prodejce dle instrukcí objednatele, 

přičemž mezi koupí předmětu a jeho prodejem objednateli je to právě banka, která nese 

veškeré riziko. Jak již bylo zmíněno, je tento moment zásadní pro oprávněnost zisku banky.  

V praxi je přístup takový, že banka ve smlouvě objednatele jmenuje svým zástupcem 

(agentem), přičemž mu dá pravomoc jednat s prodejcem – přijmout zboží a provádět jeho 

inspekci. Rovněž mu svěřuje veškeré vztahy s pojišťovací společností a ostatními vládními a 

nevládními orgány. Jak je tedy zřejmé, banka ve skutečnosti se zbožím vůbec nepřichází do 

kontaktu a její vztah je spíše ve formální rovině. V návrhu smlouvy vypracované Kahfem se 

doslova píše: „První strany kontraktu (banka) jmenuje druhou stranu (objednatele) svým 

agentem… Po přijmutí dopravních dokumentů, jej musí banka předat svému agentovi 

(objednateli), přičemž ten je povinen provést inspekci zboží a přijmout jej jménem banky.“
160

  

Co se týče rizika neseného bankou mezi nákupem od prodávajícího a prodejem objednateli, i 

zde se jej banka snaží zmírňovat. „Po přijetí zboží, objednatel musí informovat banku, 

v souladu se svým slibem, že od ní odkoupí zboží za cenu…., která obsahuje ziskovou přirážku 

pro banku ve výši…; objednatel se stává plně zodpovědným za zboží, což zahrnuje náklady na 

celní řízení, daně atd.“
161

 

Konfrontujeme-li ustanovení vzorové smlouvy popsané výše s argumenty hájícími legálnost 

murábahy, nacházíme zásadní rozpory. Banka reálně nepřichází se zbožím do kontaktu. 

Veškeré úkony jako je přijetí zboží, jeho kontrola či transport provádí samotný objednatel, 

který vystupuje ve smlouvě rovněž jako „agent“ banky. Z toho vyplývá jeho povinnost 

v případě, kdy je zboží dodáno poškozené, povinnost uplatnit případnou reklamaci vůči 

přepravci. Navíc je to agent, který vyřizuje pojištění. Je tedy zjevné, že role banky v transakci 

nemá v praxi nic společného s rolí „prodejce“ a je spíše možno v ní spatřovat rysy role 

konvenční banky, která financuje nákup svého klienta prostřednictvím úvěru. 

K připodobnění murábahy k běžnému úvěru však brání na první pohled jeden zásadní rys – 

riziko, že objednatel odmítne zboží od banky odkoupit, popřípadě bude se splátkami 

v prodlení. Jak bylo uvedeno v podkapitole věnované argumentům obhajujícím legálnost 

murábahy - pokud objednatel nesplatí splátku včas, přirážka se nenavyšuje jakožto sankce za 

zpoždění, jak je běžné u úroku. Stejný argument pro obhajobu přirážky uvádí Weberová: 
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„Přirážka se také obhajuje jako oprávněná vzhledem k riziku spojenému s tím, že klient může 

odmítnout odkup zboží, které banka na jeho žádost obstarala.“
162

 Nicméně realita je odlišná. 

Křížová parafrázuje Wilsona, který osvětluje problematické rozměry nemožnosti vybírat 

penále za opožděné platby: „Pokud by islámská banka nemohla účtovat penále za opožděné 

platby, dostala by se na pole morálního hazardu. Nesolventní klienti by neplatili a bance by 

zůstávaly ve vlastnictví nakoupené statky. Z tohoto důvodu povolily výbory pro kontrolu šarii 

uplatňovat vůči neplatičům sankce…“
163

 Banka se však na pokutách nemůže obohatit - smí si 

ponechat pouze tolik, aby saturovala dodatečné náklady vzniklé opožděnou platbou.  

Zbývající část by banka měla poukázat na charitu.   

Úrok bývá často charakterizován jako odraz časové preference. Ekonomická teorie si je 

vědoma preferování současného užitku před užitkem budoucím. Je to právě úrok, který 

„vyrovnává“ užitek mezi současností a budoucností. Je proto zjevné, že existuje přímá úměra 

mezi časem a výší úroku – na čím delší časový úsek se peněz vzdáváme, tím vyšší úrok je 

požadován. V případě murábahy však přirážka nemůže být vnímána jako odměna banky za 

„vzdání“ se peněz po určitý časový úsek, nýbrž má odrážet účelně vynaložené náklady banky 

ke kterým je připočten pevně stanovený zisk. Jak bylo již uvedeno výše - hlavní rozdíl mezi 

murábahu a konvenčním, na úroku založeným bankovnictvím, je spatřován v charakteru 

přirážky. Její výše není nikterak odvislá od trvání smlouvy – respektive v odkladu splatnosti.  

Islámská banka tak čelí nepříjemné situaci, neboť si v případě murábahy nemůže účtovat za 

odklad splatnosti žádnou odměnu. Dodržování zákazu navyšování své přirážky v přímé úměře 

k době trvání murábahy bude ověřena na příkladu Kuwait Finance House. Ta na svých 

stránkách nabízí kalkulátor, který umožňuje po zadání vstupních informací – ceny, zálohy a 

počtu splátek, vypočíst přirážku banky. Cílem je zjistit vývoj přirážky banky, pokud budeme 

cenu a zálohu vnímat jako zafixovanou veličinu (konstantu) a počet měsíců jako proměnnou. 

Cena bude zvolena na 10 000 K. D. a záloha jako 10 jednotek. Počet měsíců se bude 

navyšovat po 10 a výše přirážky bude uvedena jako procento k ceně pořizovaného zboží. 

Banka nabízí murábahu v maximální délce 180 měsíců.  
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Graf 4.1: Vztah mezi výši přirážky banky KFH (%) k ceně a počtem měsíců: 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z: http://www.kfh.com/en/commercial/default.aspx 

Kuwait Finance House zřetelně zohledňuje délku trvání murábahy do své odměny. Její 

navyšování by šlo při jisté dávce invence ospravedlnit z pohledu nákladů. Ty nepochybně 

s délkou trvání murábahy stoupají – například platy zaměstnanců, kteří dohlížejí na průběh 

murábahy atd. Avšak již na první pohled je zjevné, že je tato argumentace pochybná a navíc 

zbytečná – pokud se přirážka banky chová totožně jako úrok, je nesmyslné mezi sebou tyto 

dva pojmy odlišovat.  

Murábaha, tak jak ji známe v současné bankovní praxi, je v příkrém rozporu s principy 

islámského práva. Při porovnání murábahy s mudárabou a mušárakou byly nalezeny rozpory 

mezi islámskou teorií a praxí, v případě murábahy nejzávažnější. Argumentace, která je 

užívána k jejímu ospravedlnění, je odtržena od reality. Vhodně vystihuje problémy murábahy 

Kurshid Ahmad, který je citován Weberovou, když uvádí: „Současná praxe murábahy není 

v souladu s podmínkami, na základě kterých je tato transakce islámským právem povolena. 

Praktikuje se fiktivní transakce, která zajišťuje předem stanovený zisk pro banku, aniž by tato 

přišla do styku se zbožím, nebo skutečně nesla riziko. Toto je proti duchu i liteře šarí´y.“
164
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5 Islámské bankovnictví v evropském prostředí 

5.1 Islámské bankovnictví v kontextu evropské, zejména tuzemské, regulace 

Primární islámské prameny neobsahují vymezení podoby islámské banky, nicméně přesto ji 

determinují nepřímo. Signifikantní je zejména vyzdvihnutí prodeje jako zdroje zisku, a 

naopak zapovězení ribá: „…Bůh však dovolil prodávání a zakázal ribá…“
165

 Jak již bylo 

uvedeno, pod pojem ribá je v současnosti zařazen i úrok. Islámská banka tak oproti 

konvenčním bankovním domům nemůže generovat zisk prostřednictvím úročení stejně tak, 

jako nemůže úročit běžné účty svých klientů. Bylo potřeba proto přijít s alternativní podobou 

banky: „Banka je v islámském pojetí podnik, který kupuje a prodává. Profituje z marže, tedy 

z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou… bankovních služeb.“
166

 

Aby bylo možno označit banku jako „islámskou“ je třeba, aby její činnost byla především 

v souladu s Koránem a sunnou. Tento požadavek je prioritní rovněž i v neislámském, 

respektive evropském právním rámci: „Produkty islámským bank musí být v prvé řadě 

v souladu s šariou, soulad s evropskou legislativou je až druhotná otázka.“
167

 

Islámská ekonomie zná dva stěžejní modely fungování islámské banky, které plně fungují 

v souladu s islámským právem
168

:  

Model zvaný „dvě okna“ rozděluje stanu pasiv na běžné a investiční účty. Běžné účty jsou 

nevýnosové a banky vůči nim musí držet 100% rezervy – nemůže je tedy dále užívat ke 

svému podnikání.  Prostředky uložené klienty na investiční účty jsou pak vedeny v 

rámci principu sdílení zisku a ztráty. Klient tedy musí akceptovat možnost případné ztráty u 

prostředků svěřených bance. Prostředky alokované na běžných účtech je banka povinna 

vyplatit na vyzvání, oproti tomu investiční účty jsou termínové.  

Druhým modelem je „dvouvrstvá mudáraba“. Tento model byl již nastíněn v rámci kapitoly 

o mudárabě. Banka na jedné straně přijímá prostředky od vkladatelů (zde vystupuje banka 

jako agent, vkladatelé jako investoři) a na druhé prostředky zhodnocuje. Činí tak jak produkty 

založenými na principu sdílení zisku a ztráty, tak produkty přirážkovými. O zisk, respektive 

ztrátu, kterou vygeneruje na aktivní straně rozvahy, se dělí s pasivní stranou rozvahy – 

vkladateli. Vkladatel, zejména ten s averzí k riziku, může odmítnout sdílet s bankou riziko a 
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zisk. V takovém případě může své prostředky svěřit na nevýnosový účet, kde hradí poplatek 

za jeho vedení. Avšak musí tak činit s vědomím, že banka i prostředky na nevýnosových 

účtech užívá k investicím na rizikových projektech – oproti modelu „dvě okna“ zde tedy vůči 

nim nedrží 100% rezervu.  

Ve světle výše uvedénoho textu vyvstává základní otázka – je možno podřadit islámskou 

banku pod pojem „banka“ ve smyslu tuzemského legislativního rámce?  

Bankou se v českém právním řádu rozumí taková instituce, která přijímá vklady od veřejnosti 

a poskytuje úvěry, přičemž k této činnosti jí byla udělena bankovní licence.
169

 Evropská 

úprava podřazuje banku pod pojem „úvěrová instituce“. Oba pojmy není možno považovat za 

synonyma, neboť úvěrovou institucí se rozumí podnik, jehož činnost spočívá v přijímání 

vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na 

vlastní účet, což je krom banky umožněno i spořitelním a úvěrním družstvům. Zároveň se pod 

tímto pojmem mohou skrývat také instituce elektronických peněz.
170

 Zásadní charakteristikou 

banky je příjímání vkladů, neboť: „…poskytování úvěrů není již činností vyhrazenou toliko 

bankám a mohou se jím zabývat i jiné nebankovní podnikatelské i nepodnikatelské 

subjekty.“
171

 Přičemž tyto vklady následně banka používá právě k poskytování úvěrů. Oproti 

tomu družstevní záložny mohou vklady a úvěry přijímat, respektive poskytovat, pouze svým 

členům.
172

 Peněžní prostředky svěřené platební instituci nebo instituci elektronických peněz 

nejsou považovány za vklad ve smyslu zákona o bankách.
173

 

Evropská právní úprava vkladů je islámskými učenci často zmiňována jako zásadní překážka. 

Nutno podotknout, že oprávněně. Islámští učenci si všímají zejména povinnosti úročit běžné 

účty. Česká právní úprava byla v tomto ohledu kompatibilní až do účinnosti zákona o 

platebním styku – 1. 11. 2009. Běžný účet tak, jak jej zná obchodní zákoník v aktuálním 

znění, ustanovuje v §709 odst. 2 písm. b) možnost ve smlouvě ujednat nevyplácení úroků. 

Avšak toto ustanovení se neužije pro smlouvu o běžném účtu, která je smlouvou o platebním 

styku dle zvláštního právního předpisu.
174

 Faktem je, že v zásadě
175

 každý běžný účet je 

v současné právní úpravě regulován zákonem o platebním styku, přičemž ten je co do 
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vyplácení úroku striktní: „…poskytovatel platební služby je povinen platit uživateli služby 

(majiteli účtu) ze zůstatku na běžném účtu dohodnuté úroky.“
176

 Smlouva o vkladovém účtu 

řeší úrok obdobně. V kontrastu s tím se Francie pokusila v minulých letech zamezit vyplácení 

úroku na běžných účtech, ovšem Evropská komise tuto snahu napadla a vyplácení úroku 

umožnila. 

Výše nastíněná tuzemská právní úprava depozitních produktů je neslučitelná s principy 

fungování islámských bank. Je zřejmé, že užití úroku koliduje se zákazem ribá. Avšak krom 

toho je rovněž v rozporu s principem sdílení zisku a ztráty. Zisk klienta islámské banky je 

ospravedlnitelný pouze za předpokladu, že podstoupí riziko možné ztráty. Tento princip je 

však v rámci evropské regulace vyloučen, neboť veškeré vklady jsou pojištěny do výše 

100 000 EUR.
177

 

Islámské běžné účty jsou smluvně ošetřeny smluvním typem „wadia“
 178

. Při letmém pohledu 

by se mohla jevit jako možné obejití povinnosti vyplácet úrok užitím smlouvy o bankovním 

uložení věci, která je co do své charakteristiky s wadiou obdobná. Banka by se tak vyhnula 

placení úroků a nutnosti pojištění vkladů. Předmětem takové smlouvy může být uložení 

čehokoliv, s výjimkou cenných papírů. Banka se zavazuje převzít určitě věci, aby je uložila a 

spravovala. Uložitel se zavazuje platit za to úplatu.
179

 Taková snaha by však byla veskrze 

naivní, neboť prostředky takto uložené by byly vyloučeny z provádění platebních služeb a 

nebyly by považovány za „vklad“ dle zákona o bankách.  

Zřejmou skutečností je, že tuzemská právní úprava vylučuje slučitelnost islámské banky a 

banky ve smyslu zákona o bankách. Pojetí „vkladu“ v českém prostředí, kdy je zaručena 

návratnost (rozpor s principem sdílení zisku a ztráty) a vyplácení úroku (zákaz ribá) 

neumožňuje aplikovat základní principy islámského finančního práva. Obdobný rozpor 

v pojetí vkladu nacházíme i v dalších evropských státech: „…islámskou banku není možno 

považovat za „banku“ v italském právním rámci, protože funguje odlišným způsobem: 

neshromažďuje vklady od veřejnosti s garantovanou mírou návratnosti a následně 
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neposkytuje půjčky, což jsou právě dvě esenciální podmínky definující v italském právním 

prostředí banku.“
180

 

Hodná pozornosti je právní úprava banky ve Velké Británii jakožto jediné evropské země 

s anglosaským právním systémem. Bankovní podnikání je zde charakterizované třemi 

klíčovými charakteristikami:  

 braní splatných vkladů od veřejnosti, 

 nabízejí běžných účtů,  

 vydává šeky a vyřizuje transakce. 

K otázce fungování islámské banky ve Velké Británii, ve světle výše uvedených podmínek, se 

Aldohni staví kladně: „Praxe ukazuje, že islámské banky mají veškeré hlavní charakteristiky 

spojené s bankovním podnikáním – nabízejí běžné účty, šeky a transakce včetně možnosti 

kontokorentu. Jinými slovy mají veškeré charakteristiky vyžadované britskou judikaturou. 

Islámské banky se od konvenčních odlišují alternativními obchodními modely. Půjčování za 

pevně úročené sazby není možné aplikovat v kontextu islámského bankovnictví 

z náboženských důvodů. Tato kruciální odlišnost vedla k vyvinutí nových obchodních metod 

umožňujících generování zisku na jedné straně a vyhovění požadavkům islámského práva na 

straně druhé. Britská judikatura nespecifikuje přesně, jakým způsobem má banka 

zhodnocovat vklady klientů. Metody islámských bank by tedy neměly být právně 

napadnutelné.“
181

  

Islámské bankovnictví je ve svém principu bankovnictvím investičním. Princip sdílení zisku a 

ztráty lze v českém právním řádu realizovat v rámci institutů kolektivního investování. 

Podílníci (v případě podílového fondu) a akcionáři (v případě investičního fondu) nemají 

garantovaný zisk, naopak mohou utržit i ztrátu. Filozofie islámské banky by tak mohla být 

uskutečněna skrze investiční společnost (nebo investiční fond)
182

, přestože by její činnost 

neodpovídala výše zmíněným modelům a islámská banka by nesměla užívat slovo „banka“ ve 

své obchodní firmě.
183

 Aby fungování investičního a podílového fondu bylo v souladu 

s východisky islámského práva, byla by nezbytná jistá míra „seberegulace“, protože úprava 

kolektivního investování umožňuje i operace z pohledu islámského práva nepřípustné. 

                                                 
180

 TRAKIC, Adnan. The Europe´s approach towards islamic banking and finance: a way forvard. Dostupné z: 

http://www.wbiconpro.com/601-Adnan.pdf, [20-04-2013]. Str. 5. 
181

 ALDOHNI, Abdul Karim Karim. The Legal and Regulatory Aspects of Islamic Banking: A comparative look 

at the United Kingdom and Malaysia. Routledge, 2012. 264 s. ISBN 1136703152.  
182

 Podílový fond není právnickou osobou, není tedy nadán právní subjektivitou. (§6 odst. 2 zákona č. 189/2004 

Sb. v aktuálním znění).  
183

 §3 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v aktuálním znění.  



61 

 

Standardní fond může investovat do široké škály finančních nástrojů
184

, přičemž mnohé z nich 

jsou v rozporu s islámským právem – například vklady na netermínové a termínové účty 

(generují zisk v podobě úroku), dluhopisy (opět přítomnost úroku) či některé z finančních 

derivátů (obchody s nejistotou). Navíc by bylo třeba důsledného vyhýbání se haram investic 

(vše spojené s vepřovým masem, hazardem, sázkami, hernami, alkoholem či pornografií).  

5.2 Islámské bankovní produkty v evropském, zejména tuzemském, prostředí 

Islámské bankovní produkty nabízejí etičtější přístup oproti konvenčním bankovním 

produktům. Jak prokázaly předešlé kapitoly věnované vybraným produktům islámského 

bankovnictví, existují zásadní rozdíly mezi teorií a praxí, zásluhou čehož se zejména 

murábaha blíží standardním produktům bank pracujících s úrokem. To však samo o sobě není 

argumentem, proč by principy islámského finančnictví nemohly posloužit přinejmenším jako 

inspirace pro konvenční bankovnictví.  

Český právní řád nabízí alternativy, které lze připodobnit k podnikání v souladu s principem 

sdílení zisku a ztráty. Mudáraba má svou obdobu ve smlouvě o tichém společenství. 

Mušáraka má pak obdobné rysy jako společnost s ručením omezeným. Hrdličková uvádí, že 

mudáraba je přirovnávána k investování do akciové společnosti.
185

 Zde lze podobnost najít 

v nesení rizika ztráty na bedrech akcionářů (v mudarábě investorů) a vedení podniku 

managementem (v mudárabě agentem). Oproti mudárabě zde však mají akcionáři silnější 

pozici, neboť mohou korigovat jednání managementu efektivněji, než je tomu ve vztahu 

investora a agenta.
186

 Za pozornost stojí i srovnání mudáraby s komanditní společnosti. 

Nikoliv kvůli shodným prvkům, nýbrž kvůli odlišnému pojetí sdílení rizika. V mudárabě 

přispívá veškerým kapitálem investor, přičemž je to pouze on, kdo nese případnou ztrátu. 

Oproti tomu komanditisté poskytují kapitál ručíce do výše jeho nesplacené části. Pokud se 

podniku nedaří, jejich ztráta je v rovině znehodnocení vkladu do společnosti. Avšak proti 

mudárabě, kde agent nenese v zásadě žádné riziko, komplementáři, kteří společnost řídí, ručí 

za závazky společnosti celým svým majetkem.  
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Smlouvou o tichém společenství se tichý společník zavazuje poskytnout podnikateli určitý 

vklad a podílet se jím na jeho podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku. 

Dohodnutý rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě musí být stejný.
187

 Oproti 

mudárabě je však podíl na zisku vyplácen průběžně, nikoliv jednorázově na konci trvání 

smluvního vztahu.
188

 V případě ztráty se zkracuje vklad tichého společníka. Ten může být 

opětovně doplněn do původní výše, je-li v dalších letech realizován zisk. Nárok na výplatu 

podílu na zisku pak společníkovi vzniká po dosažení alespoň původní výše vkladu. 

Podtrhnout je třeba skutečnost, že již vyplacený zisk nemusí být vrácen v případě pozdější 

ztráty. Z pohledu islámských financí je to mírné vykročení z principů sdílení zisku a ztráty ve 

prospěch tichého společníka (investora) na úkor podnikatele (agenta). Další odlišnost 

nacházíme v § 674 odst. 3 ObchZ. – není-li stanoveno jinak, stává se podnikatel převzetím 

věci, s výjimkou nemovitostí, jejich vlastníkem. V případě mudáraby se vlastnická práva na 

agenta nikdy nepřevádí.  

Podoba mušáraky a společnosti s ručením omezeným je z již zmíněných komparací 

nejtěsnější. V případě mušáraky se jedná o partnerství dvou stran, přičemž všichni partneři 

mají právo, avšak nikoliv povinnost, se přímo účastnit na vedení projektu. Partnerem 

v mušárace stejně jako u spol. s r. o. může být jak právnická, tak fyzická osoba. Společnost 

s ručením omezeným má poněkud volnější úpravu co do vedení společnosti. Tím jsou 

pověřováni jednatelé, kteří ale nemusí být zároveň společníky. Mušáraka počítá s tím, že jsou 

to přímo vlastnící kapitálu, kteří se podílejí na obchodním řízení společného podniku, třebaže 

samotným vedením mohou být po dohodě pověřeni jen někteří z nich. 

Jednou z hlavních zásad českého práva je smluvní svoboda. Užití islámských smluvních typů 

tedy nic nebrání, přestože nemají přímou oporu v českém právním řádu. Při jejich konstrukci 

v tuzemském prostředí je třeba věnovat vyšší pozornost přesnému vymezení práv a povinností 

smluvních stran. Případná „prázdná místa“ nemusí nutně znamenat neplatnost smlouvy, neboť 

mohou být vyplněna obecnými principy českého práva.  Vzniká tak však nebezpečí odchýlení 

se od pojetí daného smluvního typu v islámském právu. Výše nastíněným problémům se dá 

vyhnout prostřednictvím volby rozhodného práva: „Smlouva se řídí právem, které si strany 

zvolí. Volba musí být vyjádřena výslovně nebo jasně vyplývat z ustanovení smlouvy nebo 

okolností případu…“
189

Zde však nastává již zmíněný problém s charakteristikou islámského 
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práva – nejedná se o právo určitého státu, nýbrž o právo lidí s určitým vyznáním. Proto se ve 

smluvních vztazích nedá odvolávat na islámské právo. 

Zmíněná aplikovatelnost islámského práva byla řešena před britským odvolacím soudem. 

Jeho rozhodnutí je považováno za precedent ve věci volby smluvního práva. Soudní spor 

mezi sebou vedly bangladéšská společnost a bahrajnská (islámská) banka. Ve smlouvě, kterou 

mezi sebou uzavřely, doslova stálo: „S výhradou principů šaríi se smlouva řídí právem Velké 

Británie.“
190

 Soud rozhodl, že volba práva je neplatná, neboť je umožněno zvolit jen právní 

řád určité země, což islámské právo nesplňuje. Proto byla daná věc rozhodnuta dle anglického 

právního řádu.
191

  

Navzdory nemožnosti volby islámského práva jako práva rozhodného, nebrání smluvní 

svoboda aplikaci islámských principů. Přesto je drtivá většina islámských produktů za 

současného stavu tuzemské legislativy neaplikovatelná, a to jak v rámci bankovního 

podnikání, tak v rámci kolektivního investování. Právní úprava taxativně vyjmenovává 

činnosti, které, má-li to umožněno v licenci, může banka vykonávat.
192

 Produkty jako 

mudáraba či mušáraka, které vyžadují kapitálovou účast v podnikání, však nelze zařadit ani 

pod jednu z nich. Stejným omezením trpí i fondy kolektivního investování
193

 a družstevní 

záložny
194

.  

Neproveditelné jsou v tuzemském prostředí i produkty založené na smluvním typu murábaha. 

Ty vyžadují nákup předmětu smlouvy a jeho následný prodej klientovi. Nákup a prodej však 

nejsou náplní bankovní a družstevní činnosti s výjimkou finančního leasingu (družstvo však 

může nabízet leasing jen svým členům). Islámští právníci upozorňují v souvislosti s 

murábahou ještě na jeden celoevropský problém: „Diskutabilní je zejména ta praxe u 

murábahy, kdy islámské banky nejsou ochotny poskytovat záruku na prodané zboží v případě 

vad. Na denním pořádku je smluvní ujednání, kdy vyřízení záruky vůči původnímu prodejci 

nechá na zákazníkovi.
195

 Taková praxe je však v rozporu se směrnicí Evropského parlamentu 
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 §1 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.  
193

 §26 a §51zákona č. 198/2004 Sb. o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.  
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islámských financí. Navíc je tím dále vyvracena snaha popisovat přirážku jakožto odměnu za služby banky.   
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č. 1999/44/ES… nicméně příslušná směrnice nezakazuje koncept murábahy, jen je třeba ji 

adaptovat tak, aby splňovala minimální požadavky evropské legislativy.“
196

 

5.3 Principy islámského finančnictví jako odpověď na problémy konvenčního 

bankovnictví? 

Celosvětová finanční krize odkryla řadu problémů tížící konvenční bankovnictví. O to více 

pozornosti k sobě přitahovalo islámské bankovnictví, které nebylo významněji poznamenáno 

krizí. Islámské bankovnictví bylo stále početnějšími zástupy podporovatelů pasováno do role 

léku západní společnosti: „Západní svět, zejména Evropa, vyvinula a užívá konvenční 

bankovní systém, který přinesl nestabilitu do života spousty lidí. Tento systém pracuje 

s úrokem, což vytváří sociální problémy, které jsou zapříčiněny prostou skutečností, že takový 

systém není udržitelný. Islámský bankovní systém může být alternativou, a to kdekoliv na 

světě, neboť nabízí etické financování vedoucí k bohaté společnosti.“
197

 Početné zastánce si 

našla i mezi českou odbornou obcí. Mezi nejhlasitější příznivce patří v této práci hojně 

citována Ivana Hrdličková
198

: „Konvenční finanční ústavy jsou založeny na ziskových 

projektech na základě úvěrů na úrok. Islámské finanční ústavy následují principy islámského 

finančního práva, sdílejí zisk, stejně tak jako riziko ztráty s klienty, finanční transakce nejsou 

založeny na úroku, ale na principech islámského práva…“
199

 

Teorie islámského finančnictví opravdu vše výše popsané slibuje. Je proto pochopitelné, že 

mnozí v islámském finančnictví naleznou odpovědi na problémy západní ekonomikou 

počínaje a společností konče. V zásadních aspektech však narážíme na značnou diskrepanci 

mezi teorií a praxí. Důvod této skutečnosti je pevně vetkán v samém základu islámského 

finančnictví, a sice ve fundamentálních charakteristikách islámského práva, respektive islámu 

jako takového: ve snaze uzpůsobit realitu do podoby, jež byla zjevena Koránem a životním 

příběhem Mohameda. Mechanismy utvářející reálnou ekonomiku však existují bez ohledu na 

vědomou lidskou vůli. Hospodářství je odrazem nespočtu dílčích lidských rozhodnutí 

vytvářející ve svém souhrnu komplexní systém. Ten nepochybně není dokonalý a je třeba jej 

v dílčích oblastech „usměrňovat“. Ale jak se v minulosti mnohokrát ukázalo, veškerá snaha 
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ekonomiku přetvořit do podoby, která je v rozporu s jejími výchozími principy, nevyhnutelně 

směřuje k vytvoření „energie“ působící na navrácení do jejího výchozího, rovnovážného, 

stavu. Islámské finančnictví je právě obětí vytvoření takovéto „energie“. Úrok, jakkoliv 

zavrženíhodný z morálního úhlu pohledu, je častokrát účelnější, než použití principu sdílení 

zisku a ztráty. Není možné jej proto uměle zakázat v plném rozsahu. I přes sebelepší motivaci, 

bude totiž dosaženo pouhé snahy o jeho obcházení. V případě důsledného dodržování by pak 

zcela jistě následovaly ekonomické ztráty. 

Západní bankovnictví, respektive západní ekonomie by tedy prioritně měla z islámského 

finančnictví převzít právě ty části, které napomůžou k její optimalizaci. Implementace zákazu 

ribá ve smyslu úroku by vedla pouze ke snaze o jeho obcházení. Ačkoliv je otázkou, zdali by 

nebylo možno se inspirovat staršími výklady ribá – egyptský občanský zákoník omezil 

maximální výši úroku na 7 % ročně a navíc ustanovil, že jeho celková výše nesmí převýšit 

jistinu.
200

 Některé státy USA byly až do konce 80. let byly co do výše úroku paradoxně ještě 

přísnější – maximálně 5 %.
201

 S  přihlédnutím k celospolečenským problémům spojených 

s půjčováním za nepřiměřený úrok je nepochybně žádoucí se zamyslet nad možnosti zesílení 

ochrany spotřebitelů před takovými praktikami. Současná tuzemská právní úprava je co do 

vymezení lichvy vágní.
202

 Omezení maximální míry přeplatku (součet poplatků a úroků) nad 

jistinou by z pohledu vymahatelnosti práva bylo nepochybně žádoucí. Tyto úvahy ovšem nic 

nemění na nepraktičnosti zákazu úroku jako takového, neboť, jak bylo nastíněno v kapitole 

věnovaná mudárabě a mušárace, princip sdílení zisku a ztráty má jen omezenou praktickou 

použitelnost a nedá se považovat za plnohodnotnou náhradu úroku. Aplikace obou těchto 

principů by pouze vytvořila tenzi mezi „přirozeností“ ekonomického mechanismu a regulací.  

Co však z pohledu západního světa stojí za pozornost, jsou principy majsir a gharar. Je to 

zejména přemíra rizika, která stojí za finanční krizí. Ačkoliv to nemusí být na první pohled 

patrné, neúměrná rizikovost není v souladu s ekonomickými fundamenty, nýbrž je odrazem 

chybně nastaveného finančního systému, který je protkán morálním hazardem. Aplikace 
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principu gharal – tedy zákaz přijímání velkého, neúměrného rizika, nezpůsobí výše nastíněný 

rozpor mezi realitou a praxí, ba právě naopak napomůže návratu k ekonomické přirozenosti. 

Chybné nastavení
203

 systému totiž brání samovolnému ozdravení západního finančnictví. 

Aplikace principu majsir – zákaz hazardu – je odůvodněná problematickým postavením 

hazardu jako takového. Ten ve svém principu svádí k závislosti, která pokračuje i v případě, 

že s sebou přináší závažné negativní důsledky. Veškeré operace svou charakteristikou 

podobné hazardu mají ve finančnictví negativní efekt multiplikovaný o skutečnost, že je zde 

nakládáno s prostředky obyvatelstva. Hazard navíc, z ekonomického úhlu pohledu, je pouhé 

přesouvání již vytvořených hodnot, které nemá z makroekonomického náhledu žádný vliv na 

bohatství společnosti, neboť zisk jednoho je zároveň ztrátou druhého. O hazardu ve spojitosti 

s deriváty pojednává Josef Jílek, přičemž jeho závěry lze rozšířit na celkové negativní dopady 

hazardu ve finančnictví: „Jejich nebezpečí (derivátů) spočívá mimo jiné v tom, že představují 

pronikání hazardu do ekonomické oblasti. Aktivita schopných lidí je zaměřena na hraní, na to 

jak přebít trh, a nikoli na produktivní činnost, tj. na výrobu zboží a poskytování služeb. 

Ekonomické jednotky se poté stávají na trhu méně konkurenceschopné, propouštějí 

pracovníky, zvyšuje se nezaměstnanost a celkově se snižuje HDP. Hazard některých 

jednotlivců dopadá na obyčejné lidi.“
204

 Reálná implementace obou principů v praxi by byla 

nepochybně náročná, neboť i v islámském bankovnictví často záleží na subjektivním názoru 

příslušné komise. Přesto posun západního bankovnictví směrem k fungování v souladu 

s principy majsir a gharal je nezbytný. K mírnému optimismu přispívá možnost 

„seberegulace“ bank v zájmu konkurenčního boje, protože poptávka po etickém bankovnictví 

v Evropě nepochybně existuje (viz úspěch „bank“ New B či JAK).  
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6 Závěr 

Práce se pokusila podat věrný obraz současného islámského bankovnictví prostřednictvím 

teoretického vymezení jeho základních institutů, které kriticky porovnala se současnou praxí 

z pohledu dodržování principů islámského práva.  

Islámské právo zásadním způsobem determinuje celkovou podobu islámského finančnictví a 

ekonomie. Oproti západnímu pojetí práva se snaží plně sladit život jednotlivce s boží vůlí, 

která je nesmazatelně zachycena v primárních pramenech práva, zejména Koránu. Právě proto 

nejsou pilíře, na kterých islámský finanční a ekonomický systém stojí, motivovány 

ekonomickou účelností. Hlavním cílem je naplnění božího poselství, kterým se jako 

dominantní prvkem táhne apel volající po etickém a sociálním chování jak jedince, tak 

společnosti. Z pohledu finančnictví je nepochybně zásadní zákaz úroku. Islámská ekonomická 

teorie nabídla alternativu v podobě principu sdílení zisku a ztráty, která odstraňuje asymetrii 

rizika panující mezi věřitelem a dlužníkem. Zákaz hazardu a přehnaně riskantních operací 

našel svůj odraz v principech majsir a gharar. Ačkoliv tento princip stojí často v pozadí za 

diskuzí o zákazu ribá, je to do velké míry neoprávněně. Zakát je v Koránu zmíněn jako 

protipól ribá. Jeho úlohou je prohloubit sociální soudržnost společnosti. Jeho existence je však 

poznamenána častou degradací na běžnou daň. 

Odrazem principů islámských financí jsou zejména produkty založené na principu sdílení 

zisku a ztráty – mudáraba a mušáraka. Mudáraba byla pasována islámskými ekonomy na 

dominantní produkt islámského bankovnictví, jejichž záměr se ale nepodařilo naplnit. 

V současnosti je mudáraba užívána k regulaci vztahu mezi vkladatelem (investorem) a 

bankou (agentem), nikoliv jako produkt určený k financování. Pokud se s ní již v této pozici 

setkáme, je praxe zatížena snahou o redukování rizika neseného bankou na úkor klienta. Často 

je tak činěno způsobem, který je v rozporu s islámským právem. Důvodem problémů 

mudáraby je zejména samotný princip sdílení zisku a ztráty, na kterém stojí, neboť ten je 

častokrát nepraktický a v mnoha případech jej není možno použít. V případě mušáraky jsou 

závěry, ke kterým tato práce dochází, v zásadě totožné jako u mudáraby. Přesto odlišné pojetí 

sdílení rizika částečně eliminující morální riziko, činí mušáraku v současné praxi používanější 

než mudárabu.  

Murábaha je v současnosti nejhojněji užívaný produkt islámských financí, přestože nefunguje 

na principu sdílení zisku a ztráty, nýbrž pracuje s přirážkou. Již na první pohled vyvstává 

podezření, zdali se nejedná o maskovaný úrok. Současní islámští teoretikové vynakládají 

značné úsilí ve snaze vymezit rozdíl mezi úrokem a přirážkou v pojetí murábahy. Tato práce 
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jejich argumentaci postavila do kontextu se současnou praxí, přičemž byly nalezeny zásadní 

rozpory. Ty umožnily konstatovat, že přirážka se v zásadě shoduje s úrokem. Murábaha je tak 

v příkrém rozporu s islámskými principy.  

U všech tří produktů, které byly předmětem kritického zkoumání v textu práce, byly nalezeny 

odlišnosti mezi teorií a praxí. Důvodem častých rozporů jsou ideály islámu, které jsou 

v teoretické rovině důsledně prosazovány, ačkoliv jsou v rozporu s fundamentálními principy 

ekonomického systému. Jejich snaha o aplikaci v praxi tak vyvolává tenzi, která ústí 

v obcházení zmíněných principů ve snaze navrátit se k ekonomické racionalitě. Proto byly při 

závěrečném pojednání o možnostech aplikace principů islámského bankovnictví v evropském 

prostředí zákaz ribá a metoda sdílení zisku a ztráty shledána jako neúčelné, neboť výsledek by 

byl obdobný jako v případě současné praxe v islámském světě. Naopak vyzdvihnuty byly 

zákazy hazardu a přehnaně rizikových operací, neboť ty jsou sto reagovat na skutečné 

problémy současného západního finančnictví. 

Současná regulace neumožňuje existenci islámské banky v tuzemském prostředí. Problémem 

je především alternativní pojetí vkladů, které jsou ze zákona úročené a pojištěné vůči ztrátě. 

Je tak porušen princip sdílení zisku a ztráty i zákaz ribá. Alternativa, ke které by se případná 

islámská banka mohla uchýlit, je kolektivní investování, neboť to umožňuje aplikaci 

stěžejních principů islámského finančnictví. Obdobné rozpory v regulaci bankovnictví, 

kterým musí islámské banky čelit, nacházíme i v dalších evropských státech. Problematické je 

i uplatnění islámských bankovních produktů, neboť ty často vyžadují kapitálovou účast 

v podnikání, což nespadá pod činnosti povolené zákonem o bankách. Nicméně smluvní 

svoboda nezapovídá užití islámských smluvních typů při užití ve vztazích mezi nebankovními 

právnickými a fyzickými osobami.  

Současné islámské bankovnictví jako celek je zatíženo výraznými rozpory mezi teorií a praxí. 

To však nikterak nezpochybňuje jeho životaschopnost. Závěry prezentované touto prací je 

třeba interpretovat především ve smyslu možného nebezpečí degradace pojmu „islámské 

bankovnictví“ na pouhé marketingové označení. Islámská právní věda stojí před výzvou. Je 

zřejmé, že bude nucena se vypořádat s rozporem mezi teorií a praxí, neboť v současnosti její 

přístup v mnoha ohledech nese známky schizofrenie.  
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