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Vaše sp. zn:  
e-mail: 26.2.2019, 3:25 PM To: Duka Dominik kard. 
Subject: žádost o schůzku s panem kardinálem Dukou 
ICLic. Mgr. Jan Rozek; 00420 776 149 278 

Naše sp. zn.: 
Č.j.: S/2019/84 

V Praze dne 28. února 2019 
 

Vážený pane magistře,  
 
dne 26. února 2019 jsem od Vás obdržel e-mail. Vzhledem k tomu, že Váš e- mail 
neobsahuje digitální podpis, nemohu Vás jakkoliv ztotožnit. Proto odpovídám 
krátce, obecně, jak bych odpověděl každé osobě.  
 
V případě, že je Vám znám jakýkoliv čin, kterým byla naplněna jakákoliv skutková 
podstata trestného činu, jak je popsán v trestním zákoníku, z.č. 40/2009 Sb., 
doporučuji se obrátit na orgány činné v trestním řízení. V případě, že jednání se 
dopustila osoba, vůči které mám autoritu jako biskup Arcibiskupství pražského, pak 
prosím, abyste mne informoval o podaném trestním oznámení, abych se mohl 
připojit jako poškozený za sebe a svoji diecézi. Zcela se ztotožňuji se Svatým otcem, 
že každé takové jednání, které je prokázané, je jednání, které si zaslouží trest. Obětí 
však není jen sám poškozený, ale v případě, že jde o člena jakékoliv církve, i církev 
sama a společenství kolem této osoby. 
 
Dále sděluji, že Česká biskupská konference a Konference vyšších řeholních 
představených přijala společnou směrnici pro postup v případě trestných činů 
pohlavního zneužívání osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti 
církve. Ta je uveřejněna na stránkách www.cirkev.cz.  
 
Ve svém e mailu uvádíte, že zastupujete několik desítek osob. K Vaší žádosti nebyla 
připojena žádná plná moc, proto je Vaše tvrzení sporné.  
 
Již vůbec nerozumím spojení „několik desítek osob“ a „působení jako řeholníka“. 
Tvrdíte snad, že jsem, jakkoliv spojen se skutečností naplnění skutkových podstat, na 
které se zaměřuje Váš projekt?  A to v řádu desítek osob? 

http://www.cirkev.cz/


Pokud zmiňujete „nešťastný přístup“, pak nevím, proč by nešťastný přístup měl 
zajímat bulvární media. Pokud tím chcete naznačit podílnictví na spáchání trestného 
činu, pak Vás důrazně žádám, abyste k takovémuto jednání předestřel důkazy a 
obrátil se na orgány činné v trestním řízení.  
 
Dožadujete se omluvy, aniž specifikujete oběť. Též nespecifikujete, čím jsem se měl 
dopustit takového jednání, abych se za něj nesl odpovědnost v kauzálním nexu. 
Uvádíte, že kryji zločin. Ten je definován v § 14 odst. 3 TrZ. Odmítám, že bych se 
takovéhoto jednání dopustil. 
 
Závěrem sdělujete, že jste pod tlakem medii. Této poznámce již vůbec nerozumím. 
Pokud je Vám znám zločin, jste povinen jen neprodleně oznámit dle § 367 TrZ., 
pokud jde o pokračující trestný čin, a nebo dle § 368 TrZ., pokud byl čin již dokonán, 
a to Policii ČR, ne mediím. Též jako Římský katolík jste povinen postupovat dle výše 
uvedené směrnice. To Vám, jako bývalému soudci, nemusím připomínat.  
 
Upozorňuji Vás, že jste svým konáním přihlásil k odbornému výkonu povolání dle § 
5 odst. 1. ObZ. Domnívám se, že svým jednáním se můžete nejen dopustit naplnění 
několika trestných skutkových podstat, ale i újmy v civilně právní rovině. Berte to 
prosím jako přátelskou poznámku.  
 
S přáním všeho dobrého 

 
  + Dominik kardinál Duka OP 

           arcibiskup pražský 


