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Velké Němčice 17. 3. 2019 
 
 
 
Vážený pane doktore, 
 
obdržel jsem Váš dopis (sp. zn. 2802RNC2019) ze dne 11. 3. 2019, ve kterém vystupujete 
jménem jeho eminence Dominika kardinála Duky a jménem České biskupské konference. 
Vzhledem k tomu, že nebyla k Vašemu dopisu připojena žádná plná moc, je Vaše 
vystupování jejich jmény sporné. Dříve než se vyjádřím k meritu Vašeho dopisu, žádám Vás 
tedy o dodání příslušných plných mocí. 
 
S pozdravem 
 
 

 
Jan Rozek 

Dolní 61 
691 63 Velké Němčice 



 
Ronald Němec Legal, s. r. o. 

Platnéřská 191/4 

110 00 Praha 1 – Staré Město 
 

 

 
 
 

Velké Němčice xx. xx. 2019 
 
 
Vážený pane doktore, 
 

1. děkuji Vám za zaslání plných mocí k zastupování jeho eminence Dominika kardinála 
Duky a České biskupské konference. K meritu Vašeho dopisu (sp. zn. 2802RNC2019) ze dne 
11. 3. 2019 uvádím následující. 
 

2. Ve svém dopise uvádíte, že jsem Vašemu klientovi e-mailem ze dne 26. 2. 2019 „udělil 
příkaz“, že se „dožaduji omluvy, aniž bych specifikoval oběť“, a že uvádím, že „kryje zločin“. 
Obávám se, že došlo k nedorozumění, protože nic z toho, co ve svém dopise uvádíte, se 
v mém e-mailu nenachází. V předmětném e-mailu jsem žádal Vašeho klienta o schůzku 
s prosbou o rychlou odpověď, zda schůzku přijme či nikoliv. Osoba, která se chtěla s Vaším 
klientem setkat tvrdila, že v době, kdy byl Váš klient představeným české provincie řádu 
bratří kazatelů, byla jedním členem tohoto řádu sexuálně zneužita. Tato osoba se cítila 
poškozena tehdejším přístupem Vašeho klienta. Nyní žádala o schůzku, kde by této osobě 
bylo ze strany Vašeho klienta dopřáno sluchu – čímž by se mimo jiné Váš klient měl možnost 
dozvědět žádané podrobnosti – a případně se ji bylo omluveno. Není tedy pravda, že bych se 
dožadoval omluvy. Omluvu – projev lítosti nad způsobeném utrpením – očekávala ona osoba, 
snad majíce před očima ikonu Dobrého Pastýře (srov. Jan 10,11), který se sklání ke 
ztraceným a zraněným. V žádném případě ve svém e-mailu neuvádím, že Váš klient kryje 
zločin. 

3. Jestliže jsem svůj e-mail formuloval – po předchozí zkušenosti vzájemné komunikace 
s Vaším klientem – příliš stručně a méně formálně, což bylo zřejmě zdrojem určitého 
nedorozumění, snažil jsem tuto věc vyjasnit v následujícím e-mailu ze dne 28. 4. 2019. Tímto 
vyjadřuji svoji lítost nad tím, že můj e-mail Váš klient považoval – jak uvádíte – za vydírání. 
Mojí snahou bylo pomoci vnitřně zraněné osobě, stejně tak zabránit tomu, aby případ 
medializovala s negativním dopadem na církev. Má role v daném případě byla role určitého 
mediátora. Mám za to, že mé jednání zcela odpovídalo ustanovení kán. 212 CIC, a bylo tedy 
legitimní. Bylo vedeno i v duchu čl. 108 a 209 direktáře pro biskupy Apostolorum 
successores. 
 

4. Pokud jde o Vámi citovaný můj e-mail ze dne 28. 2. 2019 poznamenávám, že jste z těla 
textu vynechal 2 celé věty, aniž byste to v textu naznačil výpustkou. Takové jednání 
nepovažuji za dostatečně seriozní. Vzbuzuje otázky, za jakým účelem jste tak učinil. 
 

5. K Vaší výzvě – učiněné v návaznosti na mé vystoupení v pořadu Rozstřel na iDnes.cz 
dne 28. 2. 2019 –, abych podal do Vámi stanoveného data Vámi určený počet trestních 
oznámení či alespoň připravil věrohodnou dokumentaci a předal policii, neboť jsem tak vázán 
církevním právem, Vám sděluji, že osobně se přikláním k poněkud jinému právnímu názoru 
na danou problematiku. Podle ustanovení kán. 221 CIC křesťané mají právo, aby byli souzeni 



podle práva použitého s umírněností (srov. také kán. 19 CIC, ustanovení o tzv. aequitas 
canonica). Mám za to, že jeden z prvků umírněnosti je domáhat se svého práva resp. být 
stíhán tresty pouze před církevní autoritou, totiž bez využití civilní autority. Tak nás o tom  
poučuje myslím i Písmo (srov. Mt 18,15–17; 1 Kor 6,1–7) resp. papež sv. Pavel VI. ve své 
promluvě k Tribunálu římské roty ze dne 8. 2. 1973. Dále, podle odst. 31 směrnice pro postup 
v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem 
v rámci činnosti církve, má povinnost oznámit podezření příslušným státním orgánům 
diecézní biskup resp. osoba jím pověřená – nikoliv tedy každý křesťan, který by se 
o podezření dozvěděl –, a to pokud po proběhlém předběžném šetření bude diecézní biskup 
považovat nařčení za hodnověrné a zároveň bude záležitost postihována i sekulárním trestním 
právem. Vaší výzvou k přípravě věrohodné dokumentace a její předání policii, mne tak 
nevyzýváte k dodržování církevního práva, ale spíše k jeho porušování. Taková příprava totiž 
předpokládá v dané věci určité šetření, což však zapovídá ustanovení odst. 19 zmíněné 
směrnice. Tedy, ani církevní ani civilní právo – to na jednom místě svého dopisu s odkazem 
na trestní zákoník správně uvádíte i sám, na jiném místě však tvrdíte opak – mně nestanovuje 
povinnost podat trestní oznámení, dozvím-li se o sexuálním zneužití. 

6. Dále poznamenávám, že můj výrok v daném pořadu o stovkách obětí, byl výrok 
o počtu obětí, který odhadují psychologové. Nikoliv výrok o počtu obětí, které se na nás 
aktuálně obrátily, tím méně výrok o počtu pachatelů. Mimochodem jde o informaci 
potvrzenou i názory D. Marka Františka Drábka OPraem. či dr. Martiny Vintrové OV. Tedy, 
jako nevidím důvod podávat každý rok nejméně 700 trestních oznámení na pachatele útoků na 
dítě, ke kterým – jak uvádíte – podle určité statistiky dochází, podobně nevidím důvod 
podávat trestní oznámení na jiné pachatele obdobných skutků, o nichž hovoří psychologové. 
Stejně tak se mi nejeví přiměřené, aby v takové situaci trestní oznámení podával Váš klient. 
Ostatně by takové jednání samo o sobě nebylo ani v souladu se zmíněnou směrnicí.   
 

7. Ve svém dopise mne dále vyzýváte k omluvě za některé mé výroky, které jsem pronesl 
v daném pořadu. Pokud jde o můj výrok: „V době, kdy probíhá synoda biskupů na téma 
sexuálního zneužívání, tak se bohužel náš otec kardinál vyjádřil tak nešťastně, že ty případy 
u nás nejsou, neexistují, že jde o hysterii, která probíhá.“ Pak tento výrok jsem upřesnil 
o několik minut později, když jsem uvedl: „Abysme byli spravedliví, otec kardinál říkal, že je 
10 případů a že jedenáctý chtěl hlásit, ale ten vlastně, ten kněz z Jesenicka, byl osvobozen.“ 
Vzhledem k formátu daného pořadu, totiž debaty tzv. na živo, člověk často nevyjádří všechny 
předpoklady, hovoří ve zkratce a bohužel obecně méně přesně. Věřím, že Váš klient bude mít 
pochopení pro tuto moji nepřesnost, za kterou se mu tímto omlouvám. 

8. Pokud jde o můj výrok: „A víte, jak nešťastní jsou ti lidé, kteří byli sexuálně 
zneužíváni? Oni píší, brečí, že odejdou z církve. Jak todle po tolika letech, kdy je nikdo 
nevyslechl, nepomohl, se ještě vlastně po nich vozí...“ Pak tento chtěl vyjádřit pocity, emoce 
lidí – kteří o sobě hovoří, jako o obětech –, emoce, jež zažívali, když slyšeli dané vyjádření 
Vašeho klienta. Nebylo mým úmyslem se dotknout ani jinak poškodit Vašeho klienta. Tímto 
se Vašemu klientovi omlouvám, pokud nebylo zcela zřetelně vyjádřeno, že nejde o mé 
vyjádření. Že nebylo úmyslem Všeho klienta žádným způsobem poškodit, plyne mimo jiné ze 
skutečnosti, že v bezprostředně dalším vyjádření Vašeho klienta výslovně bráním před 
nepřiměřeným hodnocením jeho kroků či výroků: „Divejte, buďme trošku fair play. Já si 
myslím, že kdyby měl hodnověrné a jasné informace, tak dostane jiný názor.“ 

9. Pokud jde o údajné předání hodnověrných informací o sexuálním zneužívání Vašemu 
klientovi, pak se opět dovolávám jeho shovívavosti. Formát daného pořadu, který neměl 
formát vědecké písemné disputace, ale přímého rozhovoru s určeným časem, dával prostor 
k různým nedorozuměním. Z kontextu rozhovoru je zřejmé, že redaktor zaměnil informaci 
o podkladech k divadelní hře – o kterých jsem hovořil já – s podklady k sexuálnímu 



zneužívání. Přičemž dříve, než jsem se mohl zorientovat a případně věc uvést na pravou míru, 
redaktor se obrátil na druhého hosta ve studiu a od dané problematiky prakticky rozhovor 
odvedl. Potvrzuji, že jsem Vašemu klientovi nepředal žádné dokumenty, ze kterých by 
vyplývaly skutečnosti, že došlo k útokům na nezletilou osobu knězem a Váš klient by 
nejednal, tak jak by byl povinován. 

10. Pokud jde o výrok: „ČBK mně vlastně pošpinilo dobrou pověst, jenom na základě ‚my 
se vyjadřujeme, ČBK, že jste ztratil dobrou pověst, protože jste založil web pomáhající obětem 
církve‘.“ Pak tento vychází z prohlášení generálního sekretáře ČBK ze dne 6. 2. 2019, ve 
kterém se píše: „V médiích nedávno proběhla informace o spuštění webu Jana Rozka 
(www.procistoucirkev.cz), jehož cílem má být údajná pomoc obětem sexuálního zneužívání ze 
strany ‚církevních hodnostářů‘. Jménem České biskupské konference bych chtěl konstatovat, 
že se jedná o soukromou iniciativu pana Rozka a v žádném případě nedoporučujeme 
vyhledávat pomoc prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto webových stránkách.“ Na 
toto prohlášení se následně odvolává dekret o ukončení mého ustanovení za soudce 
Diecézního církevního soudu v Brně. V dekretu o ukončení mého ustanovení je uvedeno: „... 
v návaznosti na prohlášení generálního sekretáře ČBK ze dne 6. 2. 2019, týkajícího se Vaší 
veřejné činnosti, kdy se stalo evidentní, že nedisponujete nezbytnými předpoklady pro úřad 
soudce, ztratil jste bezvadnou pověst...“  

 
11. Vážený pane doktore, na závěr Vám sděluji, že netrvám na zveřejnění Vašeho dopisu 

a mých odpovědí, ke kterému jste se ve svém dopise zavázal. Bude-li naše komunikace z Vaší 
strany zveřejněna, budu předpokládat, že jde o výslovné přání Vašeho klienta. 
 
 
S pozdravem 
 
 

 
Jan Rozek 

Dolní 61 
691 63 Velké Němčice 


