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Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 
 
My, níže podepsaní, vyjadřujeme znepokojení nad deklarovaným krokem České biskupské          
konference, o němž informoval kardinál Dominik Duka na svém facebookovém profilu dne            
19. 11. 2019. Jsme přesvědčeni o tom, že výzva k podávání trestních oznámení na              
neznámé pachatele „Z DŮVODU OCHRANY OBĚTÍ A OCHRANY DOBRÉ POVĚSTI“ se ve            
svém důsledku negativně dotkne především obětí sexuálního zneužívání a obrátí se i proti             
dobré pověsti církve.  
Z praxe víme, že k obětem sexuálního násilí je třeba přistupovat citlivě a s vědomím jejich                
zranitelnosti. Mnozí z těchto lidí nejsou schopni o svých traumatech hovořit u výslechu,             
dokud neprojdou potřebnou terapií. Oběti sexuálního zneužívání především potřebují znovu          
nabýt důvěry, že jim církev chce doopravdy naslouchat a pomáhat. Potřebují pocítit, že si              
jejich odvahy někdo váží a že se nemusí stydět a bát přijít, že mohou promluvit otevřeně, že                 
jejich zkušenosti nebude brát nikdo na lehkou váhu a že bude brán maximální ohled na               
jejich aktuální psychický i fyzický stav. 
Vyzýváme vás proto, čeští a moravští biskupové, abyste začali jednat v souladu  
s dokumentem papeže Františka Motu proprio „Vos estis lux mundi“ a všemi prostředky se              
zasadili o ochranu obětí sexuálního zneužívání a vyvarovali se postupů, které mohou být             
vnímány jako předpojatost, odvetná opatření nebo diskriminace z důvodů podání oznámení.  
Žádáme Vás, abyste s oběťmi sexuálního násilí jednali s vědomím jejich zranitelnosti,            
přistupovali k nim zdvořile a šetrně a podle možností jim vycházeli vstříc, jak požaduje  
i Zákon č. 45/2013 Sb, o obětech trestných činů.  
Domníváme se, stejně jako papež František, že fenomén sexuálního zneužívání v církvi           
vychází ze zneužívání moci: "Na začátku nestojí sexuální zneužití, nýbrž zneužití moci  
a svědomí. Zneužití moci skutečně existuje - kdo z nás by neznal nějakého autoritářského              
biskupa? V církvi se vždy vyskytovali autoritářští biskupové či řeholní představení.           
Autoritářství je druhem klerikalismu, který spolu s elitářstvím podporuje veškeré formy           
zneužívání."  

 

Ve světle slov papeže Františka žádáme o:  

 
1) Vytvoření odborné a nezávislé vyšetřovací komise, v níž budou zastoupeni odborníci            
na oblast sexuálního zneužívání, laici - ženy i muži. Považujeme za nutné, aby se církev               
řídila doporučeními odborníků z této oblasti. Jsme přesvědčeni, že jedině tak se podaří             
pracovat v dané problematice efektivně a transparentně. 
 
2) Oslovení a efektivní pomoc všem obětem a pozůstalým. Vyšetřovací komise bude            
moci vyslechnout všechny oběti i pachatele a rozhodne o pomoci pro oběti. Tato bude              
hrazena z prostředků církve. 

3) Identifikaci a potrestání všech pachatelů; požadujeme pro vyšetřovací komisí přístup           
do archivů biskupství i církevních soudů. Jasnou deklaraci ČBK a vyšších řeholních            
představených, že kněz či jáhen odsouzený za sexuální zneužívání u státního nebo            
církevního soudu bude propuštěn z duchovního stavu. U zasvěcený osob, které nejsou            



kněžími, žádáme, že nebudou nikdy pracovat na místech, kde by měly příležitost k dalšímu              
zneužívání. Tento požadavek bude platný pro duchovní osoby i retrospektivně, protože           
někteří biskupové ustanovili do pastorace i kněze odsouzené za pohlavní zneužívání.           
Považujeme také za nutné vypracovat oficiální postupy, jak odborně pomáhat samotným           
pachatelům. 

4) Identifikaci a překonání příčin jak sexuálního zneužívání, tak také všech špatných            
reakcí na zneužívání moci církevní hierarchií. Následně pak prodiskutování této          
problematiky s nově vzniklou komisí a dalšími odborníky, kteří pomohou s úpravou            
některých partikulárních zákonů. 

5) Větší účast laiků na rozhodovacích a kontrolních procesech v církvi. Žádáme o jejich              
spravedlivé postavení a zastoupení v ekonomických a pastoračních radách diecézí  
i farností, jejich účast ve smírčích komisích.  
 
6) Zajištění větší inkluzivity, kdy se na chodu farností a církve budou moci aktivně podílet               
ženy i muži, chceme církev otevřenou pro duchovní i laiky, pro ty, kteří jsou v hlavním                
proudu i pro marginalizované. 
 
7) Zlepšení přístupu laiků k informacím všeho druhu. Chceme být informováni o tom, jak              
církev nakládá s finančními prostředky a být informováni dopředu, jaké investice plánuje.            
Žádáme informace o chystaném slučování farností a dalších věcech ovlivňujících          
společenství věřících. 

Tuto petici může podepsat každý občan, který žije v České republice a záleží mu na pomoci                
obětem zneužívání moci v církvi, která se tak nelidsky projevila i v oblasti sexuálního              
zneužívání. Každý člověk kterému záleží na dodržování základních lidských práv a etickém            
přístupu ke každému jednotlivci. Tvoříme jednotný český národ, společenství, kde jsme           
všichni propojení. Život každého z nás má velký vliv na celé společenství. Pokud se              
jednotlivci stane něco špatného, vždy je touto události ovlivněno celé široké okolí. Budeme             
rádi za každý hlas, který se ozve spolu s námi na podporu dobré věci. 

 

 

 


