
 

 

Obvodní soud pro 
Prahu 10 
28. pluku 1533/29b 
100 83 Praha 10 

Datum: 18.10.2021 

Datovou schránkou 

Ke sp. zn.: 17 C 209/2021 
 

Žalobce A: kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský, 
nar. 26. dubna 1943, bytem Hradčanské náměstí 
56/16, Hradčany, 118 00 Praha 1 

zastoupen: Mgr. Tomášem Procházkou, advokátem se sídlem 
Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, ev. č. ČAK 
12793 

i.s. 

 Mgr. Janem Kramperou, advokátem Aegis Law, 
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Nikolajky 
3325/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, ev. č. ČAK 13704 

Žalobce B: Mgr. Antonín Juriga, nar. 4. srpna 1974, bytem 
K poště 414, 252 67 Tuchoměřice 

Žalobkyně C: Ing. Linda Dolečková, nar. 30. prosince 1975, 
bytem Pod Valem 842, 252 43 Průhonice 

žalobci B a C 
zastoupeni:  

Mgr. Janem Kramperou, advokátem Aegis Law, 
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Nikolajky 
3325/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, ev. č. ČAK 13704 

Vedlejší účastník na 
straně žalobců:  

Arcibiskupství pražské, IČO 00445100, se sídlem 
Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1 – Hradčany 

zastoupen: Mgr. Janem Kramperou, advokátem Aegis Law, 
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Nikolajky 
3325/34, Smíchov, 150 00 Praha 5, ev. č. ČAK 13704 

Žalovaný 1: Kverulant.org o.p.s., IČO 28925165, se sídlem 
Praha 10, Pražská 1148, PSČ 10200, sp. zn. O 659 
vedená u Městského soudu v Praze 

zastoupen: JUDr. Petrem Hromkem, advokátem se sídlem 
Vinohradská 30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

Žalovaný 2: Ing. Vojtěch Razima, nar. 6. prosince 1968, Praha 
10 - Hostivař, Pražská 1148/59, PSČ 10200 

Žalovaný 3:  Jan Urban, nar. 27. března 1951, č.ev. 119, 270 23 
Roztoky 

 ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI  

Návrh na nařízení předběžného opatření 
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Přílohy: 

• Potvrzení o složení jistoty 

• Dle textu 

Jistota k zajištění případné náhrady škody způsobené předběžným opatřením ve výši 10.000,- 
Kč byla uhrazena při podání tohoto návrhu, potvrzení o složení jistoty je přílohou tohoto 
návrhu.  
 
Soudní poplatek za návrh na vydání předběžného opatření bude uhrazen na výzvu soudu. 
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I. 
Předcházející předběžná opatření 

 
1. Žalobce A podal dne 11.5.2021 u nadepsaného soudu Návrh na PO1. 

 
2. Nadepsaný soud Návrhu na PO vyhověl a vydal Předběžné opatření. 

 
3. Po odvolání žalovaného 1 proti Předběžnému opatření změnil Městský soud v Praze 

usnesení nadepsaného soudu o Návrhu na PO tak, že se Návrh na PO zamítá, a to 
usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30.6.2021, č.j. 22 Co 137/2021-123 (dále 
jen „Usnesení MS“). Usnesení MS je pravomocné. 

 
4. Žalobce A následně podal dne 28.7.2021 návrh na vydání dalšího předběžného opatření 

(dále jen „Druhý návrh“) z důvodu překrucování Usnesení MS žalovaným 1. Tomuto 
návrhu bylo ze strany nadepsaného soudu vyhověno a ten vydal usnesením ze dne 
30.7.2021, č.j. 17 C 209/2021-39, předběžné opatření, kterým žalovanému 1 uložil, aby 
odstranil z Článku nepravdivé a zavádějící pasáže Článku2 (dále jen „Předběžné 
opatření 2“). 

 
5. Jelikož žalovaný 1 i po vydání Předběžného opatření 2 pokračuje ve zkreslování 

a překrucování skutečností a pokračuje ve zcela zbytečných útocích na žalobce A, 
nezbývá žalobci A nic jiného než se domáhat prozatímní ochrany svých práv nařízením 
dalšího předběžného opatření. 

 
Důkaz:  

• Usnesení MS (již založeno ve spisu) 

• Předběžné opatření 2 (již založeno ve spisu) 

II. 
Ke skutkovým okolnostem 

 
1. Žalobci popsali dosavadní skutkové okolnosti v Návrhu na PO, v žalobě, ve svém 

vyjádření ze dne 1.7.2021 a dále ve Druhém návrhu. Ohledně dosavadních skutkových 
okolností si tedy žalobce A dovoluje odkázat na tato podání.  

2. Žalovaný 1 však pokračuje v prezentování skutečností o žalobci A, které jsou naprosto 
zavádějící. Přitom představitel žalovaného 1, žalovaný 2, jakožto bývalý 
zaměstnanec vedlejšího účastníka, si svého jednání musí být dobře vědom. O 
to více je dán zájem žalobce A na ochranu jeho práv. 

Důkaz: 

• Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury (již založeno ve 
spisu) 

• Výpis z Rejstříku obecně prospěšných společností žalovaného 1 (již založeno ve spisu) 

• Pracovní smlouva žalovaného 2 (již založeno ve spisu) 

• Výpověď (již založeno ve spisu) 

• Žaloba, kterou bylo zahájeno Řízení o neplatnost výpovědi (již založeno ve spisu) 

• Žaloba, kterou bylo zahájeno Řízení o omluvu (již založeno ve spisu) 

 
1 Slova s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako v předchozích podáních žalobců, pokud 
z kontextu nevyplývá opak. 
2 Článek je dostupný zde: https://www.kverulant.org/cases/kardinal-duka-tuneluje-cirkevni-majetek-ii/  
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• Zvukový záznam z jednání Řízení o omluvu (předběžný právní názor soudu zaznívá 
v čase 17:41 až 19:55 a 50:54 až 51:30 záznamu) (již založeno ve spisu) 

• Článek (již založeno ve spisu) 

• Screenshot serveru kverulant.org obsahující Článek (již založeno ve spisu) 
 

• E-mail žalobce A žalovanému 2 (již založeno ve spisu) 
 

III. 
K návrhu na nařízení předběžného opatření 

Žalobce A nadepsanému soudu podává návrh na nařízení předběžného opatření, neboť 
žalovaný 1 vydal dne 13.10.2021 na svém serveru článek s názvem: „Kardinál Duka pokračuje 
v převodu církevního majetku na svoji privátní nadaci“ (dále jen „Článek 2“)3. 
 
V Článku 2 žalovaný 1 mj. uvádí, že: „V úterý 1. června 2021 začal platit nový zákon o evidenci 
skutečných majitelů. Mezi hlavní změny, které přinesl, patří zpřesnění definice skutečného 
majitele, relativně vysoké finanční a korporátní sankce při porušení stanovených povinností a 
automatický průpis informací z různých rejstříku, včetně rejstříku nadačního. V souladu s tímto 
zákonem tak byl Dominik Duka společně s dalšími lidmi zveřejněn v rejstříku 
skutečných majitelů jako majitel Nadace Arietinum. I z tohoto zápisu české státní 
autority lze dovodit, že předmětná nadace není majetkem Arcibiskupství pražského, 
ale toliko Dominika Duky.“ 
 
Obdobnou informaci žalovaný 1 nově zveřejnil i v Článku, ovšem bez poslední věty: „V úterý 
1. června 2021 začal platit nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Mezi hlavní změny, 
které přinesl, patří zpřesnění definice skutečného majitele, relativně vysoké finanční a 
korporátní sankce při porušení stanovených povinností a automatický průpis informací z 
různých rejstříku, včetně rejstříku nadačního. V souladu s tímto zákonem tak byl Dominik Duka 
společně s dalšími lidmi zveřejněn v rejstříku skutečných majitelů jako majitel Nadace 
Arietinum.“ 
 
Článek byl pak doplněn o následující vyobrazení: 
 

 
 
Článek s takto doplněným odstavcem a zejména Článek 2 záměrně vyvolávají dojem, že 
Nadace je dle Zákona4 soukromým majetkem žalobce A, což je ovšem závěr nepravdivý, jak 
již žalobce A uvedl ve svých předchozích podáních. 
 

 
3 Článek 2 je dostupný zde: https://www.kverulant.org/article/kardinal-duka-pokracuje-v-prevodu-
cirkevniho-majetku-na-svoji-privatni-nadaci/?fbclid=IwAR0OWmRooWEoog3HDI5PwGRkGhfxCy8QD-
5WlwKF1CDYlGbXOdfcRGLYNtQ  
4 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon“). 
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Zároveň je nepochybné, že účelem Článku 2 je pokračovat v útocích zejména na žalobce A, 
jelikož Článek 2 nepřináší oproti Článku 1 prakticky žádné nové informace, pouze přebírá a 
parafrázuje sdělení z Článku 1. Jeho cílem tedy zcela zjevně nemůže být realizace práva na 
svobodu projevu ve formě informování veřejnosti, nýbrž naopak snaha strhnout na žalovaného 
1 pozornost Článkem 2 a pokračovat v útocích na žalobce A. V Článku 2 pak žalovaný 1 
nepravdivě uvádí, že ze zápisu v Evidenci skutečných majitelů plyne, že Nadace není majetkem 
vedlejšího účastníka, nýbrž majetkem žalobce A (pozn.: nadace a majetek v ní vložený je 
přitom odděleným autonomním jměním). 
 
Článek i Článek 2 navíc nyní nově obsahují informaci o převodu pozemků v pražských 
Bohnicích. 
 
V Článku uvedl žalovaný 1 následující: 
 
„Pozemky v Bohnicích za 170 milionů korun 
 
Pozemky v Bohnicích mají celkovou výměru 21 648 m2 a Dukově nadaci je darovací smlouvou 
věnovala v srpnu 2021 Římskokatolická farnost v Bohnicích. Pozemky jsou z velké části volné 
a stavby tam stojící jsou lehké skladové haly, které je možno snadno zbourat. Pozemky jsou 
v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a toto označení koresponduje i s 
platným územním plánem. Kverulant po konzultaci s developery odhaduje cenu těchto 
pozemků na částku nejméně 170 milionů korun. 
 
Jak už bylo uvedeno, je podle církevního práva, každý z farářů stojící v čele farnosti podřízen 
striktní poslušností svému diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominikovi Dukovi. 
Velmi zjednodušeně lze shrnout, že Duka daroval pozemky sám sobě. Výmluvně to 
dokládá podpisová doložka předmětné darovací smlouvy. Za obdarovaného i za zřizovatele 
dárce jsou tam podepsáni tři naprosto shodní lidé: 
 
Ani s tímto převodem majetku církve na privátní nadaci se Kverulant odmítl smířit, a proto se 
v říjnu 2021 znovu obrátil na Svatý stolec s dopisem, že Duka pokračuje ve vyvádění církevního 
majetku mimo církev a že tak znovu porušil kanonické právo. Kverulant chce věřit, že 
Vatikán konečně prohlásí Dukovi [sic] transakce za neplatné a konečně jmenuje do 
Prahy lepšího pastýře.“ 
 
V Článku 2 pak uvedl toto: 
 
„Pozemky v Bohnicích za 170 milionů korun 
 
Nyní Kverulant odhalil další problematický převod. Jde o pozemky číslo 119/1 až 119/12, 
pozemky 699/10 až 699/55, 699/63 a 699/64 v pražský Bohnicích o celkové výměru 21 648 
m2 . Dukově nadaci je darovací smlouvou věnovala v srpnu 2021 Římskokatolická farnost v 
Bohnicích. Pozemky jsou z velké části volné a stavby tam stojící jsou lehké skladové haly, které 
je možno snadno zbourat. Pozemky jsou v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné 
území a toto označení koresponduje i s platným územním plánem. Po konzultaci s developery 
odhaduje Kverulant cenu těchto pozemků na částku nejméně 170 milionů korun. 
 
Podle církevního práva je každý z farářů stojící v čele farnosti podřízen striktní poslušností 
svému diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominikovi Dukovi. Velmi 
zjednodušeně lze shrnout, že Duka daroval pozemky sám sobě. Výmluvně to dokládá 
podpisová doložka předmětné darovací smlouvy. Za obdarovaného i za zřizovatele dárce jsou 
tam podepsáni tři naprosto shodní lidé.“ 
 
Předběžné opatření přitom soud nařídí, pokud: 
 
1. navrhovatel (žalobce A) alespoň osvědčí existenci svého nároku; a zároveň 
 
2. je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků. 
 
K jednotlivým bodům žalobce uvádí: 
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1. K OSVĚDČENÍ NÁROKU ŽALOBCE A 
 
1.1 Žalobce A osvědčil minimálně svůj nárok na omluvu od žalovaných již v Návrhu na PO, 

ve Druhém návrhu, jakož i v žalobě a na tato podání si tímto dovoluje odkázat.  
 

1.2 O tom, že žalobce A svůj nárok minimálně osvědčil, již rozhodl nadepsaný soud, když 
vydal Předběžné opatření a následně Předběžné opatření 2.  

 
1.3 V Článku a Článku 2 žalovaný 1 informuje, že žalobce A byl zveřejněn jako majitel 

Nadace. Taková informace je naprosto zavádějící, když: 
 

a. Žalobce A je sice zakladatelem Nadace, není však jejím beneficientem a není a ani 
se nemůže stát vlastníkem majetku, který je do Nadace vložen, jak již žalobce A 
vysvětlil ve svých předchozích podáních. 
 

b. Druhý důvod, proč je žalobce A uveden jako skutečný majitel Nadace, je ten, že 
žalobce A je členem orgánů Nadace, a proto tedy musí být uveden jako skutečný 
majitel Nadace. 

 
1.4 Nadace tedy splnila svoji zákonnou povinnost a zapsala tzv. skutečného majitele Nadace 

dle požadavků Zákona, z čehož však již jen s ohledem na právní povahu Nadace nelze 
dovodit, že Nadace a její majetek jsou v soukromém vlastnictví žalobce A. 
 

1.5 Žalovaný 1 dokonce záměrně upravil vzhled webové stránky Evidence skutečných 
majitelů tak, aby se žalobce A objevil při vyhledávání na prvním místě, jakkoli tak tomu 
ve skutečnosti není, viz neupravené vyobrazení:  

 

 
 

1.6 Obdobné fundace pak zakládají i jiné církevní instituce. Například Arcibiskupství 
Olomoucké založilo Nadaci Doktora Leopolda Prečana5 a Nadační fond6. V obou 
případech jsou jako skuteční majitelé obou fundací evidováni zakladatelé a členové 
orgánů těchto fundací, tj. mimo jiné arcibiskup olomoucký. Rozhodně to však 
neznamená, že majetek zmiňovaných fundací je v soukromých rukou a mimo kontrolu 
Arcibiskupství Olomouckého. 

 
1.7 Dovedeno do důsledků – pokud by Svatý stolec ve Vatikánu založil svoji nadaci, nebude 

logicky jako skutečný majitel evidován Bůh, nýbrž nejvyšší představitel Svatého stolce, 

 
5 "Nadace Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého, k podporování Arcibiskupského kněžského 
semináře v Olomouci", IČO 49558897. 
6 Nadační fond ADIUVARE, IČO 26805332. 
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svatý otec, papež František. To však nikdy nemůže znamenat, že je takový majetek jeho 
soukromým vlastnictvím. 

 
1.8 Výše uvedené však musí být žalovanému 1 velice dobře známo. Žalovaný 1 je totiž 

obecně prospěšnou společností, tj. pro účely Zákona je fundací a je povinen uvést 
skutečného majitele dle § 6 Zákona stejně jako Nadace, Nadace Doktora Leopolda 
Prečana a Nadační fond. 

 
1.9 Mezi tyto skutečné majitele pak žalovaný 1 uvádí, stejně jako Nadace, své zakladatele 

a členy svých orgánů, přičemž mezi oběma skupinami se nachází i žalovaný 2 a jedním 
z evidovaných skutečných majitelů je i žalovaný 3, který má dle Článku a Článku 2 
odpovídat za jejich správnost. 

 
1.10 Za použití křivých a zákeřných ataků žalovaného 1 by tedy bylo možné tvrdit 

a zveřejňovat informaci, že sponzorské dary a příspěvky darované žalovanému 1 jsou 
soukromým vlastnictvím žalovaného 2. To je však samozřejmě holý nesmysl, leda by 
žalovaný 2 těchto prostředků využíval pro své osobní obohacení, což žalobci A není 
známo. 

 
1.11 Co se týče převodu pozemků v pražských Bohnicích, již bylo v řízení vyjádřením 

papežského nuncia prokázáno, že vložením nemovitostí do Nadace neporušil žalobce A 
církevní právo. 

 
1.12 Logicky tedy ani další následující převod nemůže církevní právo porušovat a jedná se 

tedy i pokračující uvádění nepravdivých informací a šikanu žalobce A ze strany 
žalovaného 1 a dalších žalovaných. 

 
1.13 Žalobce A tak minimálně osvědčil svůj nárok ve věci samé.  

 
Důkaz: 
 
• Článek v aktuální verzi 

 
• Screenshot serveru kverulant.org obsahující aktuální verzi Článku 

 
• Článek 2 

 
• Screenshot serveru kverulant.org obsahující Článek 2 
 
• Článek se zvýrazněnými přidanými částmi 

 
• Newsletter 2 obsahující odkaz na Článek 2 

 
• Screenshot profilu žalovaného na Facebooku obsahující odkaz na Článek 2 
 
• Screenshot profilu žalovaného na Twitteru obsahující odkaz na Článek 2 
 
• Výpis z Evidence skutečných majitelů Nadace 

 
• Výpis z Evidence skutečných majitelů Nadace Doktora Leopolda Prečana 

 
• Výpis z Evidence skutečných majitelů Nadačního fondu 

 
• Výpis z Evidence skutečných majitelů žalovaného 1 

 
• Zakladatelská právní jednání Nadace (již založeno ve spisu) 
 
• Kompletní článek „Není to tunel, říká o Dukově nadaci zakladatel KPMG. Církev věří, že 

z výnosů bude financovat platy i školy“ ze serveru Deník N s vyznačenou citací 
papežského nuncia (již založeno ve spisu) 
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2. K POTŘEBĚ ZATÍMNÍ ÚPRAVY POMĚRŮ ÚČASTNÍKŮ 
 
2.1 Poté, co bylo proti žalovanému 1 nařízeno Předběžné opatření 2, uveřejnil žalovaný 1 

na svém serveru Článek doplněný o pasáž týkající se skutečného majitele Nadace a 
převodu pozemků v pražských Bohnicích. 
 

2.2 Zároveň žalovaný 1 vydal velice podobný Článek 2, který ještě výrazněji atakoval 
žalobce A, když údaje v evidenci skutečných majitelů interpretoval záměrně nepravdivě 
tak, že majitelem Nadace není vedlejší účastník, nýbrž žalobce A. 
 

2.3 Žalovaný 1 dále dne 13.10.2021 rozeslal odběratelům svého newsletteru e-mail 
s předmětem „Kardinál Duka pokračuje v převodu církevního majetku na svoji privátní 
nadaci“ (dále jen „Newsletter 2“). 

 
2.4 Odkaz na článek se stejným či obdobným popiskem jako v Newsletteru 2 také žalovaný 

1 uveřejnil na svých profilech na sociální síti Facebook a Twitter, a to na následujících 
webových adresách:  

 
https://www.facebook.com/Kverulant.org  
 

 
 
https://twitter.com/KverulantOrg?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ct
wgr%5Eauthor  
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2.5 Že se jedná o profily patřící žalovanému 1, dokázal žalobce A již v Návrhu na PO, a 
žalovaný 1 to ve svém odvolání proti Předběžnému opatření ani nesporoval.  
 

2.6 Ze způsobu, jakým byl doplněn Článek a jak byl napsán Článek 2, z popisků Článku 2 
na sociálních sítích a také z rozesílaného Newsletteru 2 jasně vyplývá snaha žalovaného 
1 prezentovat zápis do Evidence skutečných majitelů jako potvrzení jeho nepravdivých 
osočení žalobce A a převod pozemků v Bohnicích jako další porušení církevního práva, i 
přesto, že žalobce A doložil, že i dle vyjádření papežského nuncia kanonické právo 
neporušil. 

 
2.7 O celé transakci byl Svatý stolec informován a neshledal, že by se jednalo 

o postup v rozporu s církevním právem. 
 

2.8 Žalovaný tak zákeřně pokračuje ve svém očerňování žalobce A. 
 

2.9 Šíření dezinformace tohoto charakteru, tedy že žalobce A pokračuje ve vyvádění 
církevního majetku na svoji soukromou Nadaci, významně poškozuje osobnostní práva 
žalobce A.  

 
2.10 V tomto případě nemůže převážit svoboda projevu žalovaného 1 nad ochranou 

osobnostních práv žalobce A.  
 

2.11 Jak uvádí sám odvolací soud v Usnesení MS s odkazem na judikaturu Ústavního 
soudu, k omezení svobody projevu je namístě přistoupit tehdy, kdy je 
neoprávněný zásah do osobnostních projevů práv navrhovatele (žalobce A) 
závažný a zjevný.  

 
2.12 Obě tyto podmínky jsou bezesporu splněny.  

 
2.13 Závažnost zásahu žalovaného 1 do osobnostních práv žalobce A spočívá v tom, že se 

žalovaný 1 snaží svým čtenářům podsunout, že se potvrdila jeho nepravdivá nařčení, že 
Nadace je soukromým majetkem žalobce A a že tak žalobce A vyvádí církevní majetek 
do svého soukromého vlastnictví. 

 
2.14 Od právního laika nelze očekávat, aby věděl, že v případě Nadace (a i jiných fundací) se 

jako skutečný majitel Nadace uvádí členové jejích orgánů a zakladatelé, nikoli 
beneficienti či jiné osoby, které v budoucnu Nadace podpoří a budou mít z její činnosti 
reálný prospěch. 

 
2.15 Stejně tak nelze od právního laika očekávat, že pochopí princip fungování Nadace (a to 

navíc ještě bez dispozice se zakladatelskými dokumenty Nadace) a principy církevního 
práva, aby věděl, že Nadace není soukromým majetkem žalobce A. Právě této neznalosti 
žalovaný 1 ve své prezentaci v Článku a Článku 2 využívá.  

 
2.16 Stejně tak zjevnost zásahu je nepopiratelná.  

 
2.17 Informování žalovaného 1 vzbuzuje dojem, že výše popsané skutečnosti potvrzují jeho 

dřívější nepravdivé informování o krocích žalobce A a vedlejšího účastníka, jakkoli však 
je toto tvrzení nepravdivé již jen proto, že v nadepsaném řízení dosud o žalobě nebylo 
věcně rozhodnuto.  

 
2.18 Informování o zápisu v evidenci skutečných majitelů takovým způsobem, že čtenář 

nabude dojmu, že majetek Nadace je soukromým vlastnictvím žalobce A je tedy tak 
závažný a zjevný zásah do osobnostních práv žalobce A, že je na místě přistoupit 
k preventivnímu předběžnému opatření, kterým bude takové překrucování informací 
znemožněno.  

 
2.19 Článek 2 pak v tomto směru nepřináší nic nového, když pouze parafrázuje informace 

z Článku, které žalovaný 1 do článku podle všeho postupně doplňuje. 
 

2.20 Z toho důvodu žalobce A navrhuje, aby bylo žalovanému 1 předběžným opatřením 
uloženo, aby z Článku vymazal pasáže týkající zápisu do Evidence skutečných majitelů 
a převodu pozemků v Bohnicích, aby v celém rozsahu odstranil Článek 2, a aby ze svých 
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profilů na sociálních sítích odstranil příspěvky se zavádějícími popisky týkající se Článku 
2 a aby se zdržel dalšího šíření Newsletteru 2. 

 
2.21 Navrhovaným předběžným opatřením přitom nebude způsobena újma ani žalovanému 

1 ani jiným subjektům, neboť pouze dojde k odstranění dezinformačních tvrzení 
týkajících, zbývající obsah jeho serveru a profilů, a to včetně Článku samotného, zůstane 
nedotčen.  

Důkaz: 

• Článek v aktuální verzi 
 

• Screenshot serveru kverulant.org obsahující aktuální verzi Článku 
 

• Článek 2 
 

• Screenshot serveru kverulant.org obsahující Článek 2 
 
• Článek se zvýrazněnými přidanými částmi 

 
• Newsletter 2 obsahující odkaz na Článek 2 

 
• Screenshot profilu žalovaného na Facebooku obsahující odkaz na Článek 2 
 
• Screenshot profilu žalovaného na Twitteru obsahující odkaz na Článek 2 
 
• Výpis z Evidence skutečných majitelů Nadace 

 
• Výpis z Evidence skutečných majitelů Nadace Doktora Leopolda Prečana 

 
• Výpis z Evidence skutečných majitelů Nadačního fondu 

 
• Výpis z Evidence skutečných majitelů žalovaného 1 

 
• Zakladatelská právní jednání Nadace (již založeno ve spisu) 

 
• Kompletní článek „Není to tunel, říká o Dukově nadaci zakladatel KPMG. Církev věří, že 

z výnosů bude financovat platy i školy“ ze serveru Deník N s vyznačenou citací 
papežského nuncia (již založeno ve spisu) 

 
IV. 

 
S ohledem na výše uvedené žalobce A navrhuje, aby bylo nařízeno následující předběžné 
opatření: 
 
1. Společnosti Kverulant.org o.p.s., IČO 28925165, se sídlem Praha 10, Pražská 

1148, PSČ 10200, sp. zn. O 659 vedená u Městského soudu v Praze, se ukládá, 
aby z článku „KARDINÁL DUKA TUNELUJE CÍRKEVNÍ MAJETEK“ uveřejněného 
na adrese https://www.kverulant.org/cases/kardinal-duka-tuneluje-
cirkevni-majetek-ii/ odstranila následující pasáže:  
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a 
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2. Společnosti Kverulant.org o.p.s., IČO 28925165, se sídlem Praha 10, Pražská 
1148, PSČ 10200, sp. zn. O 659 vedená u Městského soudu v Praze, se ukládá, 
aby z internetové adresy https://www.kverulant.org odstranila článek s 
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názvem „Kardinál Duka pokračuje v převodu církevního majetku na svoji 
privátní nadaci“, který je uveřejněný na adrese 
https://www.kverulant.org/article/kardinal-duka-pokracuje-v-prevodu-
cirkevniho-majetku-na-svoji-privatni-
nadaci/?fbclid=IwAR0OWmRooWEoog3HDI5PwGRkGhfxCy8QD-
5WlwKF1CDYlGbXOdfcRGLYNtQ. 
 

3. Společnosti Kverulant.org o.p.s., IČO 28925165, se sídlem Praha 10, Pražská 
1148, PSČ 10200, sp. zn. O 659 vedená u Městského soudu v Praze, se ukládá, 
aby z profilu na adrese https://www.facebook.com/Kverulant.org odstranila 
příspěvek s popiskem „Kardinál Duka pokračuje v převodu církevního majetku 
na svoji privátní nadaci“, který je uveřejněný na adrese 
https://www.facebook.com/Kverulant.org/posts/4407117296021059?locale
=cs_CZ%2F. 
 

4. Společnosti Kverulant.org o.p.s., IČO 28925165, se sídlem Praha 10, Pražská 
1148, PSČ 10200, sp. zn. O 659 vedená u Městského soudu v Praze, se ukládá, 
aby z profilu na adrese https://twitter.com/KverulantOrg odstranila příspěvek 
s popiskem „Kardinál Duka pokračuje v převodu církevního majetku na svoji 
privátní nadaci“, který je uveřejněný na adrese 
https://twitter.com/KverulantOrg/status/1448047576100446208?s=20. 

 
5. Společnosti Kverulant.org o.p.s., IČO 28925165, se sídlem Praha 10, Pražská 

1148, PSČ 10200, sp. zn. O 659 vedená u Městského soudu v Praze, se ukládá, 
aby se zdržela dalšího šíření e-mailu s předmětem „Kardinál Duka pokračuje v 
převodu církevního majetku na svoji privátní nadaci”. 

 
kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský 

Mgr. Antonín Juriga 

Ing. Linda Dolečková 

Arcibiskupství pražské 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

1. Plná moc (již založeno ve spisu) 
 
2. Substituční plná moc (již založeno ve spisu) 
 
3. Osvědčení o registraci k DPH (již založeno ve spisu) 
 
4. Potvrzení o složení jistoty 
 
5. Screenshot serveru Kverulant.org s Článkem v aktuální verzi 

 
6. Screenshot serveru Kverulant.org s Článkem 2 

 
7. Článek se zvýrazněnými přidanými pasážemi 

 
8. Článek 2 

 
9. Screenshot profilu žalovaného 1 na Facebooku obsahujícího odkaz na Článek 2 
 
10. Screenshot profilu žalovaného 1 na Twitteru obsahujícího odkaz na Článek 2 
 
11. Newsletter 2 
 
12. Výpis z Evidence skutečných majitelů Nadace 

 
13. Výpis z Evidence skutečných majitelů Nadace Doktora Leopolda Prečana 

 
14. Výpis z Evidence skutečných majitelů Nadačního fondu 

 
15. Výpis z Evidence skutečných majitelů žalovaného 1 
 
16. Screenshot části Kontaktní údaje na serveru kverulant.org (již založeno ve spisu) 

 
17. Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury (již založeno ve 

spisu) 
 
18. Výpis z Rejstříku obecně prospěšných společností žalovaného 1 (již založeno ve spisu) 
 
19. Pracovní smlouva žalovaného 2 (již založeno ve spisu) 
 
20. Výpověď (již založeno ve spisu) 
 
21. Žaloba, kterou bylo zahájeno Řízení o neplatnost výpovědi (již založeno ve spisu) 
 
22. Žaloba, kterou bylo zahájeno Řízení o omluvu (již založeno ve spisu) 
 
23. Zvukový záznam z jednání Řízení o omluvu (předběžný právní názor soudu zaznívá 

v čase 17:41 až 19:55 a 50:54 až 51:30 záznamu) (již založeno ve spisu) 
 
24. Článek (již založeno ve spisu) 
 
25. Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7.1.2021, sp. zn. 44 T 104/2020 (již 

založeno ve spisu) 
 
26. Zakladatelská právní jednání Nadace (již založeno ve spisu) 
 
27. E-mail žalobce A žalovanému 2 (již založeno ve spisu) 

 
28. Článek „Duka tuneluje církev, tvrdí spolek. Podle arcibiskupství jde o demagogický 

útok“ ze serveru iDNES.cz (již založeno ve spisu) 
 
29. Článek „Není to tunel, říká o Dukově nadaci zakladatel KPMG. Církev věří, že z 

výnosů bude financovat platy i školy“ ze serveru Deník N (již založeno ve spisu) 



 

 15 

 
30. Článek „Soud dal za pravdu Dukovi. Kverulant má odstranit článek o údajném 

tunelování“ ze serveru denik.cz (již založeno ve spisu) 
 
31. Článek „Pražský arcibiskup Duka tuneluje církev, tvrdí spolek Kverulant. Lži a 

manipulace, brání se arcibiskupství“ ze serveru ihned.cz (již založeno ve spisu) 
 
32. Článek „Převod majetku za čtvrt miliardy na Dukovu nadaci budí pohoršení“ ze 

serveru novinky.cz (již založeno ve spisu) 
 

33. Článek „Kverulant má odstranit článek o údajném tunelování majetku v církvi“ ze 
serveru ceskenoviny.cz (již založeno ve spisu) 

 
34. Screenshot serveru info.cz s Videoreportáží (již založeno ve spisu) 
 
35. Videoreportáž (již založeno ve spisu) 
 
36. Výpis z nadačního rejstříku Nadace (již založeno ve spisu) 
 
37. Článek „Šéf Kverulantu dostal trest za telefonát o bombách. Podle soudce příliš mírný“ 

ze serveru iDNES.cz (již založeno ve spisu) 
 

38. Celá znění žalovaným 1 předkládaných článků s vyznačenými částmi, ze kterých 
vyplývá, že přebírají tvrzení z Článku (již založeno ve spisu) 
 

39. Usnesení MS (již založeno ve spisu) 
 
40. Kompletní článek „Není to tunel, říká o Dukově nadaci zakladatel KPMG. Církev věří, 

že z výnosů bude financovat platy i školy“ ze serveru Deník N s vyznačenou citací 
papežského nuncia (již založeno ve spisu) 


