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OZNÁMENÍ O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU ŠÍŘENÍ NENÁVISTI VŮČI SKUPINĚ OSOB 
 

Oznamuji své podezření ze spáchání trestného činu „hanobení jiné skupiny osob“, a dále ze spáchání trestného 

činu „podněcování k nenávisti vůči skupině osob a omezování jejich práv a svobod“, případně z jinak 

definovaného trestného činu, přičemž podezřelé osoby tak činí způsobem účinným ve sdělovacích prostředcích, 

dále některé výroky mají i charakter šíření poplašné zprávy. 

 

1. Popis trestných činů v rámci jednoho článku (.1 kdo, .2 kde a kdy, .3 popis činu): 

1.1. trestného činu se dopustila redaktorka článku (rozhovoru) Kateřina Hájková, dále Prof. RNDr. Libor 
Grubhoffer a virolog Jiří Černý, všichni v 1 publikovaném rozhovoru 

1.2. článek (redaktorkou řízený rozhovor) uveřejněný dne 4.11.21 www.flowee → sekce Covid pod názvem: 
„Parazité a sobci: Jak vidí přední čeští virologové problém odpíračů očkování“ + podtext: 
S předními českými virology Liborem Grubhofferem a Jiřím Černým o tom, zda v současné době opravdu 
prožíváme "pandemii neočkovaných" a zda nás z ní opravdu může dostat pouze a jedině vakcinace. 
Odkaz: https://www.flowee.cz/covid/9268-parazite-a-sobci-jak-vidi-predni-cesti-virologove-problem-
odpiracu-ockovani?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-
internetu#dop_ab_variant=648111&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=9fFi2FZa48D
-202111051801&dop_id=14118280 

1.3. Podstata činů v článcích: Redaktorka koncepcí a názvem článku a také obsahem připravených otázek, a 
zejména oba diskutující L. Grughoffer a J. Černý útočí slovně proti skupině neočkovaných občanů takovým 
způsobem, který vůči nim vyvolává u části čtenářů zášť tím, že neočkovaným klade za vinu současnou 
infekční vlnu covidu a trvání opatření. Zároveň jejich prohlášení vyvolávají strach očkovaných 
z neočkovaných. Jmenovaní diskutující tak činí z pozice svých profesí (jsou uváděni jako „přední 
virologové“), což zvyšuje nebezpečnost takového veřejného tvrzení. Jejich tvrzení lze považovat podle 
současných poznatků o covidu (tj. nemocní jsou i očkovaní, infekční jsou i očkovaní, protilátky po očkování 
klesají rychleji než po prodělání nemoci atd.) za nepravdivá. Z řečeného vyplývá, že se diskutující i 
redaktorka cíleně snaží vyvolat nenávist proti neočkovaným a přispět k násilnému tlaku na ně tak, aby se 
„dobrovolně“ nechali očkovat. Toto činí pomocí sdělovacích prostředků, které mají denně tisíce sledování. 
Jejich prohlášení mohou u řady občanů vzbudit dojem, že za úmrtí na covid nesou vinu neočkovaní 
spoluobčané, což je nebezpečná lež (infekci roznášejí dle posledních poznatků i očkovaní). 

1.3.1.  Popis činů - v článku (rozhovoru) naplňují podstatu trestného činu zejména tyto výroky: 
Kateřina Hájková: název článku: „Parazité a sobci: Jak vidí přední čeští virologové problém odpíračů očkování“  
.... Je řešením uvalit tvrdé restrikce na neočkované? 

 ... Často se ozývají hlasy, že neočkovaní jsou třeba placením testů „diskriminovaní“. Nejedná se ale z jejich 

strany o diskriminaci očkovaných, protože ti udělali pro záchranu situace, co mohli?...  

 ...myslíte si, že by bylo rozumné zavést nějaká opatření jen pro neočkované?  

... Neměli by si nakonec kromě testů platit i pobyt v nemocnici, pokud tam budou ležet s covidem? 

Libor Grubhoffer:  ... Skutečně se jedná zejména o pandemii neočkovaných. 

... je současná fáze pandemie vskutku pandemií neočkovaných.  

... S určitou mírou nadsázky mi chování odpíračů očkování připomíná odpírání branné povinnosti v čase 

válečného ohrožení země.  

... se odbory postavily za neočkované a za jejich rovnost s očkovanými. Co platí dnes, ale nemusí platit za měsíc, 

pokud vážnost situace výrazně stoupne.  

... Odpírači očkování, netýká se to samozřejmě lidí, kteří mají zdravotní riziko kontraindikující očkování, se 

chovají sobecky. Jde jim jenom o ně samotné. 

Jiří Černý: ... je u nich (pozn.: u neočkovaných) i vyšší pravděpodobnost, že budou infekci přenášet mezi své 
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blízké ... 

.... Opět se jedná o poměrně náročnou otázku, která by měla mířit spíše na někoho, kdo se zabývá etikou. Sám za 

sebe cítím, že neočkovaní jsou skutečně něco jako parazité nebo černí pasažéři, kteří se vezou na ochotě 

většinové populace nechat se očkovat. 

... Úplné omezení pohybu neočkovaných zatím podle mě není na stole. Stejně jako platby za pobyt v nemocnici. 

Hospitalizace je velmi drahá záležitost a neumím si představit, jak likvidačně by dopadla na jednotlivé lidi. ...  
 

2. Trestnost laicky spatřuji zejména ve faktu: 

2.1. výroky jsou vůči neočkovaným nenávistné a urážlivé, stejně tak i některé otázky redaktorky 

2.2. masové šíření takových nenávistných informací pomocí sdělovacích prostředků za současného vytváření 

dojmu, že se jedná o prohlášení uznávaných odborníků 

2.3. šíření strachu a nenávisti 

2.4. nepravdivost tvrzení o nebezpečnosti neočkovaných (což musí být jmenovaným s ohledem na jejich profesi 

zřejmé, jedná se pravděpodobně o článek zahrnutý do kampaně, která má protiústavně donutit občany 

k očkování) 

 

3. Poznámka: 

Jestliže české soudy za společensky bezvýznamnou nevhodnou poznámku v internetové diskuzi postihují 

autora například nepodmíněným trestem, pak se ve výše popsaném případě jistě jedná o trestný čin. Se 

zájmem budu sledovat, zda justice měří všem stejným metrem, nebo zda „urválkovsky“ hájí jen „tu 

ideologicky správnou pravdu“, kterou lze v současnosti nazvat jednoznačně covidovým fašismem.  

 

4. Žádám o vyrozumění o výsledku provedeného šetření mého podání, a to písemně na níže uvedenou adresu. 

 

 

Osoba podávající oznámení – odesílatel: 

František Cinkl, nar. 1964 

Litoměřická 1482/12 

415 01 Teplice 

 

Vyhotovení: 1x adresát, 1x odesílatel 
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