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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. 

 

1. Popis trestného činu (.1 kdo, .2 kde a kdy, .3 popis činu): 

1.1. trestného činu se dopustil prezident České lékařské komory Milan Kubek svými prohlášeními ve 2 článcích 
1.2. články se závadných obsahem: 
1.2.1. článek uveřejněný dne 29.10.21 na seznam.cz → Novinky.cz – sekce Koronavirus pod názvem: 

„Očkování nakonec stejně bude povinné, motivací mohou být peníze, tvrdí Kubek.“ 

Odkaz: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ockovani-nakonec-stejne-bude-povinne-motivaci-
mohou-byt-penize-tvrdi-kubek-
40376406#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_id=40376406&sour
ce=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz 

1.2.2. článek uveřejněný dne 6.11.21 na zivotvcesku.cz → článek pod názvem: 
„Lockdown dřív než na Vánoce. Šéf ČLK Milan Kubek popsal, jak zaplatí očkovaní za nezodpovědnost 
neočkovaných.“ 

Odkaz: https://zivotvcesku.cz/lockdown-driv-nez-na-vanoce-sef-clk-milan-kubek-popsal-jak-zaplati-
ockovani-za-nezodpovednost-neockovanych/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-
internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_id=14148040 

1.2.3. článek a video rozhovor s p. Kubkem uveřejněné dne 21.10.21 na CNN Prima News pod názvem: „Česko 
se řítí do průšvihu. Naočkovaní jsou obětí odmítačů, kritizuje Kubek.“ 

Odkaz: https://cnn.iprima.cz/cesko-se-riti-do-prusvihu-naockovani-lide-jsou-obeti-nezodpovednych-
odmitacu-kritizuje-kubek-36249 
 

1.3. Podstata činů v článcích: M. Kubek útočí slovně proti skupině neočkovaných občanů takovým způsobem, 
který vůči nim vyvolává u značné části čtenářů zášť tím, že jim klade za vinu současnou infekční vlnu covidu 
a trvání opatření. Zároveň jeho prohlášení vyvolávají strach očkovaných z neočkovaných. Kubek tak činí 
z pozice prezidenta ČLK, což zvyšuje nebezpečnost takovýchto veřejných tvrzení. Jeho 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 p. Kubek 
cíleně snaží vyvolat nenávist proti neočkovaným a donutit je tak, aby se „dobrovolně“ nechali očkovat. To 
činí pomocí sdělovacích prostředků, které mají denně tisíce sledování. Kubkova prohlášení mohou u řady 
občany 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 z 29.10.21 dle bodu 1.2.1 naplňují podstatu trestného činu zejména tyto výroky: 
...Šest milionů lidí, kteří se nechali očkovat proti koronaviru, jsou rukojmími dvou milionů, kteří se očkovat 
nechtějí... Než bude (pozn. – očkování) povinné, je třeba vyvíjet nátlak na neočkované, aby, když už ne 
dobrovolně, se aspoň pod tlakem naočkovat nechali ... „Jsou to lidé, kteří spoléhají na vytvoření kolektivní 
imunity, ke které nebudou muset přispět. Lidé s mentalitou černých pasažérů. Ti se dají přesvědčit, pokud pro 
ně bude očkování nezbytné, aby mohli normálně fungovat. Nemůže to být tak, že tu máme šest milionů 
zodpovědných lidí, kteří se nechali naočkovat, a ti jsou rukojmími dvou milionů nezodpovědných, kteří se 
naočkovat nenechali,“... 

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ockovani-nakonec-stejne-bude-povinne-motivaci-mohou-byt-penize-tvrdi-kubek-40376406#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_id=40376406&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ockovani-nakonec-stejne-bude-povinne-motivaci-mohou-byt-penize-tvrdi-kubek-40376406#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_id=40376406&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ockovani-nakonec-stejne-bude-povinne-motivaci-mohou-byt-penize-tvrdi-kubek-40376406#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_id=40376406&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ockovani-nakonec-stejne-bude-povinne-motivaci-mohou-byt-penize-tvrdi-kubek-40376406#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_id=40376406&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://zivotvcesku.cz/lockdown-driv-nez-na-vanoce-sef-clk-milan-kubek-popsal-jak-zaplati-ockovani-za-nezodpovednost-neockovanych/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_id=14148040
https://zivotvcesku.cz/lockdown-driv-nez-na-vanoce-sef-clk-milan-kubek-popsal-jak-zaplati-ockovani-za-nezodpovednost-neockovanych/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_id=14148040
https://zivotvcesku.cz/lockdown-driv-nez-na-vanoce-sef-clk-milan-kubek-popsal-jak-zaplati-ockovani-za-nezodpovednost-neockovanych/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_id=14148040
https://cnn.iprima.cz/cesko-se-riti-do-prusvihu-naockovani-lide-jsou-obeti-nezodpovednych-odmitacu-kritizuje-kubek-36249
https://cnn.iprima.cz/cesko-se-riti-do-prusvihu-naockovani-lide-jsou-obeti-nezodpovednych-odmitacu-kritizuje-kubek-36249


1.3.2.   Popis činů – v článku ze 6.11.21 dle bodu 1.2.2 naplňují podstatu trestného činu zejména tyto výroky: 
... nadpis článku „Lockdown dřív než na Vánoce. Šéf ČLK Milan Kubek popsal, jak zaplatí očkovaní za 
nezodpovědnost neočkovaných“ .... v textu dále: .... Hrozí drastické omezení veškeré »necovidové« péče, 
omezení plánovaných operací, plánovaných zákroků, vytváření covidových jednotek a mobilizace veškerého 
zdravotnického personálu. Znamená to vážné nežádoucí důsledky pro zdravotní stav populace, protože lidé se 
zase nedostanou na operaci, plánované vyšetření, opět se nebude stíhat prevence. Tohle všechno by si měli 
uvědomit ti, kteří se chovají bezohledně, sobecky a nenechají se očkovat. Tady nejde pouze o jejich zdraví, ale 
zdraví nás všech. Samozřejmě za tu jejich nezodpovědnost draze zaplatí i ti, kteří se naočkovat nechali a 
přistoupili k situaci zodpovědným způsobem," vyjádřil se pro ŽivotvČesku.cz Milan Kubek k tomu, jak může 
vysoké procento neočkovaných ovlivnit zdravotní systém, který bude nucen s ohledem na rostoucí počet 
pacientů nakažených koronavirem přistoupit k nepopulárnímu řešení tlaku na nemocnice. 

1.3.3. v rozhovoru (článku a videu) ze dne 21.10.21 uvedeném na CNN Prima News – Kubek uvádí: 
„Je to etický problém, protože je tu většina slušných lidí, kteří jsou oběťmi nezodpovědnosti lidí, kteří očkování 
odmítají. Podporuji proto opatření, která zvyšují tlak k očkování, aby přestali být černými pasažéry. Nemůžeme 
dojít do dalšího lockdownu,“ apeloval dále Kubek. 
 

2. Trestnost spatřuji zejména ve faktu: 

2.1. účinná pozice, ze které p. Kubek tato nenávistná a urážlivá tvrzení vůči skupině neočkovaných prezentuje 

2.2. masové šíření takových informací pomocí sdělovacích prostředků  

2.3. šíření strachu a nenávisti, rozdělování občanů 

2.4. nepravdivost tvrzení p. Kubka z pozice prezidenta ČLK 

 

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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