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OZNÁMENÍ O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU ŠÍŘENÍ NENÁVISTI VŮČI SKUPINĚ OSOB 
ze strany Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ředitele Fakultní nemocnice Motol 

 

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“, „šíření 

poplašné zprávy“, případně z jinak definovaného trestného činu, přičemž podezřelá osoba tak činí 

způsobem účinným ve sdělovacích prostředcích. 

1. Popis trestného činu: 
1.1. Trestného činu se dopustil Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel FN Motol, svými nenávistnými a 

nepravdivými prohlášeními, které byly jistě s jeho vědomím uveřejněné na internetových 
stránkách www.idnes.cz dne 13.11.21 pod odkazem: 
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/miloslav-ludvik-fn-motol-covid-19-ockovani-
seniori.A211112_143808_praha-
zpravy_albe#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&utm_content=main 

2. V článku porušuje zákony zejména těmito prohlášeními: 
2.1. „Kdo je nenaočkovaný a je mu více než 65 let, tak – už jsem to někde řekl – by si měl zabalit 

pyžamo a kartáček na zuby, protože nemocnice ho asi potká. Každý den Motol přijímá desítky až 
stovky lidí, kteří potřebují intenzivní péči, protože jsou po nehodách, mají těžké formy rakoviny, 
vrozenou genetickou vadu a tak dále. A když jim budou blokovat místo ti, kteří by blokovat 
nemuseli, protože se mohli naočkovat, tak je to škoda.“  
Podstata: Ludvík z pozice ředitele prestižní nemocnice podává lživou informaci, že každý, komu 
je více než 65 let (bez očkování a bez prodělání covidu) zcela určitě skončí hospitalizován 
v nemocnici. To je šíření poplašné zprávy. Dále této skupině Ludvík vyhrožuje a podněcuje 
k nenávisti vůči ní tím, že jim předem klade za vinu, že budou vlastní vinou blokovat kapacitu 
nemocnic pro skutečně potřebné. Jedná se o účelové lži – je prokázáno, že i očkovaní leží na JIP 
v těžkém stavu. 

2.2. „Neočkovaných seniorů je pořád čtvrt milionu. Vzhledem k jejich věku a polymorbiditě je to obří 
skupina lidí, která může nemocnice zahltit.“  
Podstata: další útok na neočkované občany seniory a další přisuzování viny za zahlcení 
nemocnic. Přitom pravou podstatou odkládání plánovaných operací a úkonů jsou x-násobně 
vyšší úhrady nemocnicím ze strany pojišťoven, a proto se nemocnice snaží za každou cenu svá 
oddělení zaplnit přednostně kovidovým pacienty. 
 

3. Trestnost spatřuji zejména ve faktu: 

3.1.  Ing. Miloslav Ludvík z pozice ředitele prestižní nemocnice je v pozici, kdy veřejnost automaticky 

přikládá jeho slovům zvýšenou váhu. V důsledku toho může dojít ke zvýšenému stresu a strachu u 

seniorů, což je buď donutí k „dobrovolnému“ očkování (které je pro ně riskantní), nebo se celkově 

zhorší jejich zdravotní kondice. Dále vzhledem ke svému postavení musí znát skutečný stav věci a 
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je jisté, že nelže nevědomě, ale cíleně tak, aby přispěl ke státnímu nátlaku na skupinu občanů 

odmítajících „dobrovolnou“ vakcínu. 

3.2. U očkovaných občanů vědomě vytváří dojem, že za jejich omezování (například odložení operace 

nebo jiné péče) mohou seniorští odmítači očkování. To může podněcovat nenávist vůči této 

skupině. 

3.3. Všechna vyjádření činil Ludvík veřejně prostřednictvím sdělovacích prostředků tak, aby obsáhl co 

největší skupinu příjemců svých prohlášení – lze předpokládat statisíce příjemců těchto 

nenávistných výroků. 

 

4. Poznámka: Trestní oznámení podávám, protože už nelze nečinně přihlížet nástupu fašizace médií a 

celé společnosti. Mám kolem sebe velkou skupinu neočkovaných zdravých občanů, slušných a 

cenných lidí, kteří prakticky všichni mají testem doložené protilátky, a nikdo z nich nevidí nejmenší 

důvod, aby podporoval riskováním svého zdraví vakcínový byznys. Útoky na neočkované občany se 

stupňují a mohou vyústit až ve fyzické napadání. Pro mě osobně je česká justice velkým zklamáním, 

protože na nevýznamné přestupky vůči menšinám v internetových diskuzích reaguje okamžitě a 

tvrdě, zatímco celého proudu urážek a nenávisti v oficiálních médiích vůči neočkovaným občanům si 

nevšímá a nechává jim volný prostor. Se zájmem budu sledovat, jaký bude použit „metr“ na Ing. 

Ludvíka. 

 

5. 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 oznamovatel 
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