Odesílatel: František Cinkl (viz adresa dole)

Předáno osobně na:

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
Vrchlického 1009/6
415 01 TEPLICE
Teplice dne 22.11.2021

OZNÁMENÍ O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU ŠÍŘENÍ NENÁVISTI VŮČI SKUPINĚ OSOB
ze strany: prof. Ing. Peter Šebo, CSc.
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, zejména šířením petice s popsaným obsahem.
1. Popis trestného činu:
Trestného činu se dopustil prof. Ing. Peter Šebo, CSc. (dále jen Šebo) svými nenávistnými a
nepravdivými tvrzeními v petici, která byla jistě s jeho vědomím uveřejněné na internetových
stránkách www.petice.com, a oznamovatelem přečtena dne 16.11.21 pod odkazem:
https://www.petice.com/petice_za_povinne_okovani_proti_vitusars-cov-2?u=7744959
2. Rozšiřováním petice s nenávistným obsahem porušuje Šebo zákony, zejména těmito prohlášeními:
2.1. „Menšinová skupina jedinců odmítajících očkování tak protidemokraticky blokuje návrat
k normálnímu životu nás všech. Neočkovaní jedinci plnící nemocnice a jednotky intenzivní péče
odčerpávají obrovské sumy z fondu solidárního zdravotního pojištění. Blokují zdravotnické
kapacity potřebné pro poskytování akutní a elektivní péče jiným nemocným. Oddalují nutné
operace trpících pacientů. Vyčerpávají vzácné zdravotnické kapacity a ohrožují tím péči o
onkologické pacienty, chronicky nemocné a starší spoluobčany.“
Pozn.: tvrzení jsou podle současných poznatků nepravdivá, Šebo se snaží vzbudit proti
neočkovaným občanům nenávist.
2.2. „Mnoho lidí kvůli němu (pozn.: kvůli „dobrovolnosti“ očkování) zbytečně trpí a umírá předčasně,
protože se jim včas nedostane preventivní péče a potřebné léčby. Trpí tím děti, které jsou
omezovány v možnostech vzdělávání, sportování a sociálního vyžití.“
Pozn.: Šebo vědomě podsouvá zjevně nepravdivé důvody tak, aby za viníky současné situace byli
považováni neočkovaní občané.
2.3. „Zavedení povinnosti očkování proti viru SARS-CoV-2 je nutné a účelné. Zdraví a plně očkovaní
lidé středního a mladšího věku po nákaze virem SARS-CoV-2 nepotřebují hospitalizaci a
nedevastují fondy zdravotního pojištění. Pokud dosáhneme podíl 90 až 95 % očkovaných jedinců
v populaci, z infekce SARS-CoV-2 se stane běžná sezónní rýma a pacienti s nemocí COVID-19
přestanou plnit jednotky intenzivní péče a ohrožovat chod nemocnic. Náš život se vrátí do
normálních kolejí a protiepidemické restrikce bude možné zrušit.“
Pozn.: tvrzením je podporován vznik totalitního režimu, kdy jedinec je nátlakem přinucený
k invazivnímu výkonu na svém těle.
2.4. „Snahu vlády dotlačit odmítače očkování ke změně jejich scestného přesvědčení účelovým
používáním restriktivních opatření považujeme za nevhodný a nebezpečný alibismus. Mnohem
poctivějším a demokratičtějším řešením situace je nařídit jim očkování v souladu se zákonem o
ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.), jako mimořádné očkování podle Vyhlášky o očkování

proti infekčním onemocněním (č. 537/2006 Sb. §2, odst. 1, písm. c).“
Pozn.: Šebo zde nabádá vládu, aby nastolila ve věci očkování totalitu.
3. Trestnost spatřuji zejména ve faktu:
3.1. Šebo svou peticí šíří nenávist vůči neočkovaným občanům, přitom ze své pozice a při jeho vzdělání
mu musí být jasné to, co je dle obecně známých poznatků nepopiratelné, že infekci covid-19
roznášejí stejně (možná více) očkovaní a že očkování nebrání šíření této infekce. Nejedná se o
prosté vyjádření Šebova názoru (např. v rozhovoru), ale o zformování nenávistných názorů do
veřejné petice.
3.2. Šebo se snaží vyvolat ve společnosti peticí dojem, že za omezování svobod a totalitu je vinna
skupina neočkovaných občanů. Tvrdí, že neočkovaní občané jsou nebezpečím pro společnost - což
je poplašná zpráva. Tím, že petici šíří (podepsalo ji již více než 6 stovek petentů), se dopouští
prokazatelně a účinným způsobem uvedených trestných činů.
4. Poznámka: Trestní oznámení podávám, protože už nelze nečinně přihlížet nástupu fašizace médií a
celé společnosti, kdy dochází k neoprávněné segregaci a diskriminaci, kdy je porušována Ústava ČR i
zákony (např. GDPR), kdy celá společnost směřuje k totalitnímu režimu. 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 autora petice Šeba. Pokud je petice v pořádku, pak bude zajímavé otestovat
justici vydáním totožné petice, kde by byli za nebezpečí pro společnost označeny jiné skupiny
obyvatel než neočkovaní.
5. Žádám o vyrozumění o výsledku provedeného šetření mého podání, a to písemně na níže
uvedenou adresu.
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