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Předáno osobně na: 
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Vrchlického 1009/6 

415 01  TEPLICE 

 

Teplice dne 10.11.2021 

 

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

podpory diskriminace ze strany MUDr. Vašákové 

 

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 dopustila prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., náměstkyně pro 
zdravotní péči (dále jen MUDr. Vašáková) svými prohlášeními v článku na seznamu.cz (viz níže), 
respektive svými výroky po odborné konferenci pneumologické společnosti (článek její výroky 
cituje). Je tedy možné, že se trestného činu dopustila i redaktorka článku Daniela Přádová. 

1.2. článek se závadných obsahem – uveřejněno dne 9.11.2021, redaktorka článku Daniela Přádová, 
název článku: 
„Vašáková: Vývoj covidu diktují neočkovaní, aktuální vlna potrvá až do jara.“ 
Odkaz na článek:  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vasakova-neockovani-lide-diktuji-vyvoj-
covidu-aktualni-vlna-potrva-az-jara-
180046#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_id=180046&source
=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz 

1.3. Podstata činů v článku: MUDr. Vašáková svými prohlášeními z pozice náměstkyně pro zdravotní 
péči na MZ ČR veřejně znevažuje neočkované občany, podsouvá nepravdivá tvrzení, že za 
zdravotní potíže v ČR mohou neočkovaní, že všechna omezující opatření pro občany trvají vinou 
neočkovaných občanů. Prohlášení z pozice MUDr. Vašákové, které jsou od ní prezentovány 
nikoliv jako její domněnka, ale jako obecný fakt, vytvářejí společensky nepřijatelný tlak na 
neočkované, a to ze strany MUDr. Vašákové úmyslně s cílem donutit je k „dobrovolnému 
očkování“. Dále neočkovaným občanům svými výroky přisuzuje negativní vlastnosti. To vše 
s vědomím, kdy dle současných poznatků roznášejí infekční covid i očkovaní, což musí MUDr. 
Vašáková vzhledem ke svému vzdělání vědět - přesto napomáhá diskriminaci neočkovaných 
občanů. Přitom MUDr. Vašákové musí být znám navíc i fakt, že řada neočkovaných občanů má 
dostatečné protilátky po prodělání covidu. 
 

2. MUDr. Vašáková se dopouští výše uvedených činů zejména výroky (viz zveřejněný článek): 
... název článku:   Vašáková: Vývoj covidu diktují neočkovaní, aktuální vlna potrvá až do jara. 
... „Neočkovaní nám diktují, jak vypadá současná vlna pandemie. Jsou zodpovědní za to, jaký je ten 
obraz v České republice,“ dodala. 
... „Lze předpokládat, že vlna bude trvat s nějakými výkyvy určitě přes nový rok 2022 do jara. Pokud 
se teď každý, kdo nemá příznaky respiračního onemocnění a je mu nad 12 let, nechá naočkovat, tak 
postupně kolektivní imunitu zvýšíme, abychom nemuseli uvažovat o drakonických opatřeních,“ 
uvedla Koziar Vašáková po úterní odborné konferenci pneumologické společnosti. 
... Pokud jde o očkování některých profesí jako jsou zdravotníci nebo učitelé, náměstkyně  
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(pozn.: myšleno MUDr. Vašáková) ho u nich považuje za morální povinnost, zákonnou povinnost 
podle ní ale případně musí probrat politici. 
 

3. Trestnost spatřuji zejména ve faktu: 

3.1. účinná pozice, ze které MUDr. Vašáková tato nenávistná a urážlivá tvrzení vůči skupině 

neočkovaných prezentuje 

3.2. masové šíření takových informací pomocí sdělovacích prostředků, oficiálními prohlášeními  

3.3. úmyslné šíření vzájemného strachu a nenávisti mezi občany (s cílem donutit k očkování) 

3.4. vědomá nepravdivost tvrzení MUDr. Vašákové z pozice náměstkyně pro zdravotní péči 

3.5. výroky MUDr. Vašákové na pozici náměstkyně pro zdravotní péči jsou v přímém rozporu 

s rezolucí č. 2361 (2021) Rady Evropy, která zakazuje jakoukoliv diskriminaci neočkovaných 

občanů. 

 

4. 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“ bude hájit jen „tu ideologicky správnou pravdu“, tu, kterou lze v současnosti nazvat 

jednoznačně covidovým fašismem.  

 

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 odesílatel 
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