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TRESTNÍ OZNÁMENÍ PRO TRESTNÉ ČINY ÚTISKU DLE § 177, DISKRIMINACE DLE § 402 A ŠÍŘENÍ 

NAKAŽLIVÉ LIDSKÉ NEMOCI DLE § 152 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU  

Já, dole podepsaný František Cinkl, podávám jako oznamovatel trestní oznámení na následující osoby:  

 Andreje Babiše, předsedu vlády České republiky 

 Jana Hamáčka, 1. vicepremiéra a ministra vnitra 

 Alenu Schillerovou, místopředsedkyni vlády a ministryni financí 

 Karla Havlíčka, místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy 

 Jakuba Kulhánka, ministra zahraničních věcí 

 Lubomíra Metnara, ministra obrany  

 Marii Benešovou, ministryni spravedlnosti  

 Richarda Brabce, ministra životního prostředí 

 Janu Maláčovou, ministryni práce a sociálních věcí 

 Miloslava Tomana, ministra zemědělství  

 Roberta Plagu, ministra školství, mládeže a tělovýchovy  

 Kláru Dostálovou, ministryni pro místní rozvoj  

 Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví  

 Lubomíra Zaorálka, ministra kultury   

 a dále na blíže neurčený okruh osob z řad zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví,  

 a také blíže neurčený okruh ředitelů škol, kteří opatření MZ na zaměstnancích vynucují  

a to pro důvodné podezření, že se uvedené osoby, či některé z nich, případně i osoby další, mohly 

dopustit trestné činnosti spočívající zejména ve spáchání trestného činu útisku dle § 177, trestného 

činu diskriminace skupiny osob dle § 402 a trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 

zákona č. 40/2009 Sb., dále § 356 podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování 

jejich práv a svobod, viz trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Skutkový stav: 

Shora jmenovitě označené osoby (nebo část z nich)  jako členové Vlády České republiky vyjádřily na 

jednání Vlády ČR dne 25. října 2021 usnesením číslo 948 svůj souhlas, aby bylo přijato mimořádné 

opatření ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, které  s účinností ode dne 1. 

listopadu 2021 od 00:00 hod. zakazuje  pedagogickým pracovníkům pohyb a pobyt ve vnitřních 

prostorách škol bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), přičemž dle tohoto opatření  

jsou z tohoto zákazu vyňati pedagogičtí nebo akademičtí pracovníci, kteří byli očkováni proti 

onemocnění covid-19.  (zestručněno) 

  



Uvedeným nezákonným jednáním shora uvedených osob tak dochází k těmto činům: 

1. K nucení a nátlaku, aby se pedagogický pracovník podrobil invazivnímu zdravotnímu úkonu v podobě 

očkování proti nemoci covid-19, který se tímto stává nutnou a jedinou podmínkou pro zproštění 

povinnosti respirátor nosit.  

2. K segregaci na pedagogické pracovníky očkované a ty ostatní, kdy na neočkované je uvalena 

povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest, která je s ohledem na odstavec 

následující zjevně svévolná a diskriminační a nemá s ochranou zdraví nic společného (jedná se o 

šikanu). 

3. K umožnění úmyslného nekontrolovaného šíření onemocnění covid-19, neboť je již spolehlivě 

vědecky i kauzálně (m.j. široce medializovaný případ moderátorky pořadu ČT Star Dance) prokázáno, 

že ani očkování nezabraňuje, aby se očkovaná osoba nakazila nemocí covid-19 a mohla být jejím 

šiřitelem. S ohledem na obecnou známost této skutečnosti nelze pochybovat o tom, že shora 

uvedené rozhodnutí bylo přijato s plným vědomým jeho možných škodlivých následků, a nelze tak 

uvažovat o jednání nedbalostním, ale o jednání úmyslném.  

4. K šíření nenávisti vůči neočkovaným osobám, a to tím, že za současného šíření zášti vůči 

neočkovaným prostřednictvím oficiálních médií – např. seznam.cz ap.   (což vláda podporuje jako 

donucovací kampaň k „dobrovolnému“ očkování), je neočkovaný pedagog, kterých je na školách 

výrazná menšina, nucený před dětmi nasazením roušky de facto zveřejnit, zda je či není očkovaný. To 

vede v praxi i k dotazování ze strany dětí, proč například jediný učitel na škole nosí roušku, a následně 

to může vyvolávat nesprávný pocit, že daný pedagog ostatní zdravotně ohrožuje.  Zatímco ostatní 

očkovaní pedagogové, kteří mohou covid roznášet, roušky nosit nemusí a je tím vytvářený dojem, že 

očkovaní učitelé jsou zodpovědní a chrání ostatní.   

5. Opatření vlády je v přímém rozporu s rezolucí Rady Evropy. Rada Evropy, která řídí Evropský soud 

pro lidská práva, rozhodla 27. ledna 2021 svým hlasováním v resoluci č. 2361 (2021) o zákazu 

ustanovení povinnosti očkování členským státům, včetně ČR. Očkování sice není v ČR přímo 

povinné, ale výše uvedené body dokládají, že rezoluce Rady Evropy je porušována, a to 

jednoznačně, v těchto bodech: 

... Rada Evropy rozhodla, že očkování NENÍ povinné a že na nikoho nesmí být vyvíjen politický, 

společenský ani jiný tlak, aby se nechal očkovat, pokud si to nepřeje udělat sám. 

... Nikdo nesmí být diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo 

proto, že nechce být očkován. 

... Členské státy musí zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné a že na 

nikoho nesmí být vyvíjen politický, mediální, společenský nebo jiný tlak, aby byl očkován, pokud 

si to nepřeje. 

Důkaz: odborné stanovisko MUDr. Michala Štacha a jiná odborná stanoviska skupin lékařů (např. 

skupina lékařů sdružených podporujících Zdravé Fórum – blíže viz https://www.zdraveforum.cz/, dále 

překlad rezoluce Rady Evropy a také každodenní články na seznam.cz (zaměřené proti neočkovaným).  

Žádám, abych byl v souladu s ustanovením trestního řádu v zákonné lhůtě písemně vyrozuměn o 

učiněných opatřeních. 
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