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Odesílatel: František Cinkl (viz adresa dole)
Předáno osobně na:
OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
Vrchlického 1009/6
415 01 TEPLICE
Teplice dne 22.11.2021
TRESTNÍ OZNÁMENÍ PRO TRESTNÉ ČINY ÚTISKU DLE § 177, DISKRIMINACE DLE § 402 A ŠÍŘENÍ
NAKAŽLIVÉ LIDSKÉ NEMOCI DLE § 152 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU, a to kvůli dalším opatřením z 18.11.21
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
Ministerstva Školství a současně i na ředitele škol, organizací a hygienických stanic, kteří
nezákonná opatření vymáhají na zaměstnancích a občanech,

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 18. listopadu 2021 usnesením číslo 1028, 1029, 1030, 1031 a 1032 svůj souhlas,
aby byla přijata opatření, která obsahově naplňují výše popsané trestné činy. Identifikace opatření je
uvedena v zápisu Čj. 2361/21 z 18.11.2021 (opatření je více a není účelné je zde vypisovat jednotlivě).
Všechna opatření schválená dne 18.11.21 ukládají povinnosti a zákazy neočkovaným osobám z důvodu
jejich údajné paušální infekčnosti, zatímco pro očkované osoby tyto povinnosti neplatí, ačkoliv je již
prokázáno, že právě očkované osoby jsou po očkování extrémně virulentní. Žádné z uvedených
opatření nesměřuje k ochraně zdraví osob či k zamezení šíření infekce viru covid-19, ale jejich podstata
je zaměřena především na diskriminaci a znesnadnění života neočkovaným občanům, kteří mají být
tímto přinuceni k invazivnímu lékařskému zákroku experimentální vakcínou. K tomu je zneužito i
přenesení nákladů na testování přímo na neočkované osoby. Svůj záměr diskriminovat neočkované a
tím je donutit k očkování podezřelé osoby ani neskrývají.
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Uvedeným nezákonným jednáním shora uvedených osob tak dochází k těmto činům:
1. K nucení a nátlaku, aby se neočkovaný občan podrobil invazivnímu zdravotnímu úkonu (v podobě
experimentálního očkování proti nemoci covid-19), který se tímto stává nutnou a jedinou podmínkou
pro volný pohyb, pro využívání běžných služeb a pro zproštění povinnosti nosit respirátor.
2. K segregaci na privilegované očkované občany (přestože infekci prokazatelně roznášejí) a na ty ostatní
občany, kdy na neočkované je uvalena povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest,
mají zákaz vstupu do řady provozoven služeb a zákaz účasti na kulturních a sportovních akcích. Tato
segregace je s ohledem na odstavec následující zjevně 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 prokázáno, že ani očkování nezabraňuje, aby se očkovaná osoba nakazila nemocí
covid-19 a mohla být jejím šiřitelem. Například na území Gibraltaru, kde je kompletní proočkovanost
občanů, se šíří covid více než v zemích s nízkou proočkovaností. Dále v ČR jsou nemocnice výrazně
finančně motivovány, aby „vyráběly“ potřebné kovidové pacienty (několikanásobně vyšší úhrady od
pojišťoven za pacienta „s covidem“). To vede k falešnému vytváření obrazu covidu v ČR. Protože však
vláda ČR záměrně nijak neomezuje ani nenařizuje testování očkovaných osob, tak s ohledem na
obecnou známost infekčnosti očkovaných 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. Vláda ČR tím záměrně šíří infekční onemocnění a současně
privilegováním očkovaných tyto občany „odměňuje“ za poslušnost a za podporu vakcínového
byznysu.
4. K šíření nenávisti vůči neočkovaným osobám, a to tím, že za současného šíření zášti vůči
neočkovaným prostřednictvím oficiálních médií – např. seznam.cz ap., vláda zajistila agresivní
propagandu, která má vytvořit u neočkovaných dojem, že jsou ve smrtelném nebezpečí (drastické
fotozáběry mrtvol s texty typu – „Odkládal očkování“). Vláda ČR podporuje a financuje i z peněz
neočkovaných občanů donucovací kampaň k „dobrovolnému“ očkování. Vláda cíleně vytváří ve
společnosti názor, že neočkovaní občané zavinili všechna opatření, že ohrožují „ohleduplné“
naočkované občany, že ohrožují chod nemocnic atd. Všechna tato tvrzení jsou však založena na lži.
5. Opatření vlády je v přímém rozporu se zákonem GDPR, kdy nutí občany prokazovat svůj zdravotní
stav, případně se až legitimovat jiným občanům (číšníkům, kadeřnicím, zaměstnavateli).
6. 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.
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Důkaz: odborná stanoviska lékařů podporujících skupinu Zdravé Fórum – blíže viz
https://www.zdraveforum.cz/, dále překlad rezoluce Rady Evropy a také každodenní články na
seznam.cz (zaměřené proti neočkovaným), dále statistiky ze států s maximální proočkovaností, kdy je
prokázáno, že očkování nebrání šíření infekce ani nemoci (Gibraltar, Izrael).
Oznamovatel je přesvědčený, že se uvedené osoby dopustily všech uvedených trestných činů, a
proto by měly být obviněné a vzápětí by mělo být vydáno „předběžné opatření“ spočívající ve
zrušení těchto nezákonných opatření a také v uvalení vazby na tyto osoby, protože se trestných činů
dopouští opakovaně a úmyslně, aniž by respektovaly usnesení správního soudu, zákony a Ústavu ČR.
Očekávám, že česká justice ochrání občany před zvůlí uvedených zločinců, kteří konají nikoliv ve
prospěch občanů, kterým by měly sloužit, ale výhradně ve prospěch vakcínového průmyslu.

Žádám, abych byl v souladu s ustanovením trestního řádu v zákonné lhůtě písemně vyrozuměn o
učiněných opatřeních.
Osoba podávající oznámení – odesílatel:
František Cinkl
Litoměřická 1482/12
LidkdůačíFKiw7fččůí475
415 01 Teplice
Vyhotovení: 1x adresát, 1x oznamovatel

