
Odesílatel: František Cinkl (viz adresa dole) 

 

Předáno osobně na: 

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ 

Vrchlického 1009/6 

415 01  TEPLICE 

 

Teplice dne 15.11.2021 

 

OZNÁMENÍ O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO ZDRAVÍ OBYVATEL 

ČR A ŠÍŘENÍ NEPRAVDIVÝCH INFORMACÍ ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 

 

Oznamuji své podezření ze spáchání trestného činu šíření nepravdivých informací o vlastnostech vakcín 

proti kovidu za účelem přimět pojištěnce seniory k očkování experimentálními vakcínami, přičemž 

podezřelý subjekt (VZP) tak činí způsobem účinným a hromadným. 

 

1. Popis trestného činu: 

1.1. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 (dále v textu jen 
„VZP“) rozesílá všem svým pojištěncům v seniorském věku prostřednictvím České pošty v dopisní 
obálce hromadně natištěný oficiální leták VZP (číslo 13557 27114 27114). Tento leták byl 
oznamovatelem identifikován dne 10.11.21, kdy jej obdržela do schránky matka oznamovatele. 

1.2. Trestného činu se VZP dopustila těmito nepravdivými sděleními v letáku: 
... že se nacházíme v období „pandemie“ (žádná pandemie není tč. definována, viz oficiální 
     definice pandemie), 
... že je vakcína prokazatelně bezpečná a účinná (Vakcíny nejsou schválené běžným způsobem, ale 
je pouze povolené je používat na základě studií, které údajně došly k závěru, že přínosy převažují 
nad riziky. Mimo to je podchycena celá řada nežádoucích účinků i úmrtí po očkování právě u 
seniorů. Jedná se vakcíny experimentální, kdy příjemce vakcíny podepisuje seznámení, že vakcína 
nemusí mít předpokládané účinky. Vakcínu tedy nelze v žádné případě považovat za „prokazatelně 
bezpečnou a účinnou“, jak ve svém letáku lže VZP.) 
... že očkováním lze chránit sebe i své okolí před virem (je prokázáno, že i očkovaný jedinec se 
může nakazit virem covid a stejně tak může nákazu roznášet, informace je nepravdivá). 
 

1.3. Symbolem hodin „za pět minut dvanáct“ v záhlaví leták záměrně vzbuzuje u seniorů obavy. Obsah 
letáku působí na psychiku seniorů nátlakově, aby je přiměl k přijetí pochybné vakcíny se všemi 
riziky. 
 

2. Trestnost spatřuji zejména v tomto: 

2.1. VZP útočí letákem na nejslabší a nejsnáze ovlivnitelné občany – seniory, kterým podsouvá 

obsahem sdělení, že očkováním budou chránit i své blízké. Zároveň leták ubezpečuje, že vakcíny 

proti covidu (bez ohledu na jejich specifikaci) jsou naprosto bezpečné, což je lež.  

2.2. VZP se činu dopouští z pozice dominantní zdravotní pojišťovny, a to způsobem profesionálně 

provedeným. Leták šíří masově všem seniorům pojištěným u VZP (tedy tisícům občanů). Tím 

ohrožuje zdraví seniorů. 

2.3. VZP jistě disponuje zdravotními odborníky a snadno si může ověřit nepravdivost svých sdělení 

v letáku, proto se jedná o úmyslný trestný čin, kterým VZP pomáhá k ziskům vakcínovému byznysu.  

  



3. Poznámka: 

Jestliže česká justice je schopna obvinit lékařku ze šíření poplašných zpráv v případě, kdy pravdivě 

informuje občany o rizikách vakcín proti covidu, tak předpokládám, že podobně ohodnotí nepravdivá 

tvrzení ze strany VZP.  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.  

 

4. Žádám o vyrozumění o výsledku provedeného šetření mého podání, a to písemně na níže 

uvedenou adresu. 

 

 

Osoba podávající oznámení – odesílatel: 

František Cinkl 

Litoměřická 1482/12 

415 01 Teplice 

 

Vyhotovení: 1x adresát, 1x odesílatel 

 

Příloha: 1x kopie letáku VZP 
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