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Podnět k prošetření podezření na protiprávní jednání neustavených
osob v průběhu epidemie SARS-CoV-2 (v textu také jako Covid-19) na

území ČR

Zdůvodnění podání tohoto oznámení na možné protiprávní jednání
blíže neustavených osob:

Důvodem sepsání a podání tohoto trestního oznámení jsou mé médii zprostředkované i 
osobní zkušenosti z jarní fáze epidemie Covid-19 na území ČR, které jak se obávám, se mohou a 
budou nyní opakovat.

Nemohu a možná nikdy nezapomenu na studentku hovořící v televizi o tom, jak byla 
povolána pracovat do prostředí s Covid-19 pozitivními lidmi, aniž by měla možnost chránit své 
zdraví i život. Stejně tak neměla možnost ochránit své blízké před nakažením, v případě že by se 
sama nakazila. 

Na pracoviště, kam byla pracovním příkazem povolána, v té době, dle sdělení této studentky,
chyběli i ty nezákladnější ochranné pomůcky jakými jsou roušky či rukavice. O tom, že by někdo 
povolané studenty řádným způsobem proškolil, jak se v biologicky kontaminovaném prostředí 
chovat můžeme také důvodně pochybovat.

Stejně tak nikdo přiměřeně inteligentní nemůže předpokládat a věřit tomu, že by tito studenti
byli poučeni o zákonem dané možnosti odmínout pracovat na pracovišti, kde mají důvodný 
předpoklad se domívat, že jim hrozí poškození zdraví či života.

Nezapomenu ani na pacientku, která u mne v ordinaci seděla a ačkoli bylo poměrně teplé 
počasí snažila se chránit ruce před možností přenosu nákazy za pomocí zimních rukavic. V té době 
nebyla schopna jiné vhodnější rukavice sehnat. Abych jí ulevil, věnoval jsem jí několik párů 
chirurgických rukavic z těch, co jsem měl v ordinaci.

Jsou to příběhy a osudy těchto a mnoha dalších lidí, kteří nemají v epidemiologii, medicíně a
příbuzných oborech dostatečné vzdělání na to, aby mohli věcně a odborně vyargumentovat 
pochybení, kterých se vůči nim představitelé tohoto státu dopustili.

Jako lékař a hygienik navíc nevidím posun v myšlení a přístupu těchto lidí, kteří za 
protiepidemická opatření proti šíření a dopadům epidemie Covid-19 na území ČR zodpovídají.

Já sám jsem již začátkem roku 2020 po konzultacích s kolegy v USA, Izraeli a Singapuru 
vytvořil první pracovní návrh možných léčebných opatření vůči této infekci. Původně jsem tento 
materiál vytvářel pro vlastní potřebu, později na doporučení z Izraele jsem tento materiál předal i do
ČR. 

Později, po dalších konzultacích a na základě přibývajících informacích, jsem se v reakci na 
absenci systematického přístupu k epidemii Covid-19 spolupodílel na vytvoření Základní analýzy k 
infekci Covid 19 v ČR. Tento materiál, platný k době svého vzniku 31.3.2020, obsahuje nástin 
návrhů protiepidemických, léčebných a preventivních opatření. Byl také předán zástupcům ČR. 

Jak to vypadá, tak doba, kdy v poměrném klidu jen kontrolujeme předpřipravená 
protiepidemcká opatření a dopilováváme detaily nás nečeká. 

Stejně tak se nedomnívám, že bychom se dočkali sdělení, že stát již měsíce vytváří a drží 



značné zásoby léků s předpokládaným antiCovid-19 účinkem, jakými jsou např. antimalarika, která 
jak naznačují studie mohou snižovat úmrtnost na Covid-19 o 30 (1) i více procent (2).

Zatímco v USA se diskutuje o účinnosti testu na Covid-19 v ceně 5 dolarů a jehož výsledky 
jsou k dispozici do 15 minut (1,2), na Thaiwanu vláda poskytuje svým občanům 16 roušek na 2 
týdny (3). My jsme byli jen svědky konstatování, že je možné konečně stát řídit jako rodinou firmu 
(4). A nyní v přímém přenosu sledujeme opětovnou neschopnost státu zajistit testovací kapacity (5),
kolaps kapacit hygienické služby (6,7) a nastupující obavy ze zachování dostupnosti zdravotnických
služeb (8).

Nevídím žádný posun v přístupu zodpovědných činitelů zodpovědných za opatření proti 
Covid-19 a za jediný zásadní hmatatelný výsledek jejich činnosti považuji naprostou ztrátu důvěry  
ve stát a jeho schopnost čelit této infekci.

Utajování informací o stavu infekce Covid-19 na území ČR dosáhlo vůči vlastnímu 
obyvatelstvu i členům zákonodárného sboru naprosto nevýdaných a absurdních rozměrů, jaký si já 
nepamatuji ani za bývalého režimu.

Za současného stavu má k detailním informacím o Covid-19 na území ČR přístup jen úzká 
skupina vyvolených. 

Mezi těmito vyvolenými by měl být např. člen dozorčí rady společnosti zabývající se 
distribucí očkovacích látek či osoba, která je v podezření z udržování obchodních vazeb na 
společnost embargovanou ze strany USA pro její angažmá v podpoře Ukrajinských separatistů.
             Běžný občan a dle dostupných informací ani členové zákonodárného sboru nemají k 
detailním informacím o Covid-19 na území ČR přístup.

Já sám jsem o tyto informace žádal po ukončení nouzového stavu Ministerstvo 
zdravotnictví. Přijetí této žádosti bylo ze strany MZ potvrzeno dne 27.5.2020. Přičemž do dnešního 
dne jsem z MZ neobrdžel požadované informace ani vyjádření, jakým způsobem byla tato žádost 
vyřízena.

Nemožnost přístupu k informacím o Covid-19 na území ČR zajistila zodpovědným 
představitelům naprostou imunitu vůči kritice jejich kroků. Fakticky anulovala všechny kontrolní 
mechanismy, které demokratické zřízení k svému zachování zná a zajistila úzké skupině vládnoucí 
elity tak silnou mocenskou převahu, že si o ní mohou totalitní a autoritářské režimy nechat zdát.

Dalším efektem utajování informací je absence nezbytných nezávislých analýz a 
výzkumů. 

Jedním z výzkumů, který na toto utajování a chyby v opatřeních vůči Covid-19 z podstatné 
části doplatil a nebyl realizován. Je i ten, který jsem plánoval a jehož cílem bylo přesněji definovat 
faktory, které zvyšují náchylnost vůči Covid-19 i ty, které před touto infekcí chrání.

Každý z nás si musí položit otázku, zda chce být součástí této historicky nevídané 
manipulace či se pokusí, v rámci svých možností tomuto totalizujícímu trendu postavit.

Mojí odpovědí na výše uvedené je toto trestní oznámení, byť nepředpokládám, že by za 
současného režimu došlo k jeho nestranému a důkladnému prošetření.
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Preambule

Toto oznámení na podezření z protiprávního jednání vychází z následujících principů:

-  (2)  Státní  moc  lze  uplatňovat  jen  v  případech  a  v  mezích  stanovených  zákonem,  a  to
způsobem, který zákon stanoví (Ústavní zákon č.  2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č.
162/1998 Sb.)

- rovnost všech občanů před zákonem

- způsobit jinému újmu na životě, zdraví, majetku je nezákonné

- porušení zákona, Ústavy ČR, Listiny Základních práv a svobod je postižitelné

- právní odpovědnost je možné uplatnit vůči fyzické i právnické osobě

-  právní  odpovědnost  je  možné  uplatniti  vůči  fyzickým  osobám  i  v  rámci  kolektivního
rozhodování

- jediným suverénem v demokratickém režimu, kterému se všechny státní instituce a orgány
zodpovídají je svobodný, rovnoprávný občan

Můj podnět k prošetření podezření na protiprávní jednání se týká níže uvedeného:

A - podezření na umožnění a nezabránění vzniku či omezení vzniku nedostatku ochranných
osobních pomůcek pro občany ČR, který postihl ČR v začátku epidemie SARS-CoV-2

B - podnět pro podezření na porušení zákona a možné trestně právní jednání v souvislosti s
vydáním pracovních příkazů při epidemii Covid-19 na území ČR

C  -  podezření  na  porušení  politické  soutěže,  ovlivnění  činnosti  ústavodárného  sboru  a
narušení základních demokratických principů

D - podezření na porušení lékařského tajemství, neoprávněného nakládání s osobními údaji,
GDRP

E - podezření na porušení ústavního práva na náboženskou svobodu

F - podezření na vystavení populace zvýšenému riziku nákazy Covid-19 v prostředcích 
hromadné dopravy

G - podezření na šíření nakažlivé choroby



H  -  podezření  na  možnost  uvedení  na  trh  ochranných  pomůcek  s  možnými  negativními
dopady na zdraví včetně pomůcek z materiálů s potenciálním rizikem lidské karcinogenity

CH - podezření na zneužití pravomoci veřejného činitele

Cílem tohoto podání je ověřit, jestli ČR nadále vykazuje známky demokratického zřízení, či zda již
došlo k faktické změně režimu a uplatňování výše uvedených demokratických principů je pouhou
politickou proklamací a ne reálnou skutečností.
Jsem si plně vědom konstatování zpravodajské služby BIS, která ve svých zjištěních informuje o
nezákonném jednání  soudů a  státních  zástupců  i  toho,  že  osoby v  tomto postavení  nejsou dle
stanoviska BIS při svém nezákonném jednání za takovéto jednání postižitelné (1,2).
Vzhledem  k  výše  uvedenému  osobně  nepředpokládám,  že  by  věc  byla  řádným,  plným  a
objektivním  způsobem  vyšetřena,  nicméně  v  rámci  toho,  abychom  mohli  konstatovat
nedemokratičnost současného režimu je nutné tento krok učinit.
Dále  chci  předeslat,  že  jakožto  neprávník  nejsem schopen  provést  právní  klasifikaci  skutkové
podastaty níže uvedeného závadového jedníní ani nejsem schopen ustanovit případně zodpovědné
osoby za toto jednání. (3)

Použitá literatura:
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"I v roce 2010 byly zaznamenány případy nestandardního jednání některých soudců  a státních
zástupců, jež představovaly ohrožení  řádného výkonu justice. Nestandardní aktivity představitelů 
justice vykazovaly v mnoha případech znaky kriminálního jednání, které vzhledem k zákonnému
vymezení postavení soudců  a státních zástupců  nelze odpovídajícím způsobem postihnout. Jednalo
se mimo jiné o úniky informací z databází soudů či státních zastupitelství, korupční jednání nebo
manipulace řízením  před  soudem.  Specifický  problém  představuje  bezpečnostní  nespolehlivost
některých soudců  a státních zástupců. BIS zaznamenala kontakty představitelů justice na osoby z
kriminálního  prostředí  či  existenci  klientelistických  vazeb,  které  mohou  závažným  způsobem
ovlivnit průběh soudního řízení.   Řádný výkon justice byl v některých regionech vážně  narušen
nedostatečným výkonem funkce státní správy soudů  ze strany některých předsedů  krajských soudů,
což mimo jiné umožnilo podřízeným soudcům pokračovat v manipulacích s insolvenčními řízeními."

2 - Výroční zpráva Bezpečnostní a zpravodajské služby za rok 2011, str. 8,9

"Na případu kárného řízení s konkrétním státním zástupcem BIS ilustrovala nefunkčnost kárného
řízení jako zákonného institutu,  který by měl problematické aktivity soudců a státních zástupců
řešit. Dosavadní pojetí kárného řízení zcela nezaručuje, že závažná pochybení soudců a státních
zástupců budou adekvátním způsobem potrestána. Ministerstvo spravedlnosti bylo o tomto faktu v
rámci  úzké  spolupráce  s  BIS  informováno  a  připravuje,  mj.  za  přispění  poznatků  BIS,  novelu
příslušného zákona, která by měla značně zkvalitnit právní úpravu institutu kárného řízení soudců a
státních zástupců. Negativní roli i nadále sehrávají nadstandardní vazby mezi některými soudci a
advokáty, popř. dalšími představiteli justice, které mohly být příčinou možné manipulace soudními
řízeními.  Zaznamenané  rodinné  a  přátelské  vazby  soudců  z  Krajského  soudu  v  Brně  hrály
významnou roli při 9 upřednostňování některých vybraných věřitelů, popř. při dalších projevech
manipulace insolvenčním řízením, které se v rámci KS Brno vyskytly.  Nejvýrazněji  se negativní
vlivy těchto vazeb projevily v případech patřících do působnosti KS v Ústí nad Labem."

3 - https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-prehazuje-odpovednost-za-virus-muze-nastvat-
volice-v-karvine-111575



A- Podezření na umožnění a nezabránění vzniku či omezení
nedostatku ochranných osobních pomůcek pro občany ČR, který

postihl ČR v začátku epidemie SARS-CoV-2

Ministr zdravotnictví byl na možnost rozšíření epidemie Covid-19 do ČŘ upozorněn již 28.1.2020.
Kdy  mu  poslanec  Bohuslav  Svoboda  směřoval  dotaz  ohledně  připravenosti  ČR  na  případnou
epidemii koronaviru (1).
V lednu 2020 naše orgány ČR obdržely orgány varování před infekcí Covid-19 ze strany zpřátelené
zpravodajské služby Polské republiky prostřednictvím dvou bulletinů NATO (2).
Z postupu jiných zemí vyplývá, že reakce na hrozbu rizika SARS-CoV-2 byla v ČR z nejasných
důvodů  zpožděna,  např.  USA  vyhlásily  stav  zdravotní  nouze  v  důsledku  SARS-CoV-2  již
31.1.2020. (3)
Premiér Babiš byl upozorněn prostřednictví zprávy BIS na začátku března 2020 o snahách čínské
ambasády vykoupit ochranné prostředy použitelné k zamezení šíření infekce Covid-19. 
Z této zprávy vyplývá, že na rozdíl od naší vlády se vláda Čínské lidově demokratické republiky
snažila  vypomoci  svým občanům zajistit  dodávky ochraných pomůcek a  to  tím,  že se   snažila
vykoupit jejich zásoby v zahraničí, včetně České republiky. Na území ČR měl výkup ochraných
prostředků prostřednictvím ambasády Čínské lidově Demokratické republiky probíhat od začátku
ledna 2020 (4).
To  zda  tato  zpráva  byla  první  či  jedinou  zprávou  varující  představitele  ČR  před  probíhající
zpravodajskou operací Číny na území ČR je těžké z dostupných otevřených zdrojů odhadnout.
Nicméně zprávy o náhlém nedostatku ochraných pomůcek na území ČR ze začátku roku 2020,
který byl způsoben jejich nákupy ve velkých objemech, odpovídají svým charakterem varování BIS
(5).  
S  těží  si  lze  představit,  že  by   takováto  operace  unikla  pozornosti  mezinárodně  oceňované
zpravodajské službě (6). Činnost BIS je dokonce vysoce ceněna poslanci z komise pro dohled BIS
napříč politickým spektrem a to včetně zástupců vládnoucího hnutí ANO (7), proto jejich zprávy
nelze brát na lehkou váhu. Současně si nelze představit, že by tato zpravodajská služba informace o
rizicích zavlečení infekce SARS-CoV-2 na území ČR i probíhající operaci zpravodajských služeb
Čínské lidově doemokratické republiky před vládou zatajila.
Díky postupu představitelům ČR byly v hmotných rezervách v lednu a únoru pouhé tisíce kusů
ochraných pomůcek (8). Stav ochraných pomůcek v únoru 2020 byl dle vyjádření Pavla Švagra
stejný,  jak  tomu  bylo  dle  plánu  z  předchozích  let,  tedy  desinfekce  nebyla,  respirátorů  jako
filtračních polomasek bylo deset tisíc, klasické roušky, ústenky v rezervách nebyly. (9)
Důvody nevyužití kapacit domácích výrobců ochraných prostředků by možná bylo možné vysvětlit
ekonomicko-politickými  důvody  jednotlivců  či  skupin,  ale  zajisté  ne  z  pohledu  racionálně
epidemiologického (10).
Nevyuží potenciálu domácích výrobců byla kritizována i Generálním štábem armády ČR (11).
Stejně tak zůstává otázné, jakým způsobem vláda a její představitelné dospěli k rozhodnutím, jak a
koho ochranými prostředy vybavit či nevybavit.
Tristní situaci dokresluje i to, že příslušníci Armády ČR si roušky šili sami (12).
Situaci, jaká zde vznikla v důsledku nedostatku ochranných pomůcek dokládají nejen zkušenosti
všech obyvatel ČR, ale i vyjádření zdravotní sestry z Thomayerovi nemocnice, která sama zemřela
poté,  co  byla  sama  infekcí  SARS-CoV-2  nakažena  (13).  Dalším  dokladem  je  i  vyjádření
záchranářky (14), která byla později neprávem stíhaná, dle zpráv z médií, na popud hejtmanky z
vládní strany (ANO) Jermanové, Středočeský kraj (15) . Z pohledu principu rovnosti před zákonem
je pozoruhodné, že za toto křivé nařčení nebyl nikdo stíhán, tedy pokud je mi známo.
V  rámci  dokazování  dopadů  nedostatku  ochraných  pomůcek  je  možné  svědecky  vyslechnout



všechny obyvatele ČR (cca 10 milonů postižených).
Není mi známo, že by k dnešnímu datu došlo k vyčíslení obětí či alespoň byl proveden pokus o
vyčíslení počtu mrtvých a nakažených v důsledku tohoto nedostatku zásob ochraných pomůcek u
zdravotníků a obyvatelstva v ČR. Stejně tak nevím o tom, že by byly  vyčísleny finanční ztráty
způsobené výprodejem těchto pomůcek do Číny a jejich pozdějším zpětným nákupem v Číně.
Jen pro zajímavost stav roušek v hmotných rezervách ke dni 24.7.2020 činil nula kusů (ani jeden)
(16)
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B- Podnět pro podezření na porušení zákona a možné trestně právní
jednání v souvislosti s vydáním pracovních příkazů při epidemii

Covid-19 na území ČR

Covid-19 je virus podobný virům, které byli vytvořeny ve výzkumném středisku ve městě Wuhan v
Čínské lidově demokratické republice. 
Zde  prováděný  výzkum  s  uměle  vytvořenými  rekombinantními  coronaviry  (např.  SARS
kombinovaný  s  netopýřími  koronaviry)  byl  natolik  kontroverzní  a  rizika  z  tohoto  výzkumu
považována za  natolik  zásadní,  že  toto  téma bylo  diskutováno i  v  nejvýznamnějším odborném
časopise Nature a to již v roce 2015. (1)
V případě Wuhanské laboratoře se jedná o laboratoř s nejvyšším stupněm biologické ochrany -
BSL4 (2).
Mimořádná pozornost je v rámci provozování laboratoří úrovně BSL4 věnována nejen zabezpečení
těchto laboratoří před úniky patogenů z těchto zařízení, ale extrémní důraz je kladen i na zaškolení
pracovníků a jejich vybavení ochrannými pomůckami (2).
Pokud dojde k potvrzení již dříve avizovaných informací o původu SARS-CoV-2 z této laboratoře
(3) předložením genové sekvence (4) bude to pouze závažnější potvrzení nutnosti prošetření mého
podání v tomto bodě.

vlastní podnět:
Dne 15.3.2020 přijala vláda ČR usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb 
poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu
trvání nouzového stavu dle zákona 240/2000 Sb.; Krizový zákon. Na základě tohoto usnesení došlo
k umožnění vydání nařízení pracovní povinnosti pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ.
O tomto usnesení byla později také informována dotčená školská zařízení (5).
Tato  opatření  byla  realizována  v  některých  případech  tak,  že  při  výkonu  nařízené  pracovní
povinnosti je dle publikovaných zpráv zcela zjevné, že studenti s nařízenou pracovní povinností byli
vystaveni riziku nákazy chorobou na niž dosud nemáme k dispozici účinnou léčbu ani očkování.
Navíc mohli sami jako nakažení tuto nákazu šířit,  nebyli  dostatečným způsobem proškoleni ani
vybaveni ochrannými pomůckami. (6,7,8).
Lze  se  oprávněně  domnívat,  že  nařízenou  pracovní  povinností  a  nedostatečným  zaškolením,
nedostatečným vybavením ochranými pomůckami (na úrovni pracovníků laboratoří BSL-4) sami
státní orgány porušili krizový zákon 240/2000 Sb. §32 odst 2) (9).
Státní orgány si také museli být vědomi možných rizik případného šíření nákazy, pokud by došlo k
nákaze povolaných studentů a tito se dopravovali na místo výkonu práce hromadnými dopravními
prostředky. O případném riziku šíření infekce v domáctnost těchto studentů se nemusím zmiňovat.
Za  obzvlášť  tristní  a  alarmující  považuji  to,  že  v  rámci  Plzeňského  kraje,  který  také  studenty
povolával, to byl právě hejtman Josef Bernard, kdo byl pro šíření Covid-19 vyšetřován (9). 
Současně je třeba upozornit, a to k tíži státních orgánů, na nejasný právní status různě chaoticky
vyhlašovaných opatření, která jsou nadále podrobována soudním přezkumům (10).
Dle mého názoru došlo uplatněním pracovních příkazů i jejich umožněním za situace, kdy v ČR
nebyl dostatek ochranných pomůcek k porušení řady dalších právních ustanovení, jejichž platnost
pokud  je  mi  známo  nebyla   v  té  době  vydanými  vládními  nařízeními  dotčena  např.  některá
ustanovení  Zákoníku práce např.  § 37 odst.  5);  §101; §102;  §108 odst.  5);  prověření  zdravotní
způsobilosti k práci atd. (11). Stejně tak nelze předpokládat, že povolaní studenti byli poučeni o
možnosti odmítnout výkon práce z důvodu důvodného podezření na možné ohrožení zdraví (12).
V rámci  šetření  je  také  třeba  věnovat  pozornost  případné  traumatizaci  povolaných  studentů  i
traumatizaci jejich rodinných příslušníků a osob jim blízkých, neboť dle WHO je zdraví definováno
jako stav fyzického, psychického a sociálního blaha.
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C - Podezření na porušení politické soutěže, ovlinění činnosti
ústavodárného sboru a narušení základních demokratických principů

Podávám  podnět  k  prošetření,  zda  neposkytnutím  kompletních  informací  voleným  zástupcům
zákonodárných  sborů  před  hlasováním o  prodloužení  nouzového  stavu  a  neposkytnutím těchto
informací i před hlasováním o všech právních předpisech přijatých v souvislostí s epidemií Covid-
19 na území ČR nedošlo k porušení zákona, Ústavy ČR či ústavních principů.
Demokratický systém ČR je založen na uplatnění principu zastupitelské demokracie.
V tomto systému jsou občané zastupovaní volenými zástupci, kteří mají za povinnost hájit zájmy a
chránit práva občanů, které zastupují.
Výhradním suverénem, vůči kterému se veškerá státní moc zodpovídá je občan.
Nezbytným předpokladem k výkonu zastupitelských práv a povinností je, aby tito zvolení zástupci
občanů měli při svém rozhodování úplné, nezkreslené a pravdivé informace o předmětu, který se
týká výkonu jejich zastupitelské činnosti.
Dle  mého  názoru  je  naprosto  nezbytné  vyjasnění  otázky,  zda  je  zatajování  informací  členům
zákonodárného sboru o předmětu,  o  kterém mají  tito  volení  představitelé  zákonodárného sboru
hlasovat demokratickým a legitimním postupem (a lze tedy takový postup aplikovat i v budoucnu v
obdobných či jiných situacích) či je toto jednání v demokratickém režimu nepřípustné.
Z  pohledu  přístupu  k  státem  utajovaným  informacím  vůči  členům  moci  zákonodárné  (1)  je



pozoruhodné,  že  přístup  k  utajovanýcm informacím o  SARS-CoV-2 na  území  ČR je  umožněn
osobám, u nichž může vyvstávat otázka střetu zájmů (doc. Maďar člen dozorčí rady společnosti
Avenir  -  2,  3),  či  které  jsou podezřelé  z  vazeb společnosti  pod embargem spojenců ČR (prof.
Prymula, podezření na kontakty na společnost Vega (4).
Stejně tak je nutné vyjasnění otázky, zda případné porušení Ústavy ČR a ústavních principů sebou
nese právní důsledky pro osoby a orgány, které se tohoto porušení dopustí či je takovéto jednání
natolik bagatelní, že není v zájmu zachování právního řádu takovéto jednání postihovat (5).

V souvislosti  s  utajováním informací  o  infekci  Covid-19 je  také  nutné  prošetřit  soulad  tohoto
utajování s ústavními principy a trestním právem, neboť je to právě toto utajování, které osobám
majícím  přístup  k  těmto  informacím  umožňuje  získávat  mocenskou  převahu  a  to  díky
asymetrickému přístupu k informacím.
Současně  je  naprosto  paralyzována  veřejná  kontrola  výkonu  moci  a  jednání  státní  správy,  je
znemožněna podložená kritika vládnoucí moci a paralyzovány možnosti výzkumu.
Já  sám jsem například  nadesignoval  studii,  která  by  byla  zaměřena  na  stanovení  ochraných  a
negativních faktorů při  šíření SARS-CoV-2 v populaci vysoce exponovaných osob tomuto viru.
Případné výsledky této studie by mohli být zásadní při provádění preventivních opatření a ochraně
osob před nákazou.
Utajování a nemožnost přístupu k informacím o SARS-CoV-2 v ČR byla a je jednou z hlavních
příčin nemožnosti uskutečnit tuto studii.
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D - Podezření na porušení lékařského tajemství, neoprávněného
nakládání s osobními údaji, GDRP

Na základě mediálních výstupů představitelů státu, nezdravotník, bylo možné nejméně v jednom
případě přímo identifikovat osobu označenou za Covid-19 pozitivní - MUDr. Peková (1).
V tomto případě, se lze navíc na základě zpráv z médií dokonce domnívat, že mohlo dojít i k šíření
poplašné zprávy (2).
Domnívám se,  že  je  možné  provést  přímou  identifikaci  Covid-19  pozitivních  osob  i  z  jiných
mediálních výstupů (3) a to za situace, kdy jsou informace o epidemii Covid-19 poskytovány jen
úzkému okruhu osob.
Z pohledu nakládání s osobními údaji, právem na zachování lékařského tajemství je otázkou, zda-li
lze stejný postup uplatnit i v jiných případech např. v případě práva na advokátní tajemství.
Jsem si vědom, že je otázné, zda-li právo na zachování lékařského tajemství bude nadále zachováno
či zda budou citlivé zdravotnické informace o občanech dostupné i širokým skupinám dalších osob
(4).
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něj rozšířila také v karaoke baru. „Dále paní přijela ze zájezdu z Chorvatska. Postupně nakazila manžela, syna, 
ošetřovatelky,“ dodal premiér bez dalších podrobností.“
https://www.facebook.com/AndrejBabis/videos/792635968208591/

(4) - https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hamacek-policie-pomoc-koronavirus-covid-
19.A200910_154117_domaci_lesa

E - Podezření na porušení ústavního práva na náboženskou svobodu

Neoddělitelnou součástí práva na náboženskou svobodu je právo fyzicky – nejen dálkově - se 
účastnit veškerých náboženských obřadů.

Vláda v rámci současného již platného uvolňování restriktivních opatření svým rozhodnutím znovu 
zpoplatnit parkovací zony dala zcela jasně najevo, že je možné a přímo žádoucí, aby docházelo k 
neomezenému shromažďování osob na neomezeně dlouhou dobu na velmi omezené ploše - v 
prostředcích hromadné dopravy.

Současně tato stejná vláda zcela svévolně trvá na omezenování náboženské svobody tím, že věřícím
zakazuje účastnit se náboženských obřadů v počtu vyšším než 15 osob a požaduje dodržování 
vzdálenosti osob větším než 2 metry.

Dle mého názoru je zcela zjevné, že ústavní právo na neomezené shromažďování a neomezeně 
dlouhou dobu cestování v prostředcích hromadné dopravy není a nemůže být nadřazeno právu na 
svobodu náboženského vyznání.

Pokud by mělo být důvodem k omezení shromažďování osob a to včetně shromažďování v průběhu
vykonávání náboženských obřadů založeno na ústavou chráněné ochraně zdraví a života, pak by 
nemohlo být možné, aby bylo možné obyvatele vystavovat zvýšenému riziku přenosu nákazy v 
prostředcích hromadné dopravy a to bez jakkékoli regulace.

Navíc náboženské obřady se běžně vykonávají v prostorách s nižší hustotou pobývajících osob než 
jak je tomu v prostředcích hromadné dopravy.

Z výše uvedeného, dle mého názoru, zcela jasně vyplývá, že stát zcela zásadním způsobem porušila 
ústavní práva značného počtu lidí (1x do týdne se bohoslužeb jen u katolíků účastní 375 tisíc lidí) a 
to navíc zcela zásadním a hrubým způsobem, který byl a je jedním ze znaků totalitních režimů.
Potlačení náboženských práv ze strany státu lze také dovodit při srovnání postoje státu vůči jinému 

https://www.lidovky.cz/domov/ministr-vojtech-narkl-vedouci-laboratore-ze-je-kvuli-sve-chybe-v-karantene-ta-to-poprela-nasledne-se.A200307_111914_ln_domov_ele
https://www.lidovky.cz/domov/ministr-vojtech-narkl-vedouci-laboratore-ze-je-kvuli-sve-chybe-v-karantene-ta-to-poprela-nasledne-se.A200307_111914_ln_domov_ele


ústavou chráněnému právu a to právu shromažďovacímu.
V případě práva shromažďovacího si stát nedovolil toto právo svým nařízením omezit
a navíc, aby nevznikly pochybnosti, v případě politické demostrace spolku Milion chvilek (1) udělil
tomuto shromáždění výjimku (2).

Stejně tak nelze z pohledu zachování ústavních práv akceptovat stanovisko vlády, že vláda na věřící
pozapomněla a neřešila otázku obnovení bohoslužeb v rámci rozvolňování opatření při epidemii 
Covid-19 (3). Prohlášení v tomto smyslu sice nic nemění na neústavnosti nařízení omezení 
náboženské svobody, ale naprosto jasným způsobem dokládá postoj státu vůči tomuto ústavnímu 
právu.

Použitá literatura:
1 - https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-cr-demontrace-shromazdovani-milion-chvilek-
opatreni-ministerstva-zdravotnictvi.A200605_182518_domaci_chtl
2 - https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyjimka-v-zakazu-akci-nad-500-osob-ministerstvo-
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F - Podezření na vystavení populace zvýšenému riziku nákazy Covid-
19 v prostředcích hromadné dopravy

Dne 27.4.2020 vláda rozhodla o znovu zpoplatnění parkovacích zon. Toto rozhodnutí vstoupilo v
platnost za cca 3 hodiny po jeho vyhlášení (1).
Jedním z důvodů zavádnění parkovacích zon je dle zákona - organizování dopravy (2). V praxi toto
opatření vede k tomu, že obyvatelé nerezidenti či jinak neprivilegovaní jsou nuceni ekonomickým
tlakem (poplatky)  upustit  od  využívání  individuální  přepravy  a  využívat  prostředků  hromadné
dopravy.
Z  pohledu  tohoto  trestního  oznámení  je  nutné  si  uvědomit,  že  počet  osob  přepravujících  se  v
prostředcích hromadné dopravy není regulován, stejně tak není regulována ani délka pobytu těchto
osob v těchto prostředcích a přepravované osoby se nacházejí v těsné blízkosti.
Občané v době po vydání tohoto rozhodnutí (o znovu zpoplatnění parkovacích zon) byli tedy tímto
rozhodnutím cíleně nuceni vystavovat se zvýšenému riziku nakažení Covid-19 a to za situace, kdy
platila další restriktivní opatření:
- možnost shromažďování do počtu 10 osob (3)
- povinnost dodržovat rozestupy 2 metry atd. (4)
O tom,  že  si  přestavitelné  státní  moci  byli  zcela  jasně  vědomi  rizika,  kterému občany nucené
přepravovat se v hromadné dopravě vystavují, zcela jasně svědčí to, že povinnost nosit roušky v
MHD byla zrušena až k 1.7.2020 (5).
Státní  orgány  si  tedy  byli  zcela  zjevně  vědomy  zvýšeného  rizika  šíření  infekce  Covid-19  v
prostředcích hromadné dopravy, přesto byli občané ČR nuceni k jejímu zvýšenému využívání.
Naprosto  stejná  situace  nastala  i  nyní  (na  podzim 2020),  kdy stát  nutí  zachováním placených
parkovacích  zon  občany  využívat  prostředky  hromadné  dopravy a  současně  občanům nařizuje
povinné nošení roušek.
V jarní fázi rozvolňování byla situace o to tristnější, že v některých oblastech ČR byl i po znovu
zavedení zpoplatnění parkovacích zón omezován počet spojů hromadné dopravy, neboť hromadná
doprava fungovala v rámci tzv. letního provozu s odpovídajícím sníženým počtem spojů.

Použitá literatura:
(1) - https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zruseni-zon-placeneho-parkovani-od-zitrka-neplati-
rozhodla-vlada-40322083



(2) - https://www.epravo.cz/top/clanky/parkovaci-zony-99821.html
(3) - https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nouzovy-stav-kulturni-akce-100-osob_2004302014_jak
(4) - https://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=1886272
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povinnost-nosit-je-v-mhd-i-verejnych-budovach.html

G - Podezření na šíření nakažlivé choroby

Z některých výše uvedených bodů vyplývá podezření,  že činnosti  státních orgánů i konkrétních
neustanovených osob mohlo a došlo k expozici vnímavých jedinců infekčnímu agens či bylo riziko
této expozice značným způsobem zvýšeno.
Jen pro upřesnění uvádím, že § 152 Trestního zákoníku Šíření nakažlivé lidské nemoci, udává, že
trestného činu se dopustí  nejen ten, kdo úmyslně způsobí šíření,  ale i ten, kdo zvýší nebezpečí
zavlečení nakažlivé choroby (1).
Stejně tak je nutné prošetřit, zda teoretické a později i praktické kroky v rámci tzv. promořování
(později přejmenováno na rozvolňování) nenaplňují skutkovou podstatu tohoto trestného činu (2).
Na  základě  dostupných  studií  je  prokázáno  šíření  infekce  Covid-19  prostřednictvím
asymptomatických pacientů a současně je prokázáno vylučování viru SARS-CoV-2 u člověka v
délce cca 30 dní (3).
Je tedy otázkou do jaké míry je v souladu s tímto paragrafem současné ustanovení o délce karantény
u asymptomatických pacientů v délce 10 dní a výjimka pro zdravotníky v karanténě, kteří by mohou
chodit do práce ačkoli zjevně neexistuje způsob, jak by mohli (bez specializovaného laboratorního
vyšetření) zjistit, že jsou infekční a virus vylučují  (4).
Tyto  dva  výše  uvedené  body  je  nutno  o  to  naléhavěji  objasnit,  neboť  vzhledem  k  utajování
informací  týkajících  se  Covid-19 v ČR není  známo na  základě  jakých vstupních  dat  byla  tato
opatření přijata. 
Současně je prokázáno, že některá data poskytovaná orgány ČR jsou zcela beztrestně falšována a
občanům  ČR  jsou  v  záležitosti  Covid-19  klamáni  (5,6).  Účelnost  a  případná  trestně  právní
odpovědnost  v  souvislosti  s  vynaloženými  finančními  prostředky  na  falšovaní  dat  a  klamání
veřejnosti je také otázná (7).
Posledním bodem v této části je podezření na umožnění šíření nakažlivé choroby neumožněním
testování suspektních případů Covid-19. 
Dle  zpráv  z  médií  stát  neumožnil  nejméně  ve  dvou  případech  testování  Covid-19  pozitivním
pacientům (8).  Na  základě  těchto  minimálně  dvou  případů  je  zjevné,  že  stát  neměl  oprávnění
znemožnit občanům ČR nechat se testovat na přítomnost SARS-CoV-2 (9) a to i vzhledem k tomu,
že je to právě testování, které je považováno za zcela zásadní nástroj v rámci protiepidemických
opatření vůči Covid-19.
Není mi také známo, že by stát zavedl systematická  surveillance opatření např.  detekce SARS-
CoV2 v odpadních vodách (10), která by mohla vést k rychlejšímu odhalování lokálních ohnisek
infekce.

Použitá literatura:
1 - § 152 Trestního zákoníku Šíření nakažlivé lidské nemoci (1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší 
nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
2 - https://cnn.iprima.cz/vojtech-rousky-jsou-minimum-cesko-je-v-rozvolnovani-jedna-z-
nejodvaznejsich-zemi-7983
3 - Temporal profile and determinants of viral shedding and of viral clearance confirmation
on nasopharyngeal swabs from SARS-CoV-2-positive subjects: a population-based
study in Reggio Emilia; Lancet
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5 - https://www.novinky.cz/domaci/clanek/chytra-karantena-prisla-s-tabulkou-mist-podle-rizika-
nakazy-je-totozna-se-starou-tabulkou-z-usa-40334873
6 - https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-tabulka-prymula-chytra-karantena-
ministerstvo-zdravotnictvi.A200901_120121_domaci_remy
7 - https://neovlivni.cz/vojtech-taji-kolik-stala-ukradena-grafika-chytre-karanteny/
8 - https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/roman-janousek-lobbista-podvod-
obzalovany.A200827_122948_domaci_lesa
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H - Podezření na možnost uvedení na trh výrobků s potenciálním
rizikem Podezření na možnost uvedení na trh ochranných pomůcek s
možnými negativními dopady na zdraví včetně pomůcek z materiálů s

potenciálním rizikem lidské karcinogenity

Podávám podnět k prošetření pro podezření, že v rámci zrychlené certifikace mohlo dojít k
certifikaci ochranných pomůcek s potenciálně zdraví škodlivými účinky. 

Já  osobně  pro  neidentifikovatelný  zápach  mne  neznámou látkou  nevyužívám ochraných
pomůcek dýchacích cest, které měli být dovezeny v rámci jarní kampaně z Číny.

Stejně  tak  současný  stav  poznání  indikuje  závažné  podezření  z  lidské  karcinogenity  v
případě  expozice  inhalačním  nanomateriálům  (2).  Vzhledem  k  tomu,  že  některé  z  pomůcek
určených k ochraně dýchacích cest jsou z nanomateriálů vyrobeny (3) vzniká zde podezření, že
vzhledem k časové tísni nedošlo k dostatečnému a důkladnýmu testování těchto materiálů z pohledu
rizik karcinogenity, embryotoxicity, chronické toxicity a epigenetických dopadů.

V případě,  že  by  později  došlo  k  průkazu  výše  uvedených  rizik  hrozí  státu  a  státním
orgánům značné materiálni škody z důvodu nutnosti odškodňovat poškození zdraví u postižených
osob a pochopitelně také hrozí závažné poškození zdraví postižených osob.

Použitá literatura:
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CH - podezření na zneužití pravomoci veřejného činitele

V současné době jsou vydávána celoplošná protiepidemická opatření např. povinnost nošení
roušek v MHD a uzavřených prostorech, omezení podnikatelské činnosti atd. 

Tato opatření jsou vydávána s odvoláním na § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví (1). 

Z formy jakou jsou tato opatření vydávána je zjevné, že se jedná o závazná, vymahatelná
opatření, která jsou vydávána na základě zákonného zmocnění (2, 3).

Nicméně dle  dostupných a  publikovaných právních  názorů  se o závazná a  vymahatelná
nařízení nejedná (4, 5).

Většina obyvatel ČR, stejně jako já, nemá dostatečné právní vzdělání, aby posoudila, zda
jsou tato nařízení zákonná či nikoli, a proto jsme nuceni státní mocí k jejich dodržování. 

Pokud  by ovšem  státní  moc  vědomě,  cíleně  a  opakovaně  překračovala  zákonem daná

https://www.prumyslovaekologie.cz/info/pritomnost-koronaviru-zjistili-i-v-holandskych-odpadnich-vodach
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oprávnění, jak se již v tomto roce stalo (6),  pak zde vzniká doměnka, že by se zodpovědní činitelé,
mohli  dopouštět  zneužití  pravomoci  veřejného  činitele  (7),  v  případě   omezení  podnikatelské
činnosti (8) i trestnýho činu podvodu (9) a možná i dalších porušení zákona.

Nejzásadnější by ovšem byl dopad na ústavnost a tudíž i legitimitu státní moci a důvěru
občanů ve stát,  neboť je to v demokratickém zřízení právě státní moc, kdo má být garantem a
vzorem dodržování legislativních norem.

Pokud státní moc v demokratické zřízení přistoupí k ukládání povinností, pak je absolutně
základním předpokladem, aby toto bylo provedeno v souladu s legislativou, v jiném případě se nedá
mluvit o demokracii, ale totalitě, diktatuře či anarchii.
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(7) - Trestní zákoník 40/2009 Sb. § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby (1) Úřední osoba, která v 
úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému 
neoprávněný prospěch a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu 
předpisu, b) překročí svou pravomoc, nebo c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci
(8) - https://www.denik.cz/z_domova/dalsi-opatreni-vojtech-koronavirus-akce-20200916.html 

(8) - Trestní zákoník 40/2009 Sb. §209 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., Kdo sebe nebo jiného obohatí
tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí 
tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou
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