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Policie České republiky   

 

 

        Praha, dne 25. listopadu 2021 

  Datovou schránkou        

 

 

Oznamovatel:  

 Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod z.s.  

Sídlo: Kozí 916/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 10986511 

Za Institut:  

JUDr. Tomáš Nielsen, předseda  

(dále „oznamovatel“) 

 

 

 

• Druhé doplnění trestního oznámení  

• Zdůraznění naléhavosti procesního návrhu  

na zvážení předstižné vazby  
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I.  

Oznamovatel podal dne 2. 11. 2021 trestní oznámení na osoby Adama Vojtěcha, t.č. ministra 

zdravotnictví, Pavlu Svrčinovou, t.č. hlavní hygieničku České republiky, a dále na dosud blíže neurčené 

další osoby z řad zaměstnanců a poradců Ministerstva zdravotnictví, a to pro důvodné podezření, že 

se uvedené osoby mohly dopustit trestné činnosti spočívající ve spáchání trestného činu šíření 

nakažlivé lidské nemoci dle § 152 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „TZ“).  

Oznamovatel tak učinil z důvodu zjevného naplnění znaků skutkové podstaty uvedeného trestného 

činu, a to jednáním shora uvedených osob při přípravě, schválení a vydání mimořádného opatření  

č. j.: MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. října 2021, které z povinného testování žáků a 

studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2 výslovně vyňalo osoby očkované proti nemoci covid-19, 

ačkoliv již před vydáním tohoto mimořádného opatření bylo bezpečně známo (a oznamovatel na to 

uvedené osoby dne 4. 10. 2021 výslovně písemně upozornil), že i osoby očkované proti nemoci covid-

19 mohou být přenašeči této nemoci a nekontrolovaně ji dále v populaci šířit.  

II. 

Toto trestní oznámení oznamovatel následně doplnil o nové skutečnosti a učinil současně naléhavý 

procesní návrh, aby, s ohledem na akceleraci epidemie a zjevné pokračování v trestné činnosti, 

orgány činné v trestním řízení bez zbytečného prodlení a za zákonem stanovených podmínek zvážily 

užití institutu předstižné vazby dle ustanovení § 67 odst. c) trestního řádu, neboť tyto podmínky byly 

dle přesvědčení oznamovatele z důvodu pokračujícího protiprávního jednání shora uvedených osob 

zcela naplněny. Nutno s hlubokým politováním konstatovat, že o tomto návrhu  

do dnešního dne nikdo nerozhodl, a to bez ohledu na vývoj současné epidemiologické situace.          

III. 

Oznamovatel konstatuje, že od doby, co učinil u orgánů činných v trestním řízení obě shora uvedená 

podání, epidemie nemoci covid-19 v České republice dle veřejně prezentovaných informací opět zesílila 

a denní přírůstky nemocných a zemřelých dosahují rekordních stavů. Dochází k zásadnímu přetížení 

nemocnic a vláda byla proto nucena od 26. 11. 2021 00.00 hodin dokonce vyhlásit nouzový stav.  

Oznamovatel je pevně přesvědčen, že pokud by nebyly z ryze účelového politického hlediska z testování 

vyňaty osoby očkované proti nemoci covid-19, byl by současný stav neporovnatelně příznivější. Na 
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nutnost testování i osob proti covid-19 očkovaných oznamovatel písemně upozornil ministra 

zdravotnictví Adama Vojtěcha již svým naléhavým dopisem ze dne 4. října 2021.  

Avšak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a hlavní hygienička Pavla Svrčinová toto vědecky 

podložené naléhavé varování zcela ignorovali a nechali marně uplynout dobu více jak 50 dní (!), aniž 

by přijali příslušná opatření. Pokud by oba uvedení adekvátně reagovali, konali, nařídili testování na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 i v očkované populaci, a nenechali tak marně uplynout uvedenou dobu, 

která je pětinásobkem maximální inkubační doby nemoci covid-19, mohlo toto dle přesvědčení 

oznamovatele zachránit mnoho lidských životů. Avšak nestalo se tak.  

Dle oznamovatele není z vědeckého hlediska pochyb o tom, že i očkované osoby mohou být přenašeči 

viru SARS-CoV-2. Tento fakt byl již mnohokrát kauzálně ověřen a oznamovatel nepochybuje o tom, že 

pokud si orgány činné v trestním řízení vyžádají informace od všech hygienických stanic v ČR, k čemuž 

je oznamovatel tímto výslovně vyzývá, bude tento údaj na konkrétních datových souborech bezpečně 

úředně prokázán. Oznamovatel rovněž nepochybuje, že tato data od hygienických stanic musí být 

zejména hlavní hygieničce Pavle Svrčinové bezpečně dlouhodobě známa.  

Imunolog Prof. RNDr. Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, o jehož odborná 

stanoviska se Vláda ČR při rozhodování nepochybně rovněž opírá, v rozhovoru pro internetový deník 

seznam.cz dne 25. 11. 2021 výslovně uvedl: „Vědělo se od začátku, že u varianty delta se mohou 

infikovat i lidé, kteří jsou očkovaní. Naprostá většina z nich o tom vůbec neví. Virus se jim dostane jen 

na nosní sliznici a nemusejí mít žádné příznaky. Původně se zdálo, že když takto odměníme očkované, 

tak to pobídne k očkování další osoby. To se ale moc neosvědčilo.“ Nutno podotknout, že stejně, jako 

prof. Hořejší, se veřejně vyjadřovali i experti ostatní.  

Důkaz:  

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/imunolog-horejsi-presvedcovani-se-vycerpalo-zbyva-jen-

povinne-ockovani-40379094 

IV. 

Lze tedy zcela bezpečně shrnout, že Adam Vojtěch, Pavla Svrčinová a další osoby zodpovědné  

za přípravu a provádění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví od samého začátku věděli, že 

nemoc mohou šířit i osoby očkované, tento fakt však záměrně z politických důvodů ignorovali  

a chtěli vyloučením naléhavé a naprosto nezbytné povinnosti k testování „odměnit očkované“, a inutit 

k očkování i osoby ostatní.  
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Oznamovatel konstatuje, že v celé novodobé historii České republiky nikdo podobným způsobem při 

realizaci pravomocí orgánů veřejné moci nikdy záměrně nevystavil ohrožení zdraví či života takové 

množství osob, jak tak shora uvedeným způsobem učinili a stále činí Adam Vojtěch a Pavla Svrčinová.   

Za současné situace, kdy dochází k pokračování, resp. opakování mimořádně závažného trestného 

činu s potencionálním devastujícím dopadem na zdraví a život mnoha lidí, je dle názoru 

oznamovatele zákonnou povinností orgánů činných v trestním řízení neprodleně konat a i s užitím 

procesního opatření předstižné vazby shora uvedeným nevratným následkům bezodkladně zabránit. 

 

 

 

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod z.s. 

JUDr. Tomáš Nielsen, předseda 
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