Městské státní zastupitelství v Praze
náměstí 14. října 2188
150 00 Praha 5-Anděl

Oznámení o skutečnostech, které by mohly vést
k podezření ze spáchání trestného činu ze strany těchto
osob:

- MUDr. Milan Kubek, nar. 13. února 19681 – prezident
České lékařské komory

Osoba podávající oznámení:
-

Mgr. David Zahumenský

-

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.

Oba trvale bytem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Přílohy:
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-

Článek Kubek: Pendleři jsou průšvih, vláda podléhá při uvolňování lobbistům
(Echo24.cz dne 3. 5. 2020), dostupný z https://echo24.cz/a/SUaxN/kubekpendleri-jsou-prusvih-vlada-podleha-pri-uvolnovani-lobbistum

-

Sdělení Krajské hygienické stanice v Ostravě

-

Statistiky Worldometer ze dne 3. 5. 2020

-

Statistiky z Bavorska ke dni 3. 5. 2020

Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Kubek

1

I.
Cílem tohoto trestního oznámení je prošetření vyjádření ze strany prezidenta České
lékařské komory (ČLK) MUDr. Milana Kubka.
Ten podle článku „Kubek: Pendleři jsou průšvih, vláda podléhá při uvolňování
lobbistům (), dostupný „ publikovaného na stránkách serveru Echo24.cz dne 3. 5. 2020
(https://echo24.cz/a/SUaxN/kubek-pendleri-jsou-prusvih-vlada-podleha-priuvolnovani-lobbistum), kde jsou zmiňována vyjádření MUDr. Kubka, která měl uvést
v pořadu Partie TV Prima. V článku je uvedeno:
„Jedním z témat byli i tzv. pendleři, neboli lidé, kteří pracují v zahraničí a vrací se
domů. Kubek připomněl, že mnoho z nich jezdí pracovat do Bavorska, kde je
velký počet nakažených. To je spjaté i s tím, že Karlovarsko s Domažlickem, tedy
hraniční části Česka, jsou na tom s nakaženými špatně. Dle Kubka je zde zdravotnictví
na nejhorší úrovni v Česku. Pendlery pak označil za největší průšvih.“
Pokud se podíváme přímo na záznam pořadu TV Prima Partie ze dne 3. 5.
2020, tak pan Kubek zde např. řekl:
„Ukázalo se, že pendleři tvoří rizikovou skupinu, že to je ta skupina, která
nám sem tu nákazu dovlíká. Hlavně z Bavorska, kde byla situace komplikovaná...“
viz
https://prima.iprima.cz/prima-zpravy/domaci/nedelni-partie-s-adamemvojtechem-a-milanem-kubkem
Oznamovatelé poukazují na to, že vyjádření MUDr. Milana Kubka jsou nepodložená a
zavádějící. Je tak neodůvodněně způsobována újma přeshraničním pracovníkům
(pendlerům). Pokud jde o prokázaná onemocnění v ČR, pak není pravdou, že by
Karlovarský kraj představoval zvláštní riziko. Počet nemocných je (viz příloha)
uváděno 381 případů na 100 tisíc obyvatel k 3. 5. 2020, když v Praze to je 1
752 případů a ve Středočeském kraji 910 případů. V obou posledně uváděných
případech přitom nejde o pohraniční regiony a počty pozitivních případů vysoce
převyšují počty v MUDr. Kubkem uváděném Karlovarském kraji.
MUDr. Kubek se vyjádřil jako lékař, odborník a prezident ČLK. Jako takový je lidmi
vnímán jako respektovaná osobnost a pokud něco uvede, lidé mají tendenci tomu také
věřit.
V současné době jsou to pendleři, kteří jako snad jediná skupina českých občanů má
povinnost chodit na testy nebo pobývat v karanténě.
Oznamovatelé jsou tak přesvědčeni, že neexistují důkazy o tom, že by pendleři byli
rizikovou skupinou, který by „dovlékala“ do ČR nákazu. O jakou nákazu vůbec jde,
pokud v celém Německu (země s populací přes 83 milionů) je aktuálně podle
statistik Worldometer pouze 27.943 aktivních případů? To je asi 34 případů na
100 tisíc obyvatel. Přitom to jsou pouze testované osoby s pozitivním výsledkem a
nelze fakticky ani mluvit o „nemocných“, protože u řady osob se nemoc vůbec
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neprojeví. Konkrétně v Bavorsku pak oficiální německé stránky uvádějí 43.204 případů
výskytu koronaviru, z toho ale již 34.230 uzdravených (ke 3. 5. 2020).2 Počet aktivních
případů tak bude menší než 9 tisíc na celé Bavorsku, které má přes 13 milionů
obyvatel. Opět se ale bude jednat pouze o pozitivní testy, přitom v Německu se provádí
mnohem více testů, nežli v ČR.
Je nutno zdůraznit, že aby se vůbec jednalo o epidemii, tak v případě chřipky se v ČR
počítá s epidemickým prahem 1 600 až 1 800 nemocnými na 100 000 obyvatel.3 To
znamená, že o epidemii by se jednalo v případě, kdy by bylo v české populaci alespoň
160 000 nakažených, v Německu by muselo být alespoň 1,3 milionu nemocných.
Oznamovatelé se domnívají, že MUDr. Kubek by měl předložit důkazy pro svá tvrzení,
že „pendleři tvoří rizikovou skupinu, že to je ta skupina, která nám sem tu
nákazu dovlíká“.
Podle odhadů je pendlerů v ČR zhruba 50 000, na jejich příjmech je závislých přibližně
100 000 lidí. Převážná část z nich žije navíc v příhraničních oblastech, které se
dlouhodobě, a v současné době obzvlášť, potýkají s velkými ekonomickými problémy.4
Oznamovatelé se domnívají, že by mělo být ze strany OČTŘ prověřeno, zda MUDr.
Kubek nemohl svými výroky týkajícími se pendlerů naplnit některou z níže
specifikovaných skutkových podstat trestných činů (případně také jinou skutkovou
podstatu obsaženou v trestním zákoníku).
II.
Skutkové podstaty, které by mohly být naplněny na základě výše
specifikovaných skutků
§ 181 odst. 1 a), odst. 2 a), odst. 3 a) Poškozování cizích práv
(1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že
a) uvede někoho v omyl,
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému značnou újmu na právech,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
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https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coron
avirus/karte_coronavirus/
3
Sdělení krajské hygienické stanice v Ostravě. http://www.khsova.cz/obcanum/otazkychripka
4
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/karlovarsky-kraj/tiskove-zpravy/pendleripisou-vlade-otevreny-dopis
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(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 jinému újmu na právech velkého rozsahu,
nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu

§ 356 - Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich
práv a svobod
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině,
náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich
příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v
odstavci 1.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně
přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení,
které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo
jinou nenávist.

§ 357 odst. 1, odst. 2, odst. 3 a), b), c), d), e), odst. 4 a), b) Šíření poplašné
zprávy
(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva
nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou nepravdivou zprávu, která je
způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části
obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného
záchranného systému sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu státní
správy, územní samosprávy, nebo jinému orgánu veřejné moci, právnické osobě,
fyzické osobě, která je podnikatelem, anebo hromadnému informačnímu prostředku,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
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b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní
samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo
e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby,
která je podnikatelem.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo
zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

III.
Závěr
Vzhledem k výše uvedenému tak mají oznamovatelé za to, že jednání MUDr.
Kubka může naplňovat znaky uvedených skutkových podstat (či skutkových
podstat jiných).
S ohledem na uvedené tímto oznamovatelé žádají, aby byly výše uvedené
skutečnosti prověřeny, a aby byli v zákonné lhůtě vyrozuměni o učiněných
opatřeních a bylo jim sděleno, jak bylo toto oznámení vyřízeno.

V Brně dne 3. 5. 2020
Oznamovatelé
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