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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 prof. 

RNDr. Jaroslava Flegra, CsC.  

 

Podezřelý je zaměstnán na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, adresa Viničná 7, 

120 00 Praha 2 

Osoba podávající oznámení:  

- Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D. 

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

Zastoupena: Mgr. Davidem Zahumenský, advokátem AK se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 

1922/3, 602 00 Brno, tel. 608 719 535, e-mail david@davidzahumensky.cz  

 

I. 

Popis skutkového stavu 

Oznamovatelka je českou občankou a jako taková je zásadním způsobem dotčena 

na svých právech výroky pana Flegra, které se po řadu měsíců objevují v předních 

českých médiích a kterými jsou občané systematicky zastrašováni ohledně dopadů 

šíření koronaviru. Oznamovatelka se domnívá, že nepodložené výroky pana Flegra, 

které byly předkládány jako objektivní a vědecky doložená pravda, mají za 

následek nepřiměřené obavy obyvatel, zejm. starších občanů, kteří v důsledku 

níže uvedených vyjádření mohou pociťovat obavy o svůj život, které přitom nejsou 

důvodné a podložené jinými fakty týkajícími se tohoto patogenu.  

Pan Flegr uvedl v masmédiích např. následující informace: 

1. „Je potřeba šlápnout na brzdu. Hrozí tisíce až desetitisíce mrtvých.“  

Zdroj: Flegr: Mohou být až desetitisíce mrtvých. Nestrašte, reagoval 

Šmucler a odešel. CNN, Prima News, 21. 9. 2020.1 

 
1 https://cnn.iprima.cz/flegr-hrozi-az-desetitisice-nakazenych-smucler-odesel-z-

vysilani?fbclid=IwAR1UgXshwFthPMYBXcProjPi0qFiT4vt4eI79w-dKWjHTYOisFvunX3xJPQ  

mailto:david@davidzahumensky.cz
https://cnn.iprima.cz/flegr-hrozi-az-desetitisice-nakazenych-smucler-odesel-z-vysilani?fbclid=IwAR1UgXshwFthPMYBXcProjPi0qFiT4vt4eI79w-dKWjHTYOisFvunX3xJPQ
https://cnn.iprima.cz/flegr-hrozi-az-desetitisice-nakazenych-smucler-odesel-z-vysilani?fbclid=IwAR1UgXshwFthPMYBXcProjPi0qFiT4vt4eI79w-dKWjHTYOisFvunX3xJPQ
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2. „Z grafu vyplývá, že když dnes máme asi tři tisíce hospitalizovaných, tak už 

24. 10. jich budeme mít šest tisíc – s tím už teď nic neuděláme, ti lidé jsou 

již dnes nakažení. A jestli se opatření nezačnou skutečně vymáhat nebo 

nezaberou, tak 31. 10. oslavíme deset tisíc pacientů v nemocnicích.“  

Zdroj: Duškova čísla jsou nereálná, je hůř, míní Flegr. Naberme veterináře, 

radí Idnes.cz, 16. 10. 2020. 2 

3. „My si nechceme připustit, že by tady, v teploučku, v tý naší krásný střední 

Evropě schovaný za těma pohraničníma horama mohlo taky přijít něco, kdy 

teda lidi budou umírat a kdy teda doktoři nebudou moct ty umírající lidi 

zachránit nebudou moct jim ani poslat sanitku, protože prostě sanitka 

nebude a volný postele nebudou… I kdyby teď všechna ta opatření zabrala, 

tak to má velkej dojezd a já se bojím, že opravdu do toho prosince, než 

začne ta třetí vlna tak si nevodpočinem. No a třetí vlna skončí jako v březnu, 

nebo tak něco. Prostě záleží na počasí hrozně moc. No ale do tý doby už 

předpokládám, že budeme schopný ochránit zdravotníky a ochránit seniory 

nějakou vakcínou.“  

Zdroj: Třetí vlna přijde už před Vánocemi. Virus bude mnohem agresivnější, 

na roušky je pozdě, varuje Flegr. Televize Seznam, 30. 10. 2020.3 

4. „Nakonec to stejně uděláme, protože když bude umírat tisíc lidí denně, tak 

se ten život stejně zastaví.“  

Zdroj: Flegr: Až 2000 mrtvých na covid denně. Stejně nakonec zavřeme 

všechno! Parlamentní listy, 22. 10. 2020.4  

5. „Protože někdo potřeboval, aby měl o pár pitomejch procentních bodů ve 

volbách lepší výsledky. Tohle se zametalo pod koberec. ... To jsou tisíce 

mrtvých od 1. listopadu a dva tisíce mrtvých od prosince denně.“  

Zdroj: Flegr: Až 2000 mrtvých na covid denně. Stejně nakonec zavřeme 

všechno! Parlamentní listy, 22. 10. 2020.5  

6. „Jen pro názornost: V minulém týdnu byl denní přírůstek pozitivně 

testovaných 1095 osob, v nadcházejícím týdnu bude zákonitě už minimálně 

4000 osob a v tom dalším už více než 10 000 osob. Počty osob v nemocnici 

i počty osob ve vážném stavu porostou obdobně, jen o něco rychleji.“ Zdroj: 

Růst počtu nakažených předběhl exponenciálu. Za dva týdny tu je zákonitě 

10 tisíc případů denně.“  

 
2 https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jaroslav-flegr-evolucni-biolog-nakazeni-hospitalizovani-covid-19-

ladislav-dusek.A201016_103123_domaci_wass?  
3 https://www.televizeseznam.cz/video/face-to-face/treti-vlna-prijde-uz-pred-vanocemi-virus-bude-mnohem-

agresivnejsi-na-rousky-je-pozde-varuje-flegr-

64106362?fbclid=IwAR2cmqiH7P6nsBda97TQVZErM9JyJke51nOw5HGSvrQmbLWvmF7Y4NbRtJU  
4 https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Flegr-Az-2000-mrtvych-na-covid-denne-Stejne-nakonec-

zavreme-vsechno-641317?fbclid=IwAR14zDzbbYuo2q25J9EQyvGjUkhR-umfuKzEphBvDeUzRY-A4SP7aHj3iUg  

5https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Flegr-Az-2000-mrtvych-na-covid-denne-Stejne-nakonec-

zavreme-vsechno-641317?fbclid=IwAR14zDzbbYuo2q25J9EQyvGjUkhR-umfuKzEphBvDeUzRY-A4SP7aHj3iUg   

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jaroslav-flegr-evolucni-biolog-nakazeni-hospitalizovani-covid-19-ladislav-dusek.A201016_103123_domaci_wass
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jaroslav-flegr-evolucni-biolog-nakazeni-hospitalizovani-covid-19-ladislav-dusek.A201016_103123_domaci_wass
https://www.televizeseznam.cz/video/face-to-face/treti-vlna-prijde-uz-pred-vanocemi-virus-bude-mnohem-agresivnejsi-na-rousky-je-pozde-varuje-flegr-64106362?fbclid=IwAR2cmqiH7P6nsBda97TQVZErM9JyJke51nOw5HGSvrQmbLWvmF7Y4NbRtJU
https://www.televizeseznam.cz/video/face-to-face/treti-vlna-prijde-uz-pred-vanocemi-virus-bude-mnohem-agresivnejsi-na-rousky-je-pozde-varuje-flegr-64106362?fbclid=IwAR2cmqiH7P6nsBda97TQVZErM9JyJke51nOw5HGSvrQmbLWvmF7Y4NbRtJU
https://www.televizeseznam.cz/video/face-to-face/treti-vlna-prijde-uz-pred-vanocemi-virus-bude-mnohem-agresivnejsi-na-rousky-je-pozde-varuje-flegr-64106362?fbclid=IwAR2cmqiH7P6nsBda97TQVZErM9JyJke51nOw5HGSvrQmbLWvmF7Y4NbRtJU
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Flegr-Az-2000-mrtvych-na-covid-denne-Stejne-nakonec-zavreme-vsechno-641317?fbclid=IwAR14zDzbbYuo2q25J9EQyvGjUkhR-umfuKzEphBvDeUzRY-A4SP7aHj3iUg
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Flegr-Az-2000-mrtvych-na-covid-denne-Stejne-nakonec-zavreme-vsechno-641317?fbclid=IwAR14zDzbbYuo2q25J9EQyvGjUkhR-umfuKzEphBvDeUzRY-A4SP7aHj3iUg
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Flegr-Az-2000-mrtvych-na-covid-denne-Stejne-nakonec-zavreme-vsechno-641317?fbclid=IwAR14zDzbbYuo2q25J9EQyvGjUkhR-umfuKzEphBvDeUzRY-A4SP7aHj3iUg
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Flegr-Az-2000-mrtvych-na-covid-denne-Stejne-nakonec-zavreme-vsechno-641317?fbclid=IwAR14zDzbbYuo2q25J9EQyvGjUkhR-umfuKzEphBvDeUzRY-A4SP7aHj3iUg
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Zdroj: Růst počtu nakažených předběhl exponenciálu. Za dva týdny tu je 

zákonitě 10 tisíc případů denně, říká parazitolog Flegr. Mix24.cz, 14. 9. 

20206  

 

7. „Protože ty lidi, když budou vidět ty mrazírenský vozy nebo chladírenský 

vozy před těma nemocnicema, tak do práce chodit nebudou…a zdá se, jako 

to ještě nemám úplně potvrzený, že to bych chtěl, aby dělali pořádně 

statistici, ať se na to podívají, mám prostě dojem, že mám dojem, že stoupá 

i ta smrtnost.“ 

Zdroj: Flegr: Za mrtvé může Babiš, v ulicích uvidíme mrazáky na mrtvoly, 

moje předpověď se plní a bude daleko hůř. Reflex, 20. 10. 2020. 7  

8. „Pokud se vláda nebude chovat rozumně, tak to bude trvat donekonečna. 

Přijde třetí vlna, čtvrtá, pátá.“  

Zdroj: Japonsko vstupuje do třetí vlny covidu. Bude i v Česku, tvrdí vědec. 

TV Nova, 13. 11. 2020.8   

9. „S dětmi by se mělo zacházet jako s nebezpečným odpadem – když se 

nákaza dostane na seniora, tak je extrémně ohrožený na životě.“  

Zdroj: S dětmi by se mělo zacházet jako s nebezpečným odpadem, řekl 

Flegr k prevenci nákazy. CNN Prima News, 30. 10. 20209  

10.Facebookový profil pana Jaroslava Flegra, kde svoje názory opakovaně 

zveřejňuje.10  

Je zřejmé, že tyto výroky nejen že měly potenciál vyvolat děs u řady 

spoluobčanů, ale nepochybně přispěly, neboť se pan Flegr zaštiťuje svojí 

odborností, ovlivnit vládu při rozhodování. Je to patrné kupř. 

z opakovaných výroků ministra vnitra Jana Hamáčka, který kupř. pronesl: 

„Tady nám hrozí kolaps zdravotnictví. Reálně hrozí Itálie, hrozí New York. Chápu, 

že vláda v některých věcech dělá chyby, špatně komunikuje, ale to gros je 

naprosto jasné: pokud to neuděláme, budou v ulicích mrazáky na mrtvoly.“  

Zdroj: „Pokud nic neuděláme, budou v ulicích mrazáky na mrtvoly.“ Hamáček 

tvrdě hájí nová opatření. Echo24.cz, 10. 10. 202011 

 

6https://www.mix24.cz/rust-poctu-nakazenych-predbehl-exponencialu-za-dva-tydny-tu-je-zakonite-10-tisic-

pripadu-denne-rika-parazitolog-flegr/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-

internetu&fbclid=IwAR3N59xqdxJFu1bFy-_kpjr3TH0uY7uWNw-V8yaBkizGxaSDlYMIw8cC05U  

 
7https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/103519/flegr-za-mrtve-muze-babis-v-ulicich-uvidime-mrazaky-na-

mrtvoly-moje-predpoved-se-plni-a-bude-daleko-hur.html?fbclid=IwAR271LanQjFq2nN7qTihlVDjYhX-

rZLGuWHWIoB7SA7q_z6dQHu_UGED3ok    
8 https://tn.nova.cz/clanek/japonsko-vstupuje-do-treti-vlny-covidu-bude-i-v-cesku-tvrdi-vedec.html  
9 https://cnn.iprima.cz/flegr-tvrdi-ze-se-deti-do-lavic-vrati-v-dubnu-opozice-zpochybnuje-platnost-skolniho-

roku-12367  
10 https://www.facebook.com/prof.jaroslav.flegr/ 
11 https://echo24.cz/a/Sep4K/pokud-nic-neudelame-budou-v-ulicich-mrazaky-na-mrtvoly-hamacek-tvrde-haji-

nova-opatreni?fbclid=IwAR2uPX1lQAf9ijYsFrZ1W6x1Suh73dD98DxqFvZ-P5nLkjx8JhlnBubBISg  

https://tn.nova.cz/clanek/japonsko-vstupuje-do-treti-vlny-covidu-bude-i-v-cesku-tvrdi-vedec.html
https://www.mix24.cz/rust-poctu-nakazenych-predbehl-exponencialu-za-dva-tydny-tu-je-zakonite-10-tisic-pripadu-denne-rika-parazitolog-flegr/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR3N59xqdxJFu1bFy-_kpjr3TH0uY7uWNw-V8yaBkizGxaSDlYMIw8cC05U
https://www.mix24.cz/rust-poctu-nakazenych-predbehl-exponencialu-za-dva-tydny-tu-je-zakonite-10-tisic-pripadu-denne-rika-parazitolog-flegr/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR3N59xqdxJFu1bFy-_kpjr3TH0uY7uWNw-V8yaBkizGxaSDlYMIw8cC05U
https://www.mix24.cz/rust-poctu-nakazenych-predbehl-exponencialu-za-dva-tydny-tu-je-zakonite-10-tisic-pripadu-denne-rika-parazitolog-flegr/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR3N59xqdxJFu1bFy-_kpjr3TH0uY7uWNw-V8yaBkizGxaSDlYMIw8cC05U
https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/103519/flegr-za-mrtve-muze-babis-v-ulicich-uvidime-mrazaky-na-mrtvoly-moje-predpoved-se-plni-a-bude-daleko-hur.html?fbclid=IwAR271LanQjFq2nN7qTihlVDjYhX-rZLGuWHWIoB7SA7q_z6dQHu_UGED3ok
https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/103519/flegr-za-mrtve-muze-babis-v-ulicich-uvidime-mrazaky-na-mrtvoly-moje-predpoved-se-plni-a-bude-daleko-hur.html?fbclid=IwAR271LanQjFq2nN7qTihlVDjYhX-rZLGuWHWIoB7SA7q_z6dQHu_UGED3ok
https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/103519/flegr-za-mrtve-muze-babis-v-ulicich-uvidime-mrazaky-na-mrtvoly-moje-predpoved-se-plni-a-bude-daleko-hur.html?fbclid=IwAR271LanQjFq2nN7qTihlVDjYhX-rZLGuWHWIoB7SA7q_z6dQHu_UGED3ok
https://tn.nova.cz/clanek/japonsko-vstupuje-do-treti-vlny-covidu-bude-i-v-cesku-tvrdi-vedec.html
https://cnn.iprima.cz/flegr-tvrdi-ze-se-deti-do-lavic-vrati-v-dubnu-opozice-zpochybnuje-platnost-skolniho-roku-12367
https://cnn.iprima.cz/flegr-tvrdi-ze-se-deti-do-lavic-vrati-v-dubnu-opozice-zpochybnuje-platnost-skolniho-roku-12367
https://www.facebook.com/prof.jaroslav.flegr/
https://echo24.cz/a/Sep4K/pokud-nic-neudelame-budou-v-ulicich-mrazaky-na-mrtvoly-hamacek-tvrde-haji-nova-opatreni?fbclid=IwAR2uPX1lQAf9ijYsFrZ1W6x1Suh73dD98DxqFvZ-P5nLkjx8JhlnBubBISg
https://echo24.cz/a/Sep4K/pokud-nic-neudelame-budou-v-ulicich-mrazaky-na-mrtvoly-hamacek-tvrde-haji-nova-opatreni?fbclid=IwAR2uPX1lQAf9ijYsFrZ1W6x1Suh73dD98DxqFvZ-P5nLkjx8JhlnBubBISg
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Některé z výroků politiků /konkrétně ten naprosto nereálný o „mrazácích“ od pana 

Hamáčka, pan Flegr následně podpořil a tím ho prostřednictvím své autority vědce 

legitimizoval: 

„Protože ty lidi, když budou vidět ty mrazírenský vozy nebo chladírenský vozy 

před těma nemocnicema, tak do práce chodit nebudou…a zdá se, jako to ještě 

nemám úplně potvrzený, že to bych chtěl, aby dělali pořádně statistici, ať se 

na to podívají, mám prostě dojem, že mám dojem, že stoupá i ta smrtnost.“ 

Zdroj: Flegr: Za mrtvé může Babiš, v ulicích uvidíme mrazáky na mrtvoly, moje 

předpověď se plní a bude daleko hůř. Reflex, 20. 10. 2020. 12  

Pan Flegr v posledních dnech, kdy se stalo zcela zřejmým, že zejm. jeho výroky o 

desetitisících mrtvých jsou nereálné, začal veřejně tvrdit, že šířil poplašné 

zprávy záměrně a že lidi úmyslně děsil nepravdivými informacemi:  

1. Originální zdroj rozhovor s panem Flegrem na Aktuálně.cz. 

Zdroj: Flegr: Tisíc úmrtí denně? Nadsadil jsem, zachránilo to spoustu lidí, 

třetí vlna bude Aktuálně.cz, 25. 11.2020.13  

2. Já se bojím, že jsou lidi příliš málo vystrašení. Já jsem teď dělal dotazník, 

který mi vyplnilo už 38 tisíc lidí, na kterém se ukázalo, že ti, kdo mají úzkost, 

tak mají menší pravděpodobnost, že se nakazí koronavirem. Úzkost nebo 

deprese není legrace, tím nás vybavila příroda právě pro tyhle případy. To, 

že se toho lidi přestali bát, naštěstí teda většina ne, ale ta křiklavá menšina 

tady je, tak to je tragédie. Kdyby se lidi víc báli, tak tady nemuselo být přes 

7 tisíc mrtvých,” prohlásil Flegr.  

Zdroj: Schválně jsem strašil a do toho se ještě spletl, přiznal Flegr. 

Zachránil jsem ale spoustu životů, chválí se. Mix24.cz, 25. 11. 202014  

3. Pan Flegr dokonce otevřeně tvrdí, že svých výroků nelituje: „Nelituju toho, 

protože si myslím, že to zachránilo spoustu životů… „Kdybych se vrátil měsíc 

dozadu, tak udělám to samý, protože je mi líto těch životů,““ zdůraznil. 

Zdroj: Flegr: Straším vás schválně! Málo se bojíte covidu. A tohle teď přijde. 

Parlamentní listy. 25. 11. 2020.15 

 

 
12https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/103519/flegr-za-mrtve-muze-babis-v-ulicich-uvidime-mrazaky-na-

mrtvoly-moje-predpoved-se-plni-a-bude-daleko-hur.html?fbclid=IwAR271LanQjFq2nN7qTihlVDjYhX-

rZLGuWHWIoB7SA7q_z6dQHu_UGED3ok    
13 https://video.aktualne.cz/dvtv/flegr-tisic-umrti-denne-nadsadil-jsem-zachranilo-to-

spoustu/r~d7ddc85c2e9b11eb95caac1f6b220ee8/  
14 https://www.mix24.cz/schvalne-jsem-strasil-a-do-toho-se-jeste-spletl-priznal-flegr-zachranil-jsem-ale-

spoustu-zivotu-chvali-

se/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sbrowser&fbclid=IwAR1quNXFcLPouIK0tpuhCaiXcbgwkWqnzx

g2KKk55mZNYMijb9pZLGkhaUU#dop_ab_variant=0&dop_req_id=gKV2p9iHRzc-

202011251630&dop_source_zone_name=hpfeed.sbrowser.box  
15https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Flegr-Strasim-vas-schvalne-Malo-se-bojite-covidu-A-tohle-

ted-prijde-645134?fbclid=IwAR3qPexazxXwhJBO4kZ4YiVFLnLl2hWUhGqNryd0TdY-_2weFwxZIsyzRwM  

https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/103519/flegr-za-mrtve-muze-babis-v-ulicich-uvidime-mrazaky-na-mrtvoly-moje-predpoved-se-plni-a-bude-daleko-hur.html?fbclid=IwAR271LanQjFq2nN7qTihlVDjYhX-rZLGuWHWIoB7SA7q_z6dQHu_UGED3ok
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III. 

Skutkové podstaty, které by mohly být naplněny na základě výše 

specifikovaných skutků 

§ 357 trestního zákoníku - 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, 

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. 
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Podle komentáře16 k trestnímu zákoníku se „poplašnou zprávou se rozumí taková 

zpráva, jež je způsobilá vyvolat u části obyvatelstva nějakého místa podložené 

obavy z možných budoucích událostí, které by zásadně negativně ovlivnily 

jejich život a vedly k ohrožení jejich života nebo majetku. Může jít např. o 

hrozbu úniku nebezpečných látek, výbuch jaderné elektrárny, výbuch nástražného 

výbušného zařízení, protržení vodní nádrže apod. Poplašná zpráva musí být 

zprávou nepravdivou (arg. slova "která je nepravdivá" v tomto odstavci). Pokud 

by byla takto šířena zpráva, která sice vyvolává znepokojení, ale je pravdivá, 

nepůjde o trestný čin.“  

„Rozšiřováním poplašné zprávy se míní jednání pachatele, které zajistí, že se 

o takové zprávě dozví alespoň část obyvatelstva, např. šíření takové 

zprávy prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize, filmu, rozesíláním SMS 

většího počtu osob, dále i prostřednictvím veřejné počítačové sítě 

(internetu). Spadá sem i šíření takové poplašné zprávy na demonstracích či 

shromážděních obyvatel apod.“ 

Tyto podmínky činy pana Flegra podle oznamovatelky splňují. 

 

IV. 

Závěr 

Vzhledem k výše uvedenému tak má oznamovatelka za to, že jednání výše 

uvedeného může pro rozsah a systematičnost porušení zákona naplňovat 

znaky uvedené skutkové podstaty (či skutkových podstat jiných). 

S ohledem na uvedené tímto oznamovatelka žádá, aby byly výše uvedené 

skutečnosti prověřeny, a aby byla v zákonné lhůtě vyrozuměna o 

učiněných opatřeních a bylo jí sděleno, jak bylo toto oznámení vyřízeno. 

 

V Brně dne 26. 11. 2020 

Oznamovatelka 

 

 
16 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7478-790-4. 


