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Zdravé fórum žádá orgány činné v trestním řízení o větší kontrolu 
šíření zpráv o nově nakažených 

9. 3. 2021 – Zdravé fórum podalo k Vrchnímu státnímu zastupitelství trestní oznámení, 
v němž žádá o přezkum toho, zda šířením informací o osobách nově nakažených 
koronavirem SARS-CoV-2 nedošlo a nadále nedochází k šíření poplašné zprávy. 

„Nejsme žádní tzv. „popírači“,  ale na základě diskusí s mnoha experty, studia řady 
českých i zahraničních studií a doporučení jsme přesvědčeni, že plošné testování 
bezpříznakových osob testy rt-PCR jakož i antigenními testy, nemůže řešení současné 
krize nijak pomoci,“ říká Petr Zuska. 

„Jsme přesvědčeni, že vláda by měla směrovat veřejné prostředky tam, kde 
opravdu mohou být k užitku – do navýšení kapacit a vybavenosti zdravotních 
zařízení, ochrany rizikových skupin, další podpory osobám, zabývajícím se péčí o 
nemocné, na zajištění prevence v místech, kde ohrožení nemocí COVID-19 znamená 
opravdové riziko,“ doplňuje Jan Tománek, předseda spolku. 

„Podle našeho názoru informace, které se denně dostávají na veřejnost o výsledcích 
plošného testování, způsobují obrovskou újmu – ať již v oblasti zdraví lidí, vč. jejich 
psychiky, ekonomiky apod. Nemluvě již o zásazích do základních práv a svobod, 
omezovaných nařizováním izolací a karanténních opatření, povinným testováním 
zaměstnanců apod. Podle nás a řady expertů jsou přitom tyto informace – ať už z 
důvodů falešné pozitivity testů, jejich nepřesnosti, nebo dokonce neodborné 
manipulace s nimi - značně zkreslené či dokonce zcela nepravdivé. Neznáme navíc 
ani jediný odborný argument, proč by způsob dnešního užívání testů rt-PCR měl 
jakkoliv napomoci k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2. Současné výsledky boje 
České republiky proti nemoci COVID-19 nám, bohužel, dávají za pravdu. A právě 
proto chceme, aby se orgány činné v trestním řízení zaměřily i na tuto otázku, aby 
posoudily, nakolik je šíření takových informací oprávněné a, pokud se ztotožní 
s našimi závěry, vyvodily i osobní odpovědnost u těch, kdo jsou za šíření takových 
zpráv odpovědní,“ doplňuje Tomáš Nielsen, místopředseda spolku.  

Cílem trestního oznámení je kromě jiného i zvýšení tlaku na to, aby odpovědné 
orgány i média šířily na veřejnosti objektivní, pravdivé a vyvážené informace. A aby 
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stát směroval své úsilí do oblastí, kde může pomoci. „Máme obavu, že bez toho, aby 
se orgány činné v trestním řízení zaměřily i na dopady podobných zpráv, budou lidé i 
nadále vystaveni nepravdivým a zkresleným informacím, které prohlubují strach z už 
tak dost děsivé reality a budoucnosti. Chceme naši politickou reprezentaci 
nasměrovat k tomu, aby konečně začala činit vše pro to, abychom se odpovědně a 
s respektem k životům, zdraví a budoucnosti nás všech mohli co nejdříve vrátit k 
normálnímu životu. A aby ti, kdo se na šíření nepravd a polopravd přímo podílejí, za 
to nesli i osobní odpovědnost,“ říká Tomáš Nielsen. 

__________________________________________________________________________________

O nás – Zdravé fórum je občanská iniciativa, která si klade za cíl spojit rozumně 
uvažující odpovědné lidi, kteří se nechtějí vzdát svých práv a svobod a kteří se chtějí 
podílet na záchraně dětí a jejich budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že nepromyšlená 
opatření Vlády ČR v době koronavirové krize vedou naši společnost do krize 
mnohem hlubší a mnohem dlouhodobější. Jsme přesvědčeni, že odpovědnost za 
řešení současné situace by měla být přenechána zejména lidem samotným. A že 
státní moc by se měla zaměřit na pomoc a podporu, nikoliv na represi a likvidaci 
demokratických hodnot, postupně se rodících od roku 1989. Jsme pro to, aby se děti 
vrátily do škol bez jakýchkoliv omezení a aby se Česká republika co nejdříve vrátila 
k normálnímu životu, samozřejmě společně s cílenou, odbornou a účinnou ochranou 
těch nejohroženějších. 

Kontakt pro další informace: 

Telefon pro média:  725 749 954
zdraveforum@zdraveforum.cz

MgA. Jan Tománek: tomanek@zdraveforum.cz 
JUDr. Tomáš Nielsen:  nielsen@zdraveforum.cz
Mgr. Petr Zuska : zuska@zdraveforum.cz

Další tiskové zprávy: http://www.zdraveforum.cz/zdrave-forum-media.html
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