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Praha, 29. září 2021 
Dne 10. srpna 2021 potvrdila kancelář Mezinárodní trestního tribunálu (ICC) v Haagu přijetí podnětu 
k zahájení vyšetřování představitelů Vlády České republiky a dalších osob pro podezření z možného 
spáchání zločinů proti lidskosti ve smyslu Římského statutu a Norimberského zákona a dalších 
mezinárodních úmluv. Podnět k vyšetřování podaly senátorky Jitka Chalánková a Alena Dernerová 
společně se zástupci institutu Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod. Česká republika se 
v návaznosti na toto podán rovněž připojila ke společnému podnětu zástupců Slovenska, Francie a 
Velké Británie. 

 
„V našem podnětu upozorňujeme zejména na systematické zavádění diskriminačních opatření 
založených na zvýhodňování osob, očkovaných proti onemocnění covid-19, omezování práv a svobod 
osob neočkovaných, jakož i zavádění dalších diskriminačních opatření v rozporu s mezinárodním 
právem,“ uvádí senátorka Jitka Chalánková. Opatření jsou zaváděna zcela bez ohledu na současnou 
epidemiologickou situaci, skutečný zdravotní stav a bez ohledu na skutečná vyšetření prováděná 
odbornými lékaři. „Přijatá opatření nejsou podložena žádnými vědeckými a právními dokumenty. 
Záměrně staví skupiny lidí do vzájemných konfliktů a uvalují sankce na ty, kteří se neřídí nařízeními, 
která nejsou vědecky odůvodněná a která opakovaně ruší soud,“ vysvětluje senátorka Alena Dernerová 
a dodává: „To vše vytváří diskriminační vztahy mezi různými sociálními skupinami a negativně ovlivňuje 
různé aspekty života.“ 

 
V podání, kterým se bude zabývat Mezinárodní trestní tribunál v Haagu, se dále uvádí, že poradní 
orgány vlády se skládají z lidí, kteří mohou mít vážné střety zájmů, a právě tito zaujatí lidé rozhodují o 
opatřeních formálně schválených vládou. Dalším závažným faktem je to, že tito zainteresovaní lidé 
dostávají velký mediální prostor, jejich prohlášení jsou považována za klíčová a odborníci s opačným 
názorem jsou naopak v médiích diskreditováni a dehonestováni.  

 
„Vláda, její poradci a všichni ti odborníci, kteří řídí naši zemi v této covidové době nerespektuji fakt, že 
očkování proti covid-19 je založeno pouze na experimentálních vakcínách, které jsou stále ve fázi 
klinického hodnocení. Proto je jakýkoliv tlak na očkování zcela neetický a nemorální,“ uvádějí shodně 
senátorky Chalánková a Dernerová. V podání, které zaslaly společně se zástupci institutu Pro Libertte 
Mezinárodnímu trestnímu soudu požadují, aby zastavil experimentální očkování občanů České 
republiky, aby nařídil vládě zastavit všechna řízení, která porušují právo lidí přijímat očkovací látku 
pouze s jejich informovaným souhlasem. Dále aby soud důrazně zakročil proti orgánům veřejné moci, 
veřejným i soukromým institucím, včetně škol i zaměstnavatelů, vynucujícím na svých podřízených 
testování proti koronaviru SARS-CoV-2 či očkování proti onemocnění covid-19. 



 
MUDr. Jitka Chalánková 

 
senátorka 

 
 
V návaznosti na podání k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu v Haagu se Česká republika připojila i ke 
společnému podnětu dalších evropských zemí. „Podnětem do Haagu získává zneužití politické moci ze 
strany vlády mezinárodní rozměr. Pokud bude zahájeno řízení, budou se naši politici zodpovídat 
Mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Toto podání nám navíc umožnilo připojit se ke společnému 
podnětu kolegů z dalších tří evropských států – Slovenska, Francie a Velké Británie. V něm navrhovatelé 
kromě jiného žádají tribunál o prošetření dosud nezodpovězené otázky samotného původu koronaviru, 
který se stal nástrojem celosvětové diskriminace a segregace obyvatel,“ konstatuje na závěr Tomáš 
Nielsen, advokát a předseda Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod. 
 


