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Oznamovatel:  Kverulant.org o.p.s. 

IČ: 28925165, se sídlem: Praha 10, Pražská 1148, PSČ 10200 

 

právně zastoupený: Mgr. Adriánem Čechem, Advokátní kancelář Čech Hromek Pleskač, s.r.o., 

se sídlem Vinohradská 30, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 

(podepsáno elektronicky) 

  

Podezřelí: 1) MUDr. Jarmila Klímová, nar. 21. listopadu 1968, bytem Křivenická 423/36, Čimice, 181 00 

Praha 8 

 

 2) Mgr. Lenka Krutilová, nar. 2. dubna 1974, bytem Zlín, Na Honech II 4913, PSČ 76005 

 

 3) Progressive consulting v.o.s., se sídlem Praha 8, Křivenická 423/36, IČ: 27108848  

 

 4) Další konzultanti sdružení pod Konzultační a terapeutický institut Praha (známý pod 

označením „AKTIP“), se sídlem Perucká 23, Praha 2 - Vinohrady 

 

  

    

   Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin 

 

 

 

Přílohy: - dle textu 

 

odesláno prostřednictvím ISDS  

 

 

 

http://www.kverulant.org/
https://www.kverulant.org/


www.kverulant.org   |   IČ 28925165   |   založeno 23. 7. 2009   |   Pražská 1148, 102 00 Praha 10 

 

I. 

Úvod – identifikace účastníků 

 

1. Oznamovatel je obecně prospěšnou společností, která aktivně prosazuje a hájí veřejný zájem proti nezákonnému 

jednání a zásahům ze strany orgánů veřejné moci i osob soukromého práva. 

 

2. Osobami podezřelými ze spáchání níže popsaných trestných činů jsou především MUDr. Jarmila Klímová (jako 

ředitelka níže specifikovaného institutu AKTIP – jako podezřelá 1/) a Mgr. Lenka Krutilová, (jako konzultantka 

téhož institutu – jako podezřelá 2/), obě coby hlavní protagonistky zdraví a majetek třetích osob poškozujícího 

jednání, zachyceného v dokumentárním filmu z produkce České televize (2018) „Infiltrace: Obchod se zdravím“ 

(dále jen „Dokument“). 

 
3. Dokument se odehrává a tedy k jednání těchto hlavních podezřelých osob docházelo v prostorách Konzultačního 

a terapeutického institutu Praha (dále jen „AKTIP“), na adrese Perucká 23, Praha 2 – Vinohrady. Od adresy 

institutu AKTIP, coby místa spáchání podezřelého jednání, také oznamovatel odvozuje místní příslušnost 

Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 k prověření všech níže uvedených skutečností.  

 
4. Samotný AKTIP nemá právní osobnost, když se jedná o „privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními 

léčebnými metodami, sdružující odborníky z mnoha oborů, kteří spolu aktivně spolupracují na platformě 

multidisciplinární celostní péče o klienta“1, podle všeho provozovaný společností Progressive consulting v.o.s.2 

(podezřelý 3/). 

 
5. Dalšími podezřelými pak mohou být ostatní konzultanti sdružující se či spolupracující s institutem AKTIP, pokud 

se dopouštějí stejných či podobných nezákonných praktik jako podezřelá 1) a podezřelá 2), jak byly zachyceny 

v Dokumentu a jak budou dále podrobně popsány níže v tomto trestním oznámení. 

 
 

 

II. 

Základní vymezení skutku, v němž je oznamovatelem 

spatřováno pachatelství trestných činů shora označených podezřelých 

 
6. Oznamovatel v úvodní části svého trestního oznámení zrekapituluje, jakým způsobem se shora podezřelé osoby 

ve vztahu ke svým klientem prezentují, jak na ně tato prezentace může působit (tzn.  jaký může u svéprávné 

osoby mající rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností (viz vyvratitelná 

domněnka průměrně rozumného člověka, tedy že každá má selský rozum dle ust. § 4 odst. 1 občanského 

zákoníku) vyvolávat. V další části oznamovatel připomene, jakým způsobem podezřelé osoby svou činnost 

fakticky vykonávají (především na základě objektivně zachycených skutečností v Dokumentu), jak toto jejich 

jednání kvalifikují renomovaní lékaři, nejvyšší odborné instituce, a to včetně specifikace závažných následků na 

životě, zdraví a majetku klientů podezřelých osob, jimiž jejich jednání bezprostředně hrozí. 

 

 

A) Způsob prezentace činnosti podezřelých osob 

 

7. Na homepage internetových stránek prezentujících sdružení AKTIP, tzn. www.aktip.cz, jejichž provozovatelem je 

podezřelý 3) - Progressive consulting v.o.s., jsou uvedeny následující informace (pozn. podtrhávání klíčových 

termínů v níže citovaném textu provedl oznamovatel): 

 

„Vítáme vás v AKTIPu 

Terapeutické zařízení AKTIP sdružuje odborníky a specialisty z celé škály oborů léčení zdraví, psychologie, 

regenerace a výživy. Zabýváme se celostní medicínou, s akcentem na duševní pohodu a poradenství pro 

jednotlivce, páry i rodiny s dětmi. 

                                            
1 zdroj: internetové stránky AKTIPu http://www.aktip.cz/cs/o-nas/index.html 

 
2 zdroj: wikipedie (https://cs.wikipedia.org/wiki/AKTIP) 
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Naše stránky vás postupně provedou všemi zákoutími psychologie, terapie, možnostmi léčení, můžete si vybrat 

podle vašeho uvážení poradce, terapeuta, léčitele, fyzioterapeuta, psychologa nebo dětského specialistu. 

K dispozici máte seznam našich terapeutů a jejich profily. Můžete je přímo kontaktovat podle svého výběru nebo 

se obrátit s dotazem a popisem svého požadavku na našeho kontaktního poradce, který vám se samotným 

výběrem pomůže. 

Těšíme se na vaše témata a jsme připraveni pomoci každému, kdo se rozhodl vědomě pracovat na svém štěstí, 

zdraví a spokojeném životě.“ 

 

 

8. Dále, v sekci „o nás“ na stejných internetových stránkách se o AKTIPu potenciální klient dozví tyto další informace 

(potrhávání v textu pro přehlednost opět provedl oznamovatel): 

 

„Konzultační a terapeutický institut Praha 

 

Privátní institut psychosomatické péče s biomodulačními léčebnými metodami. 

 

Náš Institut sdružuje odborníky z mnoha oborů, kteří spolu aktivně spolupracují na platformě multidisciplinární 

celostní péče o klienta. Díky této spolupráci dostávají naši klienti vskutku komplexní péči, jejímž cílem je 

dlouhodobé udržení zdraví.“ 

 

 
9. Dále v sekci „Poslání AKTIPu“ je pod bodem 3 uvedeno, že posláním tohoto institutu je: „Přinášet nové vědecké 

paradigma do současné éry léčení.“  

 

10. Dále v sekci „Proč právě do AKTIPu?“ jsou mezi deseti důvody, proč jít právě do AKTIPu, zahrnuty následující 

informace: 

 
„Rychlá nabídka terapeutických a konzultačních služeb bez obvyklých čekacích dob běžných ve zdravotnických 

a jiných organizacích. 

 

Vzájemná spolupráce mezi odborníky širokého spektra terapeutických přístupů 

 

Můžete se na nás obrátit se zdánlivě banálními tématy běžného života i s těžkými a letitými onemocněními, u 

kterých selhaly metody klasické somatické medicíny 

 

Kombinujeme metody moderní evropské medicíny s širokými terapeutickými možnostmi léčebných přístupů 

východních nauk.“ 

 

11. V sekci „Celostní a komplexní přístup“ se mj. uvádí: 

 

„Jedním ze základních léčebných principů, který používáme v našem Institutu je psychosomatika 

 

Dalším důležitým fenoménem v procesu léčení je princip Biomodulace. Biomodulace je proces ovlivnění života 

organismu na úrovni buňky. A právě takový proces umožňuje zcela nový pohled na léčbu chronických a 

autoimunních onemocnění. Včetně rakoviny jakožto nejvyššího stupně poruchy imunity. 

 

Mezi metody, které se označují jako biomodulační, patří všechny přírodní léčitelské postupy, jako jsou 

bylinkářství, dietoterapie, ájurveda, akupunktura, meditace, craniosacrální terapie, psychoterapie, regresivní 

terapie a další.“  

 

12. Dále v sekci „Pět aspektů nemoci a léčení“ je uvedeno: 

 

„Snad právě v době, kdy špičkoví odborníci psychosomatické medicíny se zdráhavě vyjadřují o tom, že nemoc 

nemá jen biologický a psychický základ a že je i jevem sociálním, a ve stejné době, kdy je psychosomatická 

medicína uznaná jako oficiální lékařský obor… 
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13. V sekcích „Biomodulační léčebné metody“, „Biomodulační lečebné preparáty“, „Psychoterapeutické přístupy“ a 

„Psychoterapie v psychosomatice“ se pak zcela otevřeně informuje o všech těchto metodách, jako léčebných, 

terapeutických a vysoce odborných nástrojů moderní medicíny. 

 

14. Konečně v sekci „Produkty a služby“ se hovoří o aplikaci léčebných postupů, a to v rámci okruhů, jakými jsou mj. 

psychologie, psychoterapie, neuropsychologie, logopedie, fyzioterapie, kineziologie, mammografie, detoxikace, 

diagnostika, apod. 

 
15. Tyto produkty a služby nabízejí za AKTIP poskytovat dle informací ze sekce „Konzultanti“: „odborníci s různými 

specializacemi: psychologie, psychiatrie, vnitřní lékařství a práce s tělem.“ 

 
16. Pod touto základní informací následuje výčet osob většinou disponujících vysokoškolským vzděláním v oblasti 

zdravotnictví, včetně psychologie a psychoterapie, a to včetně příslušných lékařských atestací. 

 
17. Vše právě uvedené, kdy se na stránkách AKTIPu opakovaně a v různých souvislostech hovoří o léčení, medicíně, 

terapii, psychosomatice a dalších lékařských oborech jako je psychologie, psychoterapie, fyzioterapie, detoxikace 

a diagnostika, to vše s využitím služeb odborníků a specialistů z celé škály oborů léčení zdraví, psychologie, 

majících příslušné zkušenosti, vzdělání i odborné atestace, nemůže na běžného spotřebitele takto nabízených 

produktů a služeb působit jinak, než že tito konzultanti pod hlavičkou tohoto institutu poskytují zdravotnické 

služby. Na tomto faktickém a zcela jednoznačném závěru pak nemůže ničeho změnit ani fakt, že se na těchže 

internetových stránkách objevuje informace, že AKTIP zdravotnickým zařízením není. Oznamovatel zde 

zdůrazňuje, že se tato poznámka objevuje v různých sekcích internetových stránkách, vždy však až na samém 

konci, u kontaktních údajů a informací o tom, kdo je provozovatelem AKTIPu. Tato praktika připomíná nepoctivé 

a dnes již mimo zákon postavené jednání různých korporací, kdy klíčová ujednání např. o drakonických smluvních 

pokutách uváděli nepřehledně, malým písmem psaná, a tedy cíleně schovaná v rozsáhlém textu všeobecných 

podmínek.  

 

18. Každopádně hlavním smyslem a účelem prezentace AKTIPu na předmětných internetových stránkách je 

atrahovat pozornost objektivně nemocných nebo stav nemoci subjektivně pociťujících klientů, kteří chtějí 

tento svůj stav řešit léčením u odborníků, byť možná na pomezí alternativní medicíny, stále však podle všeho 

dostatečně zkušených, vzdělaných a odborně atestovaných, a to i v oborech klasické medicíny, které 

jako takové dokáže i průměrný spotřebitel snadno jako objektivně lékařské identifikovat (viz psychologie, 

psychoterapie, fyzioterapie, diagnostika, apod.), tedy profesionálů, kteří jim mohou objektivně pomoci a 

pokud by snad pomoci nedokázali, pak přinejmenším životu a zdraví těchto klientů neuškodí. Navzdory 

formalistické snaze zřeknout se odpovědnosti tím, že v záplavě informací zcela jednoznačně nasvědčujících 

zdravotnickému charakteru AKTIPu, resp. jeho produktů a služeb uvede nenápadné prohlášení o tom, že se o 

zdravotnické zařízení nejedná, je samozřejmě klíčové celkové vyznění reklamní prezentace AKTIPu, resp. 

podezřelých osob pod tímto označením vystupujících.(k tomu viz konstantní judikatura Nejvyššího správního 

soudu, např. 4 As 98/2013.  

 

 

B) Faktický výkon činnosti podezřelých osob (jak plyne především z obsahu Dokumentu) 

 

19. Co se týká obsahu Dokumentu, z hlediska toho, jaké produkty a služby a jakým způsobem „odborníci“ AKTIPu 

svým klientům nabízejí a poskytují, předkládá oznamovatel následujících několik příkladů 

z léčebné/terapeutické praxe AKTIPu: 

 

- Tak např. figurantce zdravotníci AKTIPu na únavu předepsali speciální kapičky. Při jejich následném rozboru 

v chemické laboratoři ale vyšlo najevo, že neobsahují žádné účinné látky.  

- Dále jedna z lékařek AKTIPu figurantce nabízela detoxikační kúru. Díky ní prý lze vyloučit rakovinový nádor 

do toalety: 

„Je dobrý si koupit takový síto do záchodu, kde to člověk pozoruje, když má nějaký problém. Můj manžel 

normálně přísahám vykadil rakovinu,“ říká herečce v dokumentu jedna z lékařek. 

Přestože figurantka v ordinaci opakovala, že řeší problém s únavou, lékaři hovor často stáčeli k onkologickým 

onemocněním. Záměr byl přitom zcela zjevný, vyvolat u klientky strach ze závažného onemocnění a tím ji ve 
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strachu a tísni přimět ke konzumaci drahých produktů a služeb AKTIPu, které by za obvyklého chodu věcí 

(tedy bez působení tohoto strachu a dalších manipulativních praktik) konzumovala jen stěží.  

 

- Dále bylo v Dokumentů klientům AKTIPu doporučováno léčit rakovinu pomocí milence. 

 

20. Samotné tyto praktiky lze podle předního českého psychiatra MUDr. Radkina Honzáka, CSc., který přímo 

v Dokumentu praktiky odborníků z AKTIPu komentuje a hodnotí, označit za psychogenní poškození zdraví 

klientů, tzn. takové, které nemá zjevný organický původ, nesouvisí se zjevným morfologickým poškozením tkání, 

ale s poruchou zpracování nebolestivých informací, převažuje u ní psychická komponenta. 

 

21. Daleko závažnější následky na životě a zdraví však při takovémto způsobu poskytování léčebných/terapeutických 

služeb spočívají v tom, že aniž by byl klient objektivně, lékařsky diagnostikován (tedy s využitím nejnovějších 

poznatků současné vědy a lege artis – tj. podle pravidel umění lékařského), a tím v případě zjištění závažné 

nemoci identifikováno riziko zhoršení jeho zdravotního stavu právě v důsledku odmítání skutečné terapie na 

základě metod terapie pracovníky AKTIPu předstírané, může se řada nemocí vlivem zanedbání jejich léčení 

přehoupnout do stádia nevyléčitelného. 

 
22. Na těchto rizicích se shoduje celá lékařská obec, když z jejich vyjádření poskytnutých po zhlédnutí Dokumentu 

lze namátkou citovat následující závěry: 

 
- Předseda organizace Sisyfos, docent Čeněk Zlatník v rozhovoru pro zpravodajský server lidovky.cz (viz 

https://www.lidovky.cz/prisli-jak-na-vesnickou-svatbu-rika-predseda-spolku-skeptiku-sisyfos-vykadena-

rakovina-je-napros-ine-/zpravy-domov.aspx?c=A180526_153525_ln_domov_ele) uvedl: 

 

Lidovky.cz: Onkoložka z dokumentu MUDr. Renata Koževnikovová označuje přístup Aktipu za 

trestuhodný. Ohrozilo někdy jednání Aktipu, dle vašich informací, pacienty?  

No jeden konkrétní takový případ znám. Znám ho tedy zprostředkovaně, takže si dovolím nejmenovat, ale ano 

určitě konkrétní případ existuje. Samozřejmě výroky paní doktorky Klímové i pozadí dalších metod, které Aktip 

nabízí, ty v sobě obsahují permanentní riziko odmítání skutečné terapie. Bohužel řada nemocí je takových, že 

když se zanedbají, tak se můžou přehoupnout do stádia nevyléčitelného. 

Lidovky.cz: A můžete říci o jakou nemoc se ve zmíněném případu jednalo? 

Jednalo se o onkologickou pacientku. Bylo tam takové doporučování, aby onkologickou terapii nebrala 

pacientka vážně a hledala příčinu nádoru někde v psychosomatických příčinách, a řešila spíše tohle a nádor 

se vyřeší touto cestou přirozeně. 

 

- Dále např. ministr zdravotnictví v demisi, Adam Vojtěch pro zpravodajský pořad irozhlas.cz uvedl (viz 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/aktip-alternativni-medicina-jarmila-klimova-ministerstvo-zdravotnictvi-

vojtech_1805231100_kno) : 

 

„Jsou to postupy, které jsou minimálně v rozporu s dobrými mravy. Určitě to není péče lege artis… Tady 

existuje podezření, že dochází nebo docházelo k neoprávněnému poskytování zdravotních služeb, v tomto 

případě tedy neregistrovaného poskytovatele zdravotních služeb.“ 

 

- Dále praktiky AKTIPu v médiích hodnotil další přední psycholog a psychoterapeut prof. PhDr. Petr Weiss, 

Ph.D., DSc., opět pro zpravodajský server irozhlas.cz (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dokument-

infiltrace-obchod-se-zdravim-sexuolog-petr-weiss-psychiatr-psycholog_1805250600_hm) : 

 

„Je tady pořad, který naopak tyto podvodníky odhaluje. A že se jedná o podvod, to je naprosto nesporné. 

Homeopatika, různé přístroje na kvantovém principu, bioenergie. To je všechno naprostý nesmysl. To jsou 

skutečně věci, které jsou zaměřené pouze na vytahování peněz z kapes pacientů. 

Dokonce (v dokumentu) zazněly věty o tom, že by onkologicky nemocní pacienti neměli podstupovat 

chemoterapii a chirurgickou léčbu. To znamená postupy, které jsou lege artis (podle pravidel umění 

lékařského; pozn. red.). To je nejenom neetické z hlediska finančního, je to neetické až snad kriminální z 

hlediska ohrožení zdraví a života těch onkologických pacientů.“ 
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irozhlas.cz: Takové jednání označujete za neprofesionální, neetické, ale za současné situace tedy není 

trestné? 

Osobně se domnívám, že kdyby někdo tyto podvodníky žaloval a měl by důkazy na to, že mu například 

doporučili v případě vážné choroby nepodrobit se lege artisléčbě a oblbovali by nemocného kvantovými 

nesmysly, tak bych dával docela dost dobrou šanci tomu, že ten člověk může svůj soud vyhrát. 

 

- Dále oznamovatel cituje z tiskové zprávy Výboru odborné společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP 

(viz dokument v příloze), v němž se mj. uvádí: 

 

„…způsob „léčby“, který zachytila skrytá kamera v zařízení AKTIP v dokumentu České televize „Obchod se 

zdravím“, odvysílaný 21.5. na ČT1, nemá s odbornou psychosomatickou medicínou nic společného. Přestože 

zařízení vede lékařka, nemá odbornou způsobilost k poskytování psychosomatické léčby. 

 

MUDr. Petr Možný z Kroměříže reagoval: „Takový zcela nevědecký a klienty poškozující přístup, zaměřený 

primárně na získání peněz od lidí, kteří jsou ve svém trápení vydáni popsaným šarlatánům zcela na pospas, 

těžce poškozuje jméno psychosomatického přístupu nejen v očích laické, ale také v očích odborné veřejnosti.“  

 

Doc. MUDr. Jiří Šimek poznamenal: „Občas se říká, že lidé chodí k léčitelům, protože jim lékaři nevěnují dost 

pozornosti. Všimli jste si, že v tomto podniku se o pacienta ve skutečnosti nezajímá vůbec nikdo? Že se 

pacienta vlastně nikdo nezeptal na nic? Ovšem kromě několika připravených otázek v úvodu.“ 

 

„Objektivně podle parametrů se nejedná o psychoterapii a psychosomatický přístup u dané psycholožky. A 

také se nejedná o psychoterapeutické vzdělání adekvátní skladbou a rozsahem dostatečně k vykonáváni 

profese (byť v týmu)“, reagoval po shlédnutí pořadu psycholog a psychoterapeut Mgr. Pavel Roubal. 

 

„Pochybuji o uvedeném vzdělání psycholožky Krutilové. Absolventka jednooborové psychologie FF UK by 

nemohla jednat s klientkou tak poškozujícím způsobem. Pokud je členkou některé psychologické společnosti, 

podám na ni stížnost. Pokud není, je třeba informovat veřejnost, že psycholog, kterého negarantuje žádná 

odborná společnost, není dostatečně důvěryhodný. Film oceňuji jako obdobu jiného dokumentu Šmejdi“, 

dodává PhDr. L. Trapková, členka výboru SPM 

 

- Snad nejkomplexněji toho, co bylo v Dokumentu ohledně praxe pracovníků AKTIPu zachyceno, zhodnotil a 

pojmenoval prezident České lékařské komory, MUDr. Milan Kubek v rozhovoru pro pořad DVTV (viz 

https://video.aktualne.cz/dvtv/aktip-velky-podvod-kdo-rozmlouva-chemoterapii-je-vrah-

psycho/r~e7b832ce6b1811e89b0fac1f6b220ee8/), z něhož oznamovatel předkládá přepis následujících 

relevantních sdělení: 

 

Redaktorka: Prodává AKTIP lidem falešné naděje? 

MK: Je to samozřejmě jeden veliký podvod… Určitě není možné nad tím mávnout rukou, říct si, že když jsou 

lidé naivní, tak prostě platí za nesmysly… Stát by se měl snažit tyto zoufalé lidi před takovýmito podvodníky 

chránit. 

 

Redaktorka: Máte pocit, že AKTIP obelhává lidi, když slibuje něco, co reálně nemůže splnit? 

MK: Já když jsem tu reportáž viděl, tak jsem byl skutečně šokován, jaké neskutečně bláboly tam zaznívaly. 

Problém, že AKTIP není zdravotnické zařízení, je to nějaká poradenská firma, která si na zdravotnické zařízení 

pouze hraje. 

 

Redaktorka: AKTIP o sobě tvrdí, že zdravotnickým zařízením není… 

MK: Na tom předstírání, že jsou zdravotnickým zařízením, je celý ten kšeft založen. 

 

Redaktorka: Co Vás na tom nejvíc překvapilo (myšleno na tom dokumentu)? 

MK: ty hámotiny, které tam zaznívaly, byly skutečně neskutečné. Říkal jsem si, že ta paní doktorka Klímová 

pravděpodobně ani nemůže být lékařka. Pak jsem si to ověřoval a zjistil jsem, že je psychiatr, atestovaný 

psychiatr. 

 

Redaktorka: Může léčitel někomu pomoci? 
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MK: Když k němu přijdete a nic Vám není, tak Vám samozřejmě pomoci mohou. Problém je, že ten dotyčný 

člověk (myšleno léčitel) musí zjistit, že nejste nemocný. Placebo apod., lékař k tomu může přistoupit pouze 

v takovém případě, že vyloučil nějaké závažné onemocnění. Proto pouze lékaři mohou využívat ten placebo 

efekt. Lékařství … nedá se vše matematizovat, spočítat, je tam určitá nadstavba, umění, ale základem je 

věda. Zatímco u těch šarlatánů, je to jenom o té manipulaci…. šarlatáni jsou všichni ti, kteří popírají biologické  

zákony, kteří radí svým klientům něco, co je v rozporu s poznatky současné vědy, co odporuje zákonům fyziky, 

chemie. biologie. Společně těmto metodám je to, že se to nedá měřit, kvantifikovat, nedá se to opakovat 

 

… Doktorka Klímová nevykonává léčebně-preventivní praxi, ona uvádí lidi v omyl tím, že pro tu svojí činnost 

využívá to, že je lékařka. Mají na webových stránkách, že jsou konzultační a terapeutický institut, což 

v běžném člověku vyvolává pocit, že jde do nějakého zdravotnického zařízení, ale zároveň tam mají napsáno, 

že nejsou zdravotnické zařízení… podvod samozřejmě spočívá v tom, co těm lidem radí…. 

 

… Alternativní medicína může být vhodným doplňkem v situaci, kdy nemůže dojít k nějakém závažnému 

zanedbání zdravotního stavu. Pokud ale léčitel radí onkologickým pacientům, vysazujte léky, nechoďte na 

chemoterapie, nenechte se ozařovat, tak je to prostě vrah… speciálně onkologové mají dost otřesné případy, 

kam vedlo zanedbání onkologické péče v důsledku rad nejrůznějších léčitelů. 

 

23. Ze všech shora uvedených skutečností lze ohledně jednání podezřelých osob vyvodit následující dílčí závěry, jež 

by měly být významné pro způsob jeho trestněprávní kvalifikace, jakož i pro směr dalšího prověřování: 

 

- Ať již se podle standardních parametrů v případě zachycené praxe pracovníků AKTIPu jedná o poskytování 

zdravotnických služeb (formou psychoterapie s využitím psychosomatického přístupu) či nikoli, je zcela 

zjevné, že AKTIP poskytování zdravotnických služeb relativně umně předstírá a u svých klientů tak cíleně 

vyvolává dojem, že jim s jejich objektivně existujícími nemocemi nebo nemocemi pouze subjektivně 

pociťovanými dovedou pomoci, pročež jsou klienti ochotni se této „léčbě“ podrobit, zaplati za ní značné 

množství peněz a při stavu objektivně existující nemoci navíc vážným způsobem ohrožovat své zdraví 

(zanedbáním skutečné lékařské péče, a výlučně na radu pracovníků AKTIPu); 

- některá z „odborných“ doporučení zachycených v Dokumentu mají charakter takového nesmyslu, že může 

takováto terapie u všech klientů (tedy bez ohledu na to, zda jsou objektivně nemocní či nikoli) přímý následek 

na jejich zdraví (formou psychogenního poškození, a to ať už v úrovni prostého ublížení na zdraví, nebo těžké 

újmy na něm), u objektivně nemocných pacientů ve spojení s objektivní neschopností pracovníků AKTIPu své 

klienty diagnostikovat pak dokonce může bezprostředně ohrožovat na jejich životě a zdraví, přičemž u 

onkologických pacientů mohou být tyto následky zvláště fatální; 

- vedle újmy na životě a zdraví bezprostředně objektivně nemocným klientům hrozící, a to v přímé příčinné 

souvislosti s aplikací „léčebných / terapeutických“ metod pracovníků AKTIPu, dochází též ke vzniku citelné 

újmy na majetku poškozených klientů tím, že je uvedením v omyl (předstíráním poskytování zdravotních 

služeb, které by reálně mohly jejich zdravotní stav zlepšit) dostávají do stavu, kdy jsou ochotni platit nemalé 

finanční prostředky za produkty a služby nemající pro ně žádnou hodnotu (míněno žádný pozitivní přínos), za 

situace objektivního stavu nemoci pak dokonce hrozící přínosem záporným (tedy vznikem další újmy, jak 

uvedeno výše, na životě či zdraví takových klientů); 

- jednání pracovníků AKTIPu je o to závažnější, že se vesměs jedná o osoby formálně v oblasti lékařské vědy 

formálně vzdělané, a tudíž dobře informované o možných následcích svého protiprávního jednání. 

 
 

Důkazy: - výpis z registru doménových jmen (Whois) – v příloze  

- dokument „Infiltrace: Obchod se zdravím“ vysílaný na programu ČT1 dne 21.5.2018 (dokument je 

dostupný v internetovém archivu České televize) nformace ze server aktip.cz (dle odkazů uvedených 

výše v textu tohoto podání) 

  - informace ze zpravodajských serverů (dle odkazů uvedených výše v textu tohoto podání) 

  - tisková zpráva Výboru odborné společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP (v příloze) 

  - rozhovor s předsedou ČLK, MUDr. Kubkem (dle odkazu uvedeného výše v textu) 

  - výslechy dotčených pracovníků AKTIPu  

  - výslech dotčených klientů AKTIPu 
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- dokumentace o poskytování produktů a služeb jednotlivým klientům AKTIPu, včetně případných 

lékařských zpráv (která nechť je v rámci ediční povinnosti u AKTIPu, případně dalších dotčených osob 

zajištěna) 

   

 

 
III. 

Právní kvalifikace; Rozbor dalších znaků skutkové podstaty 

trestného činu  

 

24. Jak naznačeno výše, oznamovatel spatřuje v jednání shora rubrikovaných osob trestné činy proti životu a zdraví, 

a to ve formě úmyslného ublížení na zdraví dle ust. § 146 tr. zákoníku, případně těžkého ublížení na zdraví dle 

ust. § 145 tr. zákoníku, a to podle závažnosti způsobené újmy, vždy ve vztahu ke konkrétním poškozeným 

klientům, jimž byla v důsledku podrobení se metodám pracovníků AKTIPu způsobena újma na zdraví, a to kvůli 

zanedbání standardní lékařské péče. Přinejmenším pak – co se týká újmy na zdraví poškozených klientů – 

spatřuje oznamovatel v jednání podezřelých osob trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti dle ust. § 148 tr. 

zákoníku. 

 

25. Dále oznamovatel v jednání podezřelých osob spatřuje trestný čin podvodu podle § 209 tr. zákoníku, eventuálně 

poškození cizích práv dle ust. § 181 tr. zákoníku a konečně též neoprávněného podnikání dle ust. § 251 tr. 

zákoníku, když k poskytování zdravotnických služeb, k němuž pravděpodobně mohlo ve vztahu k dotčeným 

klientům opakovaně docházet, neměly podezřelé osoby příslušná veřejnoprávní oprávnění.  

 
26. Subjekt – subjektem všech shora uvedených trestných činů, jejichž použití připadá na jednání podezřelých 

v úvahu, jsou všichni shora označení podezřelí, jejichž bližší specifikace, resp. přesný podíl na trestné činnosti 

bude předmětem policejního šetření,  jehož výsledkem by mělo být zmapování okrutu poškozených klientů, 

stupně jejich poškození (na životě, zdraví a/nebo majetku) a způsob, jakým se jednotliví podezřelí na těchto 

následcích předstíraným poskytováním zdravotnických služeb podíleli. 

 

27. Objektivní stránka – byla ve vztahu k několika skutkům náležitě popsána shora v části obsahující základní popis 

praktik pracovníků AKTIPu, jak byly objektivně zachyceny v Dokumentu. Další poznatky by měly být opět 

předmětem šetření policie. 

 
28. Subjektivní stránka – oznamovatel má zato, že se všechny podezřelé osoby mohly dopustit / dopouštět shora 

označených trestných činů v nepřímém úmyslu, když pokud některé skutečnosti naplňující znaky uvedené 

v trestním zákoníku přímo nechtěly (což platí zejména, co se týká uvedení v omyl a způsobení majetkové, 

eventuálně též újmy na zdraví, u trestného činu podvodu), pak s nimi musely být přinejmenším srozuměny. 

Podezřelé osoby, totiž zejména pokud se týká trestných činů proti životu a zdraví, nepočítaly s žádnou konkrétní 

okolností, která by následku (tj. újmě na životě či zdraví z důvodu zanedbání standardní lékařské péče), jež si 

musely představovat jako možné, mohla při daném způsobu poskytování léčebných/terapeutických služeb 

pracovníků AKTIPu zabránit. 

 
29. Složka vědění, tj. odraz předmětů a jevů pomocí smyslových orgánů, resp. představu předmětů a jevů, které by 

sice pachatel nemusel právě v daný okamžik vnímat, které však vnímal dříve nebo k nimž bu musel dojít úsudkem 

na základě znalostí a zkušeností, přičemž je podmínkou, aby si pachatel toto vše uvědomoval v době spáchání 

trestného činu, a pokud by tomu tak nebylo, že si to uvědomovat měl a mohl, je ve vztahu ke všem podezřelým 

(v případě právnické osoby reprezentované jednáním k tomu oprávněných osob) naplněna přinejmenším v úrovni 

možnosti, tedy že mohl v době svého jednání považovat shora uvedené následky na životě, zdraví a/nebo 

majetku klientů AKTIPu za možné, v některých případech pak podle přesvědčení oznamovatele dokonce za 

pravděpodobné či jisté. Všechny podezřelé osoby díky svým znalostem lékařské vědy musely být se všemi 

rozhodnými skutečnostmi, především pak tím, jak nesmyslné a neúčinné rady svým klientům, potenciálně 

objektivně velmi těžce nemocným, dávají, a tudíž s jak vysokým stupněm pravděpodobnosti jim zanedbání 

standardní lékařské péče hrozí způsobit závažné újmy na jejich životě a zdraví. O to větší je tedy stupeň jejich 

zavinění. 
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IV. 

Závěr 

 

30. Oznamovatel s ohledem na výše uvedené žádá, aby příslušné orgány činné v trestním řízení důkladně prověřily 

všechny shora uvedené skutečnosti nasvědčující tomu, že byl shora označenými podezřelými spáchán některý 

ze shora uvedených trestných činů, a následně jej vyrozuměly o výsledku tohoto prověřování, včetně všech 

přijatých opatření.  

 

. 

                                          Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org , o.p.s.   
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