
Dobrý den všem , 
 

vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci v souvislosti s nákazou  COVID - 19 v České 

republice Vás chci informovat o některých ustanoveních právních předpisů,  vydaných v návaznosti  
na šíření, koronaviru v naší republice. 

 
V souvislosti s první vlnou pandemie koronaviru byla nemoc COVID-19 v souladu s § 154 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákon, v platném znění (dále jen „trestní zákon“) zařazena 19 dnem 13. 
března 2020 nařízením vlády č. 75/2020 Sb., mezi nakažlivé lidské choroby. Proto ji z hlediska 

jejích právních důsledků a ostatně ani z hlediska dopadů na zdraví není možné srovnávat s šířením 

„obyčejné“ chřipky a brát ji z tohoto důvodu na lehkou váhu. 
 

Skutečnost, že byla tato nemoc zařazena do seznamu nakažlivých lidských chorob s sebou nese 
právní důsledky v podobě trestního postihu v případě jejího šíření a to jak úmyslného (§ 152 

trestního zákona), tak i z nedbalosti (§ 153 trestního zákona). V druhých odstavcích obou 
uvedených paragrafů se počítá s vyšší trestní sazbou v případě, že příslušný trestný čin je spáchán v 

době nouzového stavu, tak jak tomu je nyní, a dále, je-li trestný čin spáchán v rámci organizované 
skupiny. 

 

V případě úmyslného trestného činu zavlečení nebo šíření nemoci COVID-19 činí trestní sazba 2 až 
8 let odnětí svobody, v případě nedbalostního trestného činu činí trestní sazba 6 měsíců až tři roky 

odnětí svobody. Zavlečením nakažlivé nemoci u lidí se rozumí vyvolání nebezpečí nakažlivé lidské 
nemoci v místech, kde se taková nemoc vůbec nevyskytuje, nebo alespoň ne v epidemické podobě. 

Rozšířením nakažlivé nemoci u lidí je pak zvýšení jejího nebezpečí v místech, kde se již vyskytuje 
v epidemické podobě. Trestný čin je v těchto případech dokonán již samotným způsobením 

nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí. 

 
Výše uvedených  trestných činů se tak může dopustit jak osoba, která ví, že byla pozitivně 

testována na COVID-19 a v souvislosti s tímto byla příslušným způsobem informována o jejím 
nutném, s uvedeným souvisejícím, preventivním chování (omezení, zákazy), osoba, která nedodrží 

uložené podmínky karantény, tak osoba, která vykazuje příznaky COVID-19 a na veřejnosti 
nepoužívá roušku. 

Pachatelem zmiňovaných trestných činů nemusí být vždy jen osoba nakažená, resp. vykazující 

příznaky COVID-19; tímto může být i osoba zdravá, která kupříkladu ve stravovacím anebo 

zdravotnickém zařízení porušením své povinnosti vyvolá či zvýší nebezpečí zavlečení anebo 
rozšíření COVID-19 či osoba nebo i více osob, které svým rozhodnutím způsobí nebo zvýší 

nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby, poruší-li takovým činem důležitou povinnost 
vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona) 

Závěrem: 

Nepodceňujme zdravotní, ani právní rizika související s nemocí COVID-19. Mějme na paměti, 

že v praxi se lze snadno při nedostatečné obezřetnosti dopustit zejména trestného činu šíření 

nakažlivé nemoci z nedbalosti podle § 153 trestního zákona, a to jak individuálně, tak v rámci 
organizované skupiny.  

Proto na právní rizika související s nemocí COVID-19 výslovně upozorňuje i Nařízení hlavní 

hygieničky MO MUDr. Jany Faifrové, Ph.D. - Rozhodnutí k mimořádným opatřením při 

nebezpečí vzniku epidemie ze dne 5. října 2020. 


