
Stanovisko České společnost AIDS pomoc, z. s. k trestní odpovědnosti 

za šíření infekce HIV  

I. Úvodem  
 

1. Se stoupajícím počtem osob infikovaných HIV nabývá na významu i otázka, za jakých 

podmínek může být HIV pozitivní osoba trestně odpovědná za šíření viru HIV. Tato otázka 

prozatím není jednoznačným způsobem vyřešena v odborné literatuře, chybí soudní 

rozhodnutí, která by podmínky vzniku trestní odpovědnosti objasňovala (resp. relevantní 

rozhodnutí soudů vyšší instance existuje jedno jediné – srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR 

sp. zn. 8 Tdo 1172/2005, dostupný na www.nsoud.cz)1, a vzhledem k přetrvávající 

diskriminaci a stigmatizaci HIV pozitivních osob ve společnosti hrozí, že i v tomto případě 

budou o osudech HIV pozitivních osob rozhodovat předsudky, a nikoliv fakta.  

 

2. Účelem tohoto stanoviska je poskytnout výklad příslušných ustanovení trestního zákoníku a 

podat odpověď na otázku, za jakých okolností může být HIV pozitivní osoba trestně 

odpovědná v souvislosti s šířením infekce HIV. Stanovisko je určeno soukromým osobám i 

orgánům činným v trestním řízení, není však právně závazné a Česká společnost AIDS pomoc, 

z. s. nemůže převzít záruku za to, že názory obsažené v tomto stanovisku budou orgány 

činnými v trestním řízení vždy respektovány a dodržovány.   

 

3. HIV pozitivní osoba může být v souvislosti s šířením své infekce trestně odpovědná za trestné 

činy šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – dále jen 

„TZ“), šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153 TZ), ale také těžkého ublížení na 

zdraví (§ 145 TZ) nebo těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 TZ). První dva trestné 

činy jsou tzv. ohrožovací, tj. k jejich spáchání dochází již samotným vytvořením rizika bez 

ohledu na to, zda k přenosu infekce dojde, nebo ne. Na ně se stanovisko zaměřuje. O těžké 

ublížení na zdraví může naopak jít jen tehdy, je-li pachateli prokázáno, že v důsledku jeho 

rizikového jednání došlo k přenosu infekce. Tyto trestné činy primárně nejsou předmětem 

tohoto stanoviska.  

II. Subjekt trestného činu  
 

4. Subjektem trestného činu může být jen osoba, jíž byla diagnostikována infekce HIV a jejíž 

virová nálož je dostatečně vysoká na to, aby umožnila přenos nákazy. Osoba, která se testu 

HIV nepodrobí i přes výzvu orgánu ochrany veřejného zdraví, může být odpovědná za trestný 

čin šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (popřípadě těžké ublížení na zdraví 

z nedbalosti), a to jen za určitých okolností.  
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5. Český právní řád v obecné rovině osobám neukládá, aby se podrobovaly testům na HIV, a 

téměř absolutní většina osob tak tyto testy absolvuje dobrovolně (výjimky, u nichž může být 

testování nařízeno a vynuceno orgány ochrany veřejného zdraví, jsou uvedeny v § 71 zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“). 

Řada potenciálních nosičů infekce HIV se proto testům nepodrobí a lze se jen dohadovat, 

kolik nediagnostikovaných HIV pozitivních osob v populaci je. 

 

6. Zákon o ochraně veřejného zdraví ukládá osobám infikovaným virem HIV (slovy zákona jde o 

osoby po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu) určité povinnosti, a to včetně 

povinnosti nevykonávat činnosti, při nichž by vzhledem ke svému nosičství ohrožovaly zdraví 

jiných fyzických osob (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně veřejného zdraví). Z logiky věci, 

ale i ze samotného ustanovení § 53 zákona o ochraně veřejného zdraví vyplývá, že dané 

povinnosti mají dodržovat pouze osoby, kterým byla informace o jejich HIV pozitivitě sdělena 

lékařem (případně jejich zákonnému zástupci podle § 74 odst. 4 zákona o ochraně veřejného 

zdraví) Neukládá-li právní řád osobám povinnost podrobit se testům na HIV, není možné 

jakýmkoli způsobem postihovat ty, kdo se na základě svobodného rozhodnutí testům 

nepodrobí, ani jim ukládat povinnosti, které se od zjištění jejich HIV statusu odvozují. 

(Protože český právní řád osobám neukládá povinnost podrobit se testům na HIV, nelze 

spekulovat ani o tom, že by se tyto osoby daného trestného činu dopustily z nedbalosti, když 

i její měkčí forma, tzv. nevědomá nedbalost, předpokládá, že pachatel skutečnosti 

předmětné pro spáchání trestného činu –  tj. zde o svém HIV statusu –  mohl a měl vědět.)  

Dodržování restrikcí dle zákona o veřejném zdraví je navíc podmíněno tím, že infikovaná 

osoba bude lékařem poučena, jakých činností se má zdržet. Takové poučení dostávají jen 

diagnostikované osoby. Nelze očekávat ani požadovat, aby každá osoba, která potenciálně 

může být nosičem viru HIV, avšak nebyla diagnostikována, tyto odborné skutečnosti znala i 

bez lékařského poučení.  

 

7. Neukládá-li zákon o veřejném zdraví infikovaným, avšak nediagnostikovaným osobám žádné 

povinnosti, pak není možné uvažovat o tom, že by za nedodržení těchto povinností mohla být 

daným osobám uložena sankce, tím spíše pak ne sankce v podobě trestu za spáchaný trestný 

čin, když trestní právo je prostředkem, který lze uplatňovat jen v případech společensky 

škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu 

(§ 12 odst. 2 TZ.).  

 

8. O trestní odpovědnosti nediagnostikované HIV pozitivní osoby lze uvažovat jen tehdy, pokud 

by se jednalo o osobu, o níž by se orgán ochrany veřejného zdraví dozvěděl jako o 

potenciálním nosiči viru HIV, vyzval ji k tomu, aby se dostavila k testům HIV, a tato osoba na 

tuto výzvu bez dostatečných důvodů nereagovala. Předpokladem takové trestní 

odpovědnosti nicméně je, že (a) posuzovaná osoba s ohledem na historii svého chování a své 

znalosti a vědomosti mohla a měla vědět, že je potenciálně nosičem infekce, (b) výzva 

k podstoupení testu na HIV byla této osobě řádně doručena (v úvahu nepřichází doručení 

fikcí) a daná osoba se přesto dlouhodobě a bezdůvodně k testu nedostavila, a (c) daná osoba 

byla orgánem ochrany veřejného zdraví poučena o rizikovosti svého dalšího jednání, za něž 

má být trestně stíhána.  

 



9. Při posuzování, zda je určitá osoba způsobilým subjektem ke spáchání trestného činu šíření 

nakažlivé lidské nemoci, je dále zapotřebí zkoumat virovou nálož této osoby. Lze-li léčbou HIV 

dosáhnout toho, že virová nálož dané osoby bude snížena až pod hranici přenositelnosti této 

infekce, nelze tuto skutečnost při posuzování trestní odpovědnosti této osoby přehlížet. Je-li 

HIV pozitivní osoba svým lékařem poučena o tom, že její virová nálož vylučuje přenos infekce, 

je tím její trestní odpovědnost vyloučena, leda že by se jednalo o případ, kdy tato osoba po 

obdržení příslušné informace a navzdory instrukci lékaře přestane dodržovat svoji léčbu a 

v důsledku toho se její virová nálož opětovně zvýší.  

 

10. I v případě, kdy HIV pozitivní osoba nebyla lékařem poučena o tom, že její virová nálož 

vylučuje přenos infekce, je třeba v trestním řízení přihlížet k tomu, jak vysoká virová nálož 

byla, a to zejména při stanovení výše trestu. Skutečnost, že virová nálož dané osoby byla 

natolik nízká, že k přenosu téměř nemohlo dojít, by (v situaci, kdy k přenosu nedošlo) měla 

být důvodem k tomu, aby byl pachatel zproštěn obvinění, popřípadě bylo upuštěno od jeho 

potrestání.  

III. Skutková podstata trestného činu  
 

11. Trestně odpovědným může být jen pachatel, který jednáním přímo směřujícím k přenosu 

infekce HIV (tj. nechráněný vaginální a anální styk, nechráněný orální styk v aktivní roli, 

styk krve s krví) vystaví osoby, které nejsou HIV pozitivní, reálnému riziku přenosu.  

 

12. Příslušné trestné činy jsou spáchány jednáním, kterým pachatel „způsobí nebo zvýší 

nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí“, kde nakažlivou nemocí se rozumí 

právě mimo jiné HIV (srov. příloha č. 1 nařízení vlády č. 453/2009 Sb.).  

 

13. Z dikce zákona vyplývá, že ke spáchání nedojde již ohrožením jedné konkrétní osoby (v 

takovém případě by zákon nepoužil slovo „lidí“, ale hovořil by o tom, že pachatel ohrozí 

„jiného“ – srov. takto konstruovaný trestný čin ohrožení pohlavní nemocí, zakotvený v 

§ 155 TZ), nýbrž je zapotřebí, aby byl ohrožen určitý kvalifikovaný vzorek osob. Je nicméně 

sporné, jak velký tento vzorek musí být (analogicky by bylo možno vycházet z výkladu 

k trestnému činu obecného ohrožení, kde by dle soudní praxe mělo jít nejméně o 7 lidí – 

srov. rozhodnutí zveřejněné pod č. 29/1982 Sb. rozh. tr.) i jakým způsobem bude daný vzorek 

určen, když pachatel infeci může šířit i prostřednictvím osob, jež sám nakazil.  

 

14. Všechny osoby, které budou do výše uvedeného vzorku započítány, navíc musí být HIV 

negativní. V tomto případě máme za to, že rozhodující je skutečný stav, a nikoliv to, zda tyto 

osoby byly v daný okamžik již diagnostikovány. Potenciálně rizikové jednání vůči jiné HIV 

pozitivní osobě není způsobilé rozšířit infekci HIV, a proto nezakládá trestní odpovědnost 

za spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci; pokud pachatel o HIV statusu 

oběti neví, lze uvažovat toliko o spáchání pokusu trestného činu.  

 

15. Pro výklad daného trestného činu je dále klíčová otázka, jakým jednáním může být 

„způsobeno nebo zvýšeno nebezpečí zavlečení nebo rozšíření“ HIV. Z poznatků lékařské vědy 



vyplývá, že HIV se přenáší výlučně následujícími způsoby: (a) nechráněný sexuální styk, (b) 

krevní cestou, (c) přenosem z matky na dítě.  

 

16. Pokud jde o nechráněný sexuální styk, není sporu o tom, že rizikovými praktikami jsou 

zejména nechráněný vaginální a anální styk a dále nechráněný orální styk v roli aktivní. 

Upozorňujeme, že trestní odpovědnost za provádění těchto praktik vzniká i v případě, kdy 

sexuální partner HIV pozitivní osoby o riziku ví a s prováděním daných praktik souhlasí. U 

ostatních intimních praktik (např. nechráněný orální styk v roli pasivní, líbání, vzájemná 

masturbace apod.) je přenos infekce HIV vyloučen, a nelze proto uvažovat ani o vzniku trestní 

odpovědnosti.  

 

17. Použije-li HIV pozitivní osoba při styku prezervativ, přijímá dostatečné opatření proti 

přenosu infekce HIV, a její trestní odpovědnost je tím vyloučena. V této souvislosti je třeba 

vnímat zejména to, že každá HIV pozitivní osoba poté, co je diagnostikována, obdrží formulář 

„Informace pro člověka infikovaného virusem lidského imunodeficitu“ (srov. Metodický 

návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v české republice, č.j. HEM-3769-3.2.03, 

vydaný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 8/2003) 2, v němž se uvádí mj.: „Při  všech 

formách pohlavního styku, tj. při styku do pochvy, do konečníku i do dutiny ústní, musíte 

používat prezervativ, přičemž ke zvýšení jeho kluzkosti nelze používat látky na tukovém 

základu /vazelíny../, ale látky na vodním základu /gely/.“ HIV pozitivní osoba je tím pádem 

jednoznačně poučena o tom, že je jejím právem provozovat chráněný sexuální styk. Jestliže 

tato osoba následně své intimní vztahy realizuje v souladu s tímto odborným poučením, 

nelze dovozovat její trestní odpovědnost.  

 

18. V této souvislosti samozřejmě nelze vyloučit, že při pohlavním styku s použitím kondomu 

dojde k situaci, která riziko přenosu infekce zvýší (např. protržení nebo sklouznutí 

prezervativu). Je však třeba říci, že k takovým situacím bude docházet výjimečně a 

pravděpodobnost jejich vzniku bude tak nízká, že trestní odpovědnost zakládat nemohou 

(srov. též zásadu subsidiarity trestní represe – viz bod 7 výše).  

 

19. Trestní odpovědnost HIV pozitivní osoby naopak samozřejmě vzniká v případě, kdy daná 

osoba situaci, která riziko přenosu infekce zvýší, sama vyvolá nebo jí nezabrání (např. použití 

protrženého prezervativu, pokračování v souloži i poté, co zjistí, že se prezervativ poškodil 

apod.).  

 

20. Pro posuzování trestní odpovědnosti nemá žádný vliv, zda HIV pozitivní osoba informovala 

svého sexuálního partnera o svém HIV statusu. Zákon HIV pozitivní osobě neukládá takovou 

informační povinnost splnit a dle formuláře „Informace pro člověka infikovaného virusem 

lidského imunodeficitu“ jde toliko o povinnost morální. Nelze přehlížet, že předání dané 

informace samo o sobě nijak nezvyšuje ani nesnižuje riziko rozšíření infekce HIV. 

Neposkytnutí informace tedy trestní odpovědnost nezakládá ani nezostřuje, a naopak 

skutečnost, že sexuální partner byl o HIV statusu pachatele informován, není překážkou 

trestní odpovědnosti.  
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21. Vyloučit nelze trestní odpovědnost v souvislosti s možným přenosem infekce krevní cestou. 

Vzhledem k tomu, že k přenosu může dojít jen při styku dostatečného množství infikované 

krve s dostatečným množstvím zdravé krve, je však nutno tuto trestní odpovědnost 

minimalizovat jen na případy, kdy HIV pozitivní osoba své okolí vystaví relevantnímu riziku, a 

to zpravidla tak, že toto riziko způsobí (např. dárcovstvím krve) nebo mu nezabrání (např. 

sdílení injekční stříkačky).  

 

22. Naproti tomu lze zcela vyloučit trestní odpovědnost za trestný čin šíření nakažlivé lidské 

nemoci v souvislosti s mateřstvím. Zákon HIV pozitivním ženám těhotenství nezakazuje a dle 

výše uvedeného metodického návodu Ministerstva zdravotnictví ČR (srovnej bod 17 výše) 

„Informace pro člověka infikovaného virusem lidského imunodeficitu“ jsou tyto matky 

zařazeny do speciálního léčebného programu se zvýšeným dohledem lékaře příslušného AIDS 

centra i porodníka. Opětovně tak nastává stav, kdy HIV pozitivním ženám právní předpisy 

v mateřství nebrání, a nemohou je tedy souběžně za toto mateřství penalizovat. Ze stejného 

důvodu je u matek vyloučena i možnost spáchání trestního činu těžkého ublížení na zdraví, 

pokud matka nezanedbá žádnou ze svých povinností a potomek přesto bude trpět infekcí 

HIV.  

 

23. Trestní odpovědnost HIV pozitivních osob taktéž nevzniká v důsledku nedodržení 

informační povinnosti vůči lékaři před vyšetřovacím nebo léčebným výkonem (podle § 53 

odst. 1 písm. d) zákona o ochraně veřejného zdraví) nebo jinému subjektu uvedenému 

v zákoně, kde lze oprávněně požadovat, aby tento subjekt ke všem osobám přistupoval jako 

k potenciálně infekčním a přijal dostatečná opatření na ochranu svou, ale i dalších osob 

využívajících danou zdravotnickou službu (srov. též bod 19 výše). Nesdělení HIV statusu tedy 

nebezpečí rozšíření infekce HIV nevyvolává. Nedodržení informační povinnosti může být 

kvalifikováno toliko jako přestupek dle § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

IV. Závěrem  
 

24. Česká společnost AIDS pomoc poskytuje základní poradenství pachatelům i obětem trestných 

činů souvisejících s infekcí HIV. Obětem takového jednání, jakož i osobám obviněným 

z daných trestných činů, byť jejich jednání dle tohoto stanoviska není trestné, ČSAP nabízí 

podle svých možností bezplatné či zvýhodněné právní poradenství.  
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