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Policie České republiky   

 

 

        Praha, dne 2. listopadu 2021 

  Datovou schránkou        

 

 

Oznamovatel:  

 Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod z.s.  

Sídlo: Kozí 916/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 10986511 

Za Institut:  

JUDr. Tomáš Nielsen, předseda  

(dále „oznamovatel“) 

 

 

 

Trestní oznámení 
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I.  

Oznamovatel podává tímto trestní oznámení na osoby: 

• Adama Vojtěcha, t.č. ministra zdravotnictví, 

• Pavlu Svrčinovou, t.č. hlavní hygieničku České republiky,  

a dále na dosud blíže neurčené další osoby z řad zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví pro 

důvodné podezření, že se uvedené osoby mohly dopustit trestné činnosti spočívající ve spáchání 

trestného činu šíření nakažlivé nemoci dle § 152 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TZ), ve 

znění pozdějších předpisů 

 

II.  

Skutkový stav: 

 

1. Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařídilo postupem podle § 69 odst. 1 

písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku 

a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 dne 27. října 

2021 mimořádné opatření č. j.: MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN. Toto nařízení stanoví, že 

„dítěti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální nebo 

žákovi základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání 

střední školy (dále jen „škola“), umožní škola, školní družina nebo školní klub (dále také jen 

„školské zařízení“) osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb 

pouze tehdy, pokud a) podstoupil v termínech stanovených podle čl. III vyšetření 

prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu 

poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem 

tohoto vyšetření, nebo b) doloží některou ze skutečností podle čl. II, nebo c) po celou dobu 

poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve 

venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo 
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žáků, používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný 

prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky 

a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem; děti 

a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v 

základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého 

gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek 

zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření 

kapének“.   

 

Opatření dále ve shora zmiňovaném článku II stanoví, že: „Podle čl. I bodu 1 písm. b) může 

dítě nebo žák doložit, že a) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním 

certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným 

podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo 

nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném 

očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným 

subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních 

certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné 

potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání 

vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit 

dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo 

provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla 

udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004“. 

 

2. Dle článků III. a XVI. tohoto opatření se preventivní testování provádí ve dnech 1. listopadu a 

8. listopadu 2021 a pouze ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku 

podle zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které mají místo poskytování 

vzdělávání nebo školských služeb v okresech České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, 

Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem 

spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

základních škol při zdravotnickém zařízení. 
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3. Dne 31. 10. 2021 sdělila Pavla Svrčinová v rozhovoru pro internetový zpravodajský portál 

Českého rozhlasu, že toto testování se plánuje pro dalších 20 okresů včetně Prahy (viz: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pavla-svrcinova-koronavirus-nakazena-data-

opatreni-lockdown_2110311127_dok)  

 

   

4. Je vědeckými studiemi i kauzálně jednoznačně prokázáno, že očkování proti nemoci covid-19 

neznamená, že by očkovaný nemohl touto nemocí onemocnět nebo dokonce nebyl jejím 

přenašečem. Jediné, co lze z dosaženého omezeného výzkumu s jistou mírou 

pravděpodobnosti tvrdit je pouze to, že očkovaný se aplikací předmětné vakcíny může po 

určitou omezenou (a dosud jednoznačně nestanovenou) dobu chránit proti možnému 

těžšímu průběhu onemocnění, nicméně však chrání toliko sebe a nikoli jakékoli další osoby. 

Oznamovatel v této souvislosti poukazuje na případy očkované moderátorky TV pořadu Star 

Dance paní T.K. (viz např. zde: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/stardance-hygiena-

nerozhodla-ct-chysta-vice-verzi-scenare-poradu-40376147) a pedagoga školy DSP Praha, 

kteří, ač očkováni, nemocí covid-19 onemocněli, což mělo m.j. i za následek přijetí 

karanténních opatření Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. V souvislosti s možným šířením 

onemocnění covid-19 tudíž neexistuje žádný rozdíl mezi osobami očkovanými a 

neočkovanými, což musí být jak Pavle Svrčinové, tak Adamu Vojtěchovi, jakožto vedoucím 

představitelům vrcholných orgánů ochrany veřejného zdraví, ale nesporně i dalším 

odborným pracovníkům Ministerstva zdravotnictví zcela jistě známo. Cílem přijatého 

mimořádného opatření tak z povahy věci nemůže být deklarovaná ochrana veřejného zdraví, 

ale pouze vyvíjení dalšího zcela protiprávního nátlaku na neočkované osoby, aby se podrobily 

dobrovolnému očkování. A u jmenovaných osob, zejména pak u Pavly Svrčinové, se navíc 

nejedná o první případ manipulace strachem a cíleně vyvíjeného nátlaku, jak jednoznačně 

vyplývá ze zjištění časopisu Reflex (viz zde: 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/109312/jiste-pane-premiere-reflex-ma-dalsi-dukaz-

ze-servilni-urednici-pisi-nezakonna-opatreni-na-babisovo-prani.html).       

  

 Důkaz: 

- Přiložená studie: Vliv očkování na ochranu populace před šířením viru SARS-CoV-2 
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5. Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod z.s. zaslal dne 4. října 2021 ministrovi 

Adamu Vojtěchovi naléhavé písemné upozornění, kde m.j. uvedl: „Z výše uvedeného vyplývá, 

že pokud je někdo očkován a má vystavený národní certifikát o provedeném očkování, 

karanténa mu nařízena není. A to i v případě, kdy je za současné situace již notorietou, že i 

očkovaní mohou virus přenášet, mohou se nakazit, mohou mít stejnou (i vyšší) virovou nálož 

jako neočkovaní, mohou mít vážný průběh nemoci či na nemoc zemřít. Právě v případě 

Německé školy v Praze zřejmě nakazil ostatní plně naočkovaný pedagog. Podobné poznatky 

máme z řady dalších. Naléhavě upozorňujeme, že znaky skutkové podstaty uvedených 

trestných činů budou naplněny i případným budoucím konáním zástupců Ministerstva 

zdravotnictví, které by mělo za následek vyřazení osob očkovaných z povinného testování na 

přítomnost nemoci covid-19“. Celý text upozornění byl současně zveřejněn i na veřejně 

dostupné internetové stránce www.prolibertate.cz.   

Důkaz: 

- Kopie upozornění zaslaného MZ s doručenkou 

 

6. Lze tedy skutkově shrnout, že:   

 

A. Uvedené osoby z Ministerstva zdravotnictví byly ještě před vydáním mimořádného 

opatření ze dne 27. října 2021 Č. j.: MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN plně 

informovány o skutečnosti, že osoby, které prodělaly očkování proti nemoci covid-19, 

nejsou bezinfekční a přispívají k dalšímu nekontrolovanému šíření viru SARS-CoV-2 

v populaci. 

 

B. Dopisem Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod byl písemně 

informován ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že nezařazením osob očkovaných 

proti nemoci covid-19 do povinnosti podstupovat testy na přítomnost viru SARS-CoV-

2 budou naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu dle § 152 TZ.   

 

C. Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 27. října 2021 mimořádné opatření Č. j.: MZDR 

14600/2021-20/MIN/KAN, kde byly osoby očkované proti nemoci covid-19 

z povinnosti testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 zcela vyňaty a oproti osobám 

neočkovaným zcela protiprávně a bezdůvodně zvýhodněny.   
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D. Dle vyjádření Pavly Svrčinové pro irozhlas.cz ze dne 31. 10. 2021 lze důvodně 

očekávat, že takto budou uvedené osoby postupovat i nadále.   

 

IV. 

Právní kvalifikace:  

§ 152 

Šíření nakažlivé lidské nemoci 

 

(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, 

 bude  potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo 

 propadnutím věci. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo 

 jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, 

c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 

 postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 

 v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt. 

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 

 v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob. 

(5) Příprava je trestná. 

 

 

Toto ustanovení chrání život a zdraví lidí před nebezpečím rozšíření nakažlivých nemocí u lidí. 

 

Rozšířením nakažlivé nemoci u lidí se pak rozumí zvýšení jejího nebezpečí v místech, kde se již 

vyskytuje v epidemické podobě. 

 

Formy jednání, jimiž se nebezpečí rozšíření nakažlivé nemoci u lidí způsobuje nebo zvyšuje, mohou 

mít různou podobu. Ve shora popisovaném případě by se však jednalo o formu nejzávažnější, tedy 
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kdy vrcholní představitelé nejvyššího státního orgánu, příslušného pro ochranu veřejného zdraví, 

zcela úmyslně prostřednictvím jimi připraveného, schváleného a implementovaného obecně 

závazného opatření obecné povahy šíření nakažlivé nemoci covid-19 vědomě umožnili. Nutno 

podotknout, že znaky trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 TZ jsou již naplněny 

již možností způsobení takového nebezpečí. Za zcela bezprecedentní by proto z hlediska společenské 

nebezpečnosti tohoto skutku bylo možné považovat, že v době spáchání možného protiprávního 

skutku se již nejednalo o pouhou možnost, ale o vědecky a empiricky potvrzenou jistotu. 

 

Jde o úmyslný ohrožovací trestný čin, který je dokonán způsobením nebezpečí rozšíření nakažlivé 

nemoci u lidí. Postačí i úmysl eventuální, není tedy třeba, aby skutečně došlo k jejímu zavlečení nebo 

k jejímu rozšíření. 

 

Pachatelem tohoto trestného činu může být kterákoli fyzická osoba, nikoliv však osoba právnická. 

Z uvedeného důvodu směřuje toto trestní oznámení vůči konkrétně označeným fyzickým osobám i 

vůči osobám dosud nezjištěným, které se na přípravě, schvalování a provádění tohoto mimořádného 

patření účastnily. Oznamovatel má za to, že takovými osobami mohou být i osoby mimo formální 

právní vztah s Ministerstvem zdravotnictví, které se však svými odbornými radami na vzniku 

mimořádných opatření podílejí (členové různých skupin, jako je Centrální řídící tým, integrovaný 

Centrální řídící tým, členové skupiny MeSES a další). Je nanejvýš potřebné, aby orgány činné 

v trestním řízení prověřily i jejich míru účasti.    

 

Lze považovat za nepochybné, že shora uvedeným jednáním by v případě prokázání trestné činnosti 

byly naplněny i zákonné podmínky pro použití vyšší trestní sazby dle odst. 2. písmen a) – d), resp. 

rovněž dle odst. 3 a 4 § 152 TZ, neboť:  

 

• Ke skutku došlo za stavu vyhlášené pandemické pohotovosti dle zákona č. 94/2021 Sb. o 

mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých 

souvisejících zákonů.  

• Označené osoby jsou nejvyššími představiteli ústředního orgánu státní správy, do jehož 

působnosti náleží ochrana zdraví obyvatel České republiky. V jejich případě by se tedy 

nepochybně jednalo o porušení důležité povinnosti vyplývající z jejich zaměstnání, povolání, 

postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona.  
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• Prokázaná závažnost následků nemoci COVID-19 a současný nárůst jejího výskytu poskytuje 

jistotu, že úmyslné šíření nemoci COVID-19 bude mít i ten nejtěžší následek předvídaný 

odstavcem 4 tohoto ustanovení, tedy smrt nejméně dvou osob.      

• Lze mít za to, že k páchání trestné činnosti dochází i dalšími mimořádnými opatřeními, 

vydávanými Ministerstvem zdravotnictví, vč. opatření, ukládajícího neočkovaným 

pedagogickým pracovníkům povinnost nosit během výuky ochranné prostředky dýchacích 

cest (kdy tedy MZ má za to, že jde o důležitou prevenci šíření nemoci covid-19 na děti), aniž 

by ukládalo stejnou povinnost očkovaným pracovníkům (kterým je tedy, při přijetí hypotézy o 

riziku vůči dětem, možnost nakazit děti nemocí covid-19 otevřena, a to proti všem dosud 

platným vědeckým závěrům) 

 

V. 

Oznamovatel žádá, orgány činné v trestním řízení prověřily, zda se shora uvedené či jiné osoby 

popsaným jednáním nemohly dopustit i dalších trestných činů, a aby byl oznamovatel v souladu s 

ustanovením trestního řádu písemně v zákonné lhůtě 30 dnů vyrozuměn o učiněných opatřeních. 
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