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Ministerstvo zdravotnictví 

k rukám Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 
 
Palackého náměstí 375/4 
128 01 Praha 2 

 ------------------------------------------- 
 

         V Praze dne 4. 10. 2021 

 

Důrazné varování před zločiny  
proti lidskosti a dalšími trestnými činy 

 

 Na základě upozornění od rodičů Německé školy v Praze a z řady dalších škol v celé České republice 
se opakovaně dozvídáme, že dle mimořádného opatření MZ ze dne 14.6.2021, č.j.: MZDR 40555/2020-
7/MIN/KAN hygienická stanice nenařídí karanténu ve smyslu § 2 odst. 7 písmeno a) zákona č. 
258/2000 Sb. (dále ZoVZ):  

„Osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a mají vystavený národní certifikát o 
provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce 
oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve 
státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem 
nákazy onemocnění COVID-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na 

internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované 
osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, s tím, 
že u očkování uplynulo i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo ii) od aplikace první 

dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná 
osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-

19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí 
podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu 
se nařídí izolace podle bodu I.“ 

 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 
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škol. Z pohledu ochrany veřejného zdraví tak není žádného rozdílu mezi osobami očkovanými a 

neočkovanými.  

 Hygienické stanice tak zcela v rozporu s ochranou veřejného zdraví nařizují karanténu pouze 
osobám neočkovaným, a ne osobám očkovaným, byť podmínky pro šíření nemoci covid-19 jsou 
u osob ne-li stejné, pak u osob očkovaných dokonce vyšší.  

 Tímto svým jednáním se hygienické stanice mohou dopouštět páchání trestné činnosti s 
naplněním skutkových podstat níže uvedených trestných činů.  

S ohledem na skutečnost, že hygienické stanice se při nařizování karantény odvolávají na 
mimořádné opatření MZ, které tento protiprávní, diskriminační a z hlediska ochrany veřejného 
zdraví mimořádně nebezpečný postup stanoví, upozorňujeme Vás, že každý, kdo se na přípravě 

uvedeného opatření podílel, schválil jej či se účastní na jeho provádění, případně bude takto činit 
v budoucnosti u předpisů obdobných, se zřejmě dopouští páchání trestné činnosti s naplněním 
skutkových podstat níže uvedených trestných činů, a to minimálně návodem či jinou formou 
trestné součinnosti.  

S ohledem na shora uvedené upozorňujeme zejména na následující trestné činy:  

 

§ 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. 
 

§ 402 trestního zákona 

Apartheid a diskriminace skupiny lidí 



 

 

 

email: info@prolibertate.cz                                         mobil: +420 725 749 954                                     web: www.prolibertate.cz 

  

Institut práva a občanských svobod, z.s.                                                                                                                    

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

IČO: 10986511                                                                                                                                                   

Spisová značka: L 75092 vedená u Městského soudu v Praze 

 

(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci 

nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let. 
(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, 
a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo 
b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. 

(3) Příprava je trestná. 
  

 

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.   

 

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví bude pokračovat ve svém výše uvedeném protiprávním 
jednání i po obdržení tohoto upozornění, bude proti odpovědným fyzickým osobám iniciováno 

bez dalšího upozornění trestní oznámení k příslušným orgánům činným v trestním řízení.  

 

 

 

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

v zast. Nielsen Legal, advokátní kancelář, s. r. o.  

 

 

Příloha:  

- plná moc 


