
Abstrakt 

Moje diplomová práce má za cíl představit problematiku trestní odpovědnosti za šíření HIV 

infekce a podnítit diskusi o účelnosti současné právní úpravy. Dále pak má za cíl představit jednotlivé 

koncepce trestněprávního postihování šíření HIV infekce a navrhnout alternativy, které se v této 

souvislosti nabízejí. Práce se skládá z úvodu, tří obecných kapitol, dvou analytických kapitol a závěru. 

V úvodu jsou představeny základní východiska práce a metodologie.  

V druhé kapitole následující po úvodu jsou vysvětleny základní souvislosti spojené obecně 

s fenoménem HIV a AIDS, a to s poukazem na nové poznatky na poli léčby a prevence šíření HIV 

infekce, jakož i historický kontext, v němž se vyvíjely debaty o HIV a AIDS, a to především 

v Československu, respektive v České republice. Dále jsou zde uvedeny jednotlivé koncepce chápání 

této problematiky v konkrétních státech, jakož praktické příklady. 

V třetí kapitole je představena právní úprava, ze které vychází trestní odpovědnost za šíření 

HIV infekce. Zvláštní pozornost je věnována tuzemské právní úpravě, a to zejména zákonu o veřejném 

zdraví a trestnímu zákoníku.  

Ve čtvrté kapitole jsou podrobněji představeny případy, kdy se tuzemské soudy zabývaly 

posuzováním trestní odpovědnosti za šíření HIV infekce, a je poukázáno na argumentaci, kterou soudy 

používají při dovození trestní odpovědnosti za jednotlivé trestné činy.  

Pátá kapitole je věnována kritice současné právní úpravy, která vychází jednak z postojů 

mezinárodních organizací k léčbě a prevenci HIV a AIDS, jednak z rozborů zahraniční odborné 

literatury zabývající se účelností respektive neúčelností přílišné kriminalizace šíření HIV infekce, které 

jsou v kontrastu s tuzemskou i zahraniční právní realitou. 

Šestá kapitola představuje možná řešení spočívajících buď ve změně právní úpravy, anebo ve 

změně její aplikace soudy, kde je v této souvislosti zejména poukazováno na nedostatečné vypořádání 

se s novými vědeckými poznatky na poli léčby a prevence HIV infekce a s tím souvisejícím rigidním 

uvažováním při posuzování trestní odpovědnosti za šíření HIV infekce. 

Závěrem shrnuji zásadní momenty práce a stanoviska, které jsem k jednotlivým právním 

problémům v souvislosti s trestní odpovědností za šíření HIV infekce zaujal. 

 


