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Úvod
Jedním z efektivních preventivních nástrojů ochrany jednotlivce i společnosti před
onemocněními, která mohou mít zásadní dopad na jejich zdraví a život, je očkování. V České
republice i Francii pak nalézáme jak systém povinného, tak doporučeného očkování. Smyslem
povinného očkování je z medicínského hlediska vytvořit tzv. kolektivní imunitu. 1 Tímto
pojmem se rozumí stav, kdy se daří očkovat vysoké procento obyvatel, a tím zabránit šíření
nemocí. Kolektivní imunita má pak výhody i pro ty, kteří být očkováni nemohli. Je totiž
u jednotlivých nemocí prokázáno, že pokud se dosáhne jisté míry proočkovanosti v populaci,
nemoci se nešíří a neohrozí tak ani jednotlivce, kterým očkovací látka nebyla aplikována.
Povinné očkování jako součást ochrany veřejného zdraví je v právním řádu České republiky
zakotveno již téměř 100 let. Konkrétně se tak stalo zákonem č. 412 ze dne 15. července 1919,
kterým bylo stanoveno, že k „očkování proti neštovicím jest povinno dítko v kalendářním roce,
ve kterém dovrší první rok života.“2 Dále se stanovila i povinnost přeočkování, odpovědnost
zákonných zástupců za splnění povinnosti očkovací, zproštění povinnosti ze zdravotních
důvodů a sankce za nesplnění povinnosti v podobě pokuty, nebo vězení až do 8 dnů.
Za zmínku stojí i speciální ustanovení, které umožňovalo provést očkování v místě bydliště
adresáta očkovací povinnosti, přičemž zákon stanovil, že „každý jest povinen pustiti lékaře,
provádějící veřejné očkování, i ty, již mu pomáhají neb vedou zápisy, do domu nebo bytu.“3
Podrobnosti pak byly stanoveny nařízením vlády republiky Československé4.
Ve Francii byla otevřena cesta pro očkování tzv. Pasteurovou revolucí, kdy Luis Pasteur, biolog,
chemik a lékař podněcoval francouzskou vládu k veřejné propagaci hygieny, což pomohlo
rozšířit ve společnosti ideu soustavné preventivní péče. I díky tomu bylo ve Francii snazší
založit očkovací povinnost proti pravým neštovicím. Stalo se tomu již zákonem ze dne 15.
února 1902, o ochraně veřejného zdraví5, který v ustanovení článku 6 předepisoval provedení
1

ŠUSTEK, P. Povinné očkování z pohledu soukromého práva: je někdo povinen nahradit případnou újmu na zdraví?
In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 10. 5. 2018]. str. 1.
2
Zákon č. 412/1919 Sb. z. a n., o povinném očkování proti neštovicím. In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 12. 04. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
3
Viz § 10 zákona č. 412/1919 Sb. z. a n., o povinném očkování proti neštovicím.
4
Nařízení vlády republiky Československé č. 298/1920 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 15. července
1919, čís. 412 Sb. z. a n., o povinném očkování proti neštovicím. In: Beck-online [právní informační systém].
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 12. 04. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
5
FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA. Zákon ze dne 15. února 1902, relative à la protection de la santé publique. In:
Legifrance.fr [portál veřejné správy]. Secrétariat général du gouvernement [cit. 12. 10. 2017]. Dostupné z:
https://www.legifrance.gouv.fr.
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očkování v průběhu prvního roku života dítěte, přeočkování pak v průběhu 11. a 21. roku
života. Také se stanovila osobní odpovědnost rodiče nebo poručníka za provedení této
povinnosti a bylo prováděcí právní úpravě svěřeno definovat nezbytná opatření pro
uskutečňování povinností určených tímto ustanovením.
Právě takto zavedené povinné plošné očkování zaručilo, že došlo k vymýcení pravých neštovic,
vysoce infekčního a smrtelného onemocnění. Jak v České republice, tak ve Francii se již proti
pravým neštovicím povinně neočkuje, neboť byla očkovací povinnost zrušena, a to
v návaznosti na prohlášení Světové zdravotnické organizace o vymýcení pravých neštovic.
Za zmínku na tomto místě stojí, že však ještě do 26. ledna 2018 francouzská právní úprava
umožňovala znovu zavést povinné očkování výslovně pro případ opětovného výskytu pravých
neštovic. Zároveň se ukládala povinnost státu uchovávat v zásobě určitý počet očkovacích
látek pro tyto případy.
Očkování tak od svého masového rozšíření pomáhá celosvětově vymýtit závažná infekční
onemocnění, nebo alespoň výskyt takových onemocnění, jako jsou dětská obrna či tuberkulóza,
minimalizovat. Tomu se děje a dělo zejména díky preventivním programům zdravotní péče,
a to jak těm s povinnou účastí, tak těm s účastí dobrovolnou, respektive doporučenou. I přesto
však některá běžně očkovaná onemocnění stále v populaci zůstávají. V posledních letech
jejich počet neklesá, spíše naopak, stoupá. Jedná se zejména o spalničky, vysoce infekční
dětské onemocnění. Zvyšující se tendenci jejich výskytu je možné pozorovat v minulých letech
ve všech evropských zemích, a to včetně České republiky a Francie. Zásadní je tak zvýšit
proočkovanost obyvatelstva a přispět tak k ochraně jeho zdraví. Nespornou cestu, jak
potřebnou míru proočkovanosti kontrolovatelně zajistit, představuje i systém povinného
očkování. Avšak zvláště v posledních letech je tento systém podrobován soustavné kritice částí
společnosti, zejména z důvodu, že omezuje základní lidská práva a svobody.
Obecným cílem této práce je tak analyzovat a porovnat zakotvení systému povinného očkování
v České republice, a dále ve Francii, členské zemi Evropské unie s rozvinutým systémem
ochrany veřejného zdraví, včetně zasazení těchto úprav do mezinárodněprávního kontextu.
Konkrétně v první části své práce se budu zabývat společným nadnárodním pohledem
na očkování. Cílem tedy bude analyzovat, jak se na očkování pohlíží v relevantních
mezinárodních organizacích, jejichž je Česká republika a Francie členem. Také se zaměřím
na mezinárodní smlouvy uzavřené oběma státy, jež se systému povinného očkování dotýkají.
2

Druhá část bude věnována ústavněprávnímu základu povinného očkování, tedy jaké
předpoklady pro právní úpravu povinného očkování jsou stanoveny ústavním pořádkem,
respektive ústavním řádem. Bude se tak jednat o analýzu a porovnání jak ústavněprávního
zakotvení v Ústavě Francouzské republiky6 (dále jen jako Ústava FR), ústavním zákoně č.
1/1993 Sb., Ústava České republiky7 (dále jen jako Ústava ČR), tak v ústavním zákoně č.
2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod8 (dále jen jako Listina), tak dosud vydanými
rozhodnutími orgánů státu, jež jsou nadány pravomocí kontroly ústavnosti.
V třetí části bude provedena analýza a porovnání právního zakotvení očkovací povinnosti
v zákonných a podzákonných předpisech. Bude se zkoumat, jaké druhy očkovací povinnosti
jsou nebo mohou být předepsány. Cílem bude zjištění podobností, které lze v současných
právních úpravách obou států nalézt, ale také rozdílů a jejich důsledků.
Ve čtvrté části pak budu analyzovat právní úpravu možného vynucení zákonem stanovené
očkovací povinnosti u povinně očkovaného a také sankce, které pro její nesplnění stanoví
normy správního či trestního práva. V této části bude pracováno s pojmy přímé vynucení
a nepřímé vynucení. Přímým vynucením bude myšlen stav, kdy by poskytovatel provedl
povinné očkování i přes vyslovený nesouhlas povinně očkovaného se tomuto úkonu podrobit.
Případně, zda by mohlo být provedení povinného očkování v konkrétním případě vynuceno
orgánem veřejné moci. Na druhou stranu nepřímé vynucení bude pojímáno jako preventivní
aspekt sankce nebo překážky9, které jsou v případě nesplnění očkovací povinnosti předvídány
právní úpravou. Jinak řečeno, osobně vnímám, že sankce a překážky stanovené pro případ
nesplnění očkovací povinnosti mají také motivovat adresáta této povinnosti k jejímu respektu.
Posilují tak samotnou zákonnou povinnost se očkování podrobit. Toto osobně považuje za ne
příliš zdůrazňovaný smysl sankcí a překážek.

6

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA. Constitution du 4 octobre 1958. In: Legifrance.fr [portál veřejné správy].
Secrétariat général du gouvernement [cit. 12. 10. 2017]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr.
7
Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In:
Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2017]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/.
8
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1991 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2017]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
9
V České republice budou sankce a překážky děleny na peněžité sankce (tedy přestupková problematika)
a nepeněžité sankce (překážky znemožňující přijetí dítěte v kolektivu). Vzhledem k tomu, že francouzská právní
úprava řadí přestupkovou problematiku pod odvětví trestního práva, přičemž přichází ve spojitosti s neplněním
očkovací povinnosti v úvahu aplikace skutkové podstaty trestného činu, bude provedeno dělení na administrativní
sankce (zejm. nepřijetí dítěte v kolektivu) a trestní sankce (přestupky a přečiny).

3

Část poslední, tedy část pátou, bude tvořit analýza a porovnání právní úpravy odškodňování
újmy způsobené podáním očkovací látky, přičemž se bude cílit na újmu, která je způsobena
reakcí organismu na podanou očkovací látku, a to aniž by došlo k nesprávnému postupu při
podání očkovací látky či její objektivní vadě. Tedy předmětem zájmu bude to, jak se stát staví
k újmám, které nevznikají ze svobodného rozhodnutí jednotlivce. Bude zejména porovnáváno,
jak snadno a jakými prostředky se lze náhrady domoci a jak která z analyzovaných zemí k této
problematice přistupuje a přistupovala v minulosti.
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1.

Státům společný nadnárodní pohled na očkování

1.1.

Organizace spojených národů a Světová zdravotnická organizace

Nejvýznamnější organizací, jejíž členem je jak Francie, tak Česká republika, je Světová
zdravotnická organizace. Tato organizace je významná zejména z toho důvodu, že se jedná
o agenturu, která je přidružena pod systém Organizace spojených národů10 (dále jen jako OSN),
ale také je významná počtem svých členů. Ten v současné době činí 194 členských států.
Světová zdravotnická organizace se zabývá zejména podporou zdraví a zdravotní bezpečnosti,
upevňováním zdravotnických systémů, využíváním poznatků z výzkumu pro formulování
strategií a posilováním spolupráce11.
V květnu roku 1998 se konalo 51. světové zdravotnické shromáždění, kde došlo k usnesení,
kterým si členské státy Světové zdravotnické organizace stanovily základní politické principy
týkající se péče o zdraví, a to v jeho co nejširších sociálních souvislostech. Zdraví je
formulováno jako jedno ze základních lidských práv, přičemž hlavním cílem hospodářského
a sociálního vývoje je jeho zlepšování. Usnesením byl zejména podpořen program Světové
zdravotnické organizace Zdraví 2112, který si jako svůj sedmý cíl stanovuje prevenci infekčních
onemocnění. Obsahem této prevence má být podstatné snížení nepříznivých důsledků, které
infekční nemoci přinášejí, a to díky systematicky realizovaným programům. V návaznosti
na toto usnesení došlo v září 2012 ke schválení programu Zdraví 2020 13 Regionálním
výborem Světové zdravotnické organizace. Program Zdraví 2020 představuje podporu
neutuchajícímu úsilí v boji proti infekčním onemocněním. Mezi prioritami pro region Evropy
se nachází i zvládání vážných bakteriálních i virových hrozeb, mimo jiné i tím, že bude
udržován systém preventivní vakcinace. Konečně se pak hodí uvést, že se všechny členské státy
Evropské unie připojily k Evropskému akčnímu plánu Světové zdravotnické organizace pro
očkovací látky na období 2015 – 202014, jenž byl přijat 18. září 2014. Tento akční plán je

10

Vše o OSN: systém organizace [online]. V Praze: Informační centrum OSN, 2014 [cit. 2. 2.2018]. Dostupné z:
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/vse-o -osn-organy.pdf.
11
Světová zdravotnická organizace. In: Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. Praha 2: Ministerstvo
zdravotnictví České republiky [cit. 2. 2.2018]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/obsah/svetova-zdravotnickaorganizace_3115_8.html.
12
Zdraví pro všechny v 21. století. In: Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. Praha 2: Ministerstvo
zdravotnictví České republiky, 2002 [cit. 2. 2.2018]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravi-provsechny-v -stoleti_2461_1101_5.html.
13
Zdraví 2020: evropská zdravotní politika. Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. Praha 2:
Ministerstvo zdravotnictví, 2014 [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/ramcovysouhrn-opatreni-zdravi-2020_8526_3016_5.html.
14
European Vaccine Action Plan 2015-2020. In: World Health Organisation [online].
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pokračováním programu Zdraví 2020 a rozvijí tak jeho myšlenky ve větších podrobnostech.
Je však třeba dodat, že programy Světové zdravotnické organizace mají obecně právně
nezávazný charakter15.
Co se týče OSN jako takové, v jejím rámci byly přijaty významné dokumenty, a to jak právně
závazné i nezávazné16, týkající se ochrany zdraví. Tím nejvýznamnějším právně závazným je
pak zajisté Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech17, k němuž
přistoupila jak Česká, tak Francouzská republika. Ten v ustanovení článku 12 stanoví, že každá
smluvní strana uznává „právo každého na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně fyzického
a duševního zdraví“. K realizaci tohoto práva pak mají smluvní strany učinit potřebná opatření,
jež budou mimo jiné zahrnovat prevenci a kontrolu epidemických a jiných nemocí. Mimo
tento dokument je speciálně upravena ochrana zdraví dětí, a to především ustanovením článku
24 právně závazné Úmluvy o právech dítěte (1989), kde je vyjádřeno právo na dosažení
nejvýše možné dosažitelné úrovně zdravotního stavu dítěte.

1.2.

Rada Evropy

Obecně nejdůležitější úmluvu, která byla v rámci Rady Evropy přijata, představuje Úmluva
o ochraně lidských práv a základních svobod18 (dále jen jako Evropská úmluva). Její význam
plyne i z faktu, že k efektivnímu zajištění jejího dodržování byl zřízen Evropský soud pro lidská
práva (dále jen jako ESLP), který je oprávněn rozhodovat o stížnostech smluvních států, ale
především také jednotlivců. V Evropské úmluvě se však expressis verbis právo na ochranu
zdraví nenalézá. Dle Kratochvíla je však právo na ochranu zdraví chápáno jako součást práva
na život, respektive jako jeho sociální aspekt. Argumentuje tím, že lidé přicházejí nepřirozeně
o život častěji vinou nedostatku potravy či zdravotní péče než popravou či přímým zabitím.19
Nicméně právo na život může být dotčeno pouze tehdy, pokud „porušení sociálního práva

WHO
Regional
Office
for
Europe
[cit.
2.
2.
2018].
Dostupné
z:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/255679/WHO_EVAP_UK_v30_WEBx.pdf?ua=1.
15
MALENOVSKÝ J. Mezinárodní právo veřejné: obecná část a poměr k jiným právním systémům. 6., upravené
a doplněné vydání v Brně: Doplněk, 2014. s. 499. ISBN 978-80-7239-318-3. str. 211-216.
16
S ohledem na povinné očkování se jedná například o Všeobecnou deklaraci lidských práv (1948) a Deklaraci
práv dítěte (1959).
17
V České republice publikováno pod č. 120/1976 Sb., vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním
paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních
právech.
18
V České republice publikováno jako sdělení č. 209/1992 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních
věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících.
19
KRATOCHVÍL in KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech.
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 1687 s. ISBN 978-80-7400-365-3. str. 391.
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dosahuje takové intenzity, že přímo ohrožuje život jednotlivců“.20 Pokud však porušení nemá
takto kvalifikovanou povahu, posuzují se tyto zásahy v rámci ustanovení článku 3 Evropské
úmluvy, tj. zákaz mučení a ustanovení článku 8 Evropské úmluvy, tj. právo na respektování
rodinného a soukromého života, které v sobě zahrnuje právo na tělesnou integritu. Kratochvíl
uvádí, že do tělesné integrity je zasahováno ve většině případů v oblasti zdravotnictví, přičemž
takovýto zásah může být jakkoliv malý. Příkladně udává, že se může jednat o pouhé podání
léku, nicméně musí se jednat o takové jednání, ke kterému nedal pacient souhlas21. ESLP se
ve věci povinného očkování vyslovil v tom smyslu, že povinné očkování je zásahem do práva
založeného ustanovením článku 8 LZPS, nicméně se ale jedná o zásah, jenž „sleduje legitimní
cíl ve veřejném zájmu a je nezbytný v demokratické společnosti.“22
Druhou významnou úmluvou, obzvláště z pohledu zdravotnického práva, je Úmluva
na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie
a medicíny 23 (dále jen jako Úmluva o biomedicíně). Na rozdíl od Evropské úmluvy není
možné porušení Úmluvy o biomedicíně namítat u ESLP, leda, že by se současně jednalo i
o porušení Evropské úmluvy. Je však možné, aby na základě ustanovení článku 29 Úmluvy
o biomedicíně ESLP vydal interpretující stanovisko. Nicméně iniciovat vydání takového
stanoviska je ale možné pouze na základě žádosti vlády státu, jež je smluvní stranou nebo
výboru zřízeného podle ustanovení článku 32 Úmluvy o biomedicíně.
Vedoucím principem Úmluvy o biomedicíně je pravidlo, že obecně nelze provádět zákroky
v oblasti péče o zdraví, aniž by k němu byl poskytnut dotčenou osobou souhlas, který je
informovaný a svobodný24. Zejména je zapotřebí dotčenou osobu poučit o povaze, důsledcích
a rizicích zákroku. S ohledem na charakter povinného očkování je vhodné uvést ustanovení
Úmluvy o biomedicíně, které stanoví, že „zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům
společnosti nebo vědy“.25 Až na výjimky mohou být práva založená Úmluvou o biomedicíně
omezena pouze zákonem, a to v případech, kdy je to v demokratické společnosti nezbytné
v zájmu ochrany veřejného zdraví, předcházení trestné činnosti, bezpečnosti veřejnosti či

20

KRATOCHVÍL in KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. op. cit. str. 391.
KRATOCHVÍL in KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. op. cit. str. 899.
22
MALÍŘ, J., DOLEŽAL, T. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví:
současný stav a perspektivy. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2016, 212 s. ISBN 978-80-7552-224-5. str. 84.
23
Vyhlášena pod č. 96/2001 Sb. m. s.
24
Viz článek 5 Úmluvy o biomedicíně.
25
Viz článek 2 Úmluvy o biomedicíně.
21
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ochrany práv a svobod druhých. Výjimky se však nevztahují na požadavek informovaného
souhlasu a nadřazenosti lidské bytosti; je možné tedy tato práva zákonem omezit.
Další úmluvou přijatou v rámci Rady Evropy, jež se dotýká ochrany zdraví a očkovaní, je
Evropská sociální charta 26 . Ta ve svém ustanovení článku 11, nazvaném jako právo
na ochranu zdraví, zavazuje smluvní strany přijímat opatření s cílem zajištění účinného
uplatňování práva na ochranu zdraví. Evropská sociální charta zde přináší příkladný výčet
možných opatření, mezi nimiž se nachází i požadavek co největší prevence endemických,
epidemických a jiných nemocí. Na okraj se hodí uvést, že ani tato úmluva nespadá pod soudní
kontrolu Evropského soudu pro lidská práva a má zaveden speciální kontrolní mechanismus
v ustanovení článku 21 Evropské sociální charty. Jedná se o povinnost států informovat
tajemníka Rady Evropy pomocí zpráv o přijatých ustanoveních, a to ve dvouletých
intervalech.
Všechny výše uvedené úmluvy přijaté na půdě Rady Evropy jsou mezinárodními smlouvami,
která zavazují signatářské státy. V případě České republiky se pak jedná o mezinárodní
smlouvu, která je přímo aplikovatelná a má aplikační přednost před vnitrostátní právní
úpravou27. Ve Francouzské republice jde o mezinárodní smlouvy, spadající pod ustanovení
článku 55 Ústavy FR. V něm se předepisuje princip přednosti ratifikovaných a vyhlášených
mezinárodních smluv před zákony a ostatními vnitrostátními právními předpisy28.

1.3.

Evropská unie

Z hlediska práva Evropské unie je vhodné nejprve stručně uvést unijní katalog práv, tedy
Listinu základních práv Evropské unie (dále jen jako Listina EU) 29 . Listina EU je právně
závaznou součástí práva Evropské unie se stejnou právní silou, jakou mají členskými státy
uzavřené mezinárodní smlouvy klíčové pro existenci Evropské unie. V jejím ustanovení článku
35 pak především nacházíme garanci práva na přístup k preventivní zdravotní péči každému,
a to podle podmínek stanovených vnitrostátní právní úpravou. Evropská unie je pak zavázána
k zajišťování vysokého stupně ochrany při provádění, ale také i vymezování, veškerých činností

26

V České republice vyhlášena pod č. 14/2000 Sb. m. s.
Viz čl. 10 Ústavy ČR: Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je
Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon,
použije se mezinárodní smlouva.
28
GICQUEL, J. a JEAN-ÉRIC GICQUEL. Droit constitutionnel et institutions politiques. 23e édition. Paris:
Montchrestien, 2009. str. 566. ISBN 2275049436. str. 50.
29
Listina základních práv Evropské unie 2016/C 202/02 . In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro
publikace Evropské unie [cit. 10. 05. 2018]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/.
27
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a politik Evropské unie. Nicméně platí, že Listina EU je určena institucím, orgánům, jiným
subjektům a členským státům Evropské unie pouze v případě, kdy uplatňují právo Evropské
unie. Podle Pítrové „z toho tedy logicky vyplývá, že Listina EU sama o sobě nemůže zakládat
nové pravomoci a rozšiřovat působnost práva Unie nad rámec pravomocí svěřených Unii
členskými státy.“30
Co se týče pravomocí Evropské unie v oblasti veřejného zdraví, společné otázky bezpečnosti
v oblasti veřejného zdraví se nacházejí v úpravě pravomocí sdílených se členskými státy31.
Sdílené pravomoci se pak projevují tím, že je možné přijímat v příslušné oblasti právně
závazné předpisy jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni členských států. Platí však, že
členské státy tuto pravomoc vykonávají v rozsahu, v jakém nebyla vykonána Evropskou unií,
případně v jakém rozsahu jí přestala být vykonávána32.
Obecně však ochrana a zlepšování lidského zdraví spadá do oblasti pravomocí podpůrných,
koordinačních a doplňkových 33 . Tím se rozumí, že činnost Evropské unie je v oblasti
veřejného zdraví činností doplňkovou, koordinační nebo podpůrnou ve vztahu k politikám
členských států, která se orientuje zejména na zvyšování kvality veřejného zdraví
a na prevenci vzniku lidských onemocnění. Evropská unie tak v této oblasti „nenahrazuje
pravomoc členských států a nemůže harmonizovat jejich právní předpisy“34.
Ucelenější úprava konkrétních pravomocí v oblasti veřejného zdraví se pak nachází v hlavě
XIV. Smlouvy o fungování Evropské unie 35 (dále jen jako SFEU), konkrétně se jedná
o ustanovení článku 168 SFEU. Zde se stanoví požadavek na zajištění vysoké úrovně ochrany
zdraví při provádění i vymezení politik a činností Evropské unie. Tato činnost podle SFEU
zahrnuje i postup vůči nejzávažnějším nemocem podporou činností, které mají za cíl jim
předcházet. Beze sporu je pak takovou činností i povinné očkování. Nicméně Soudní dvůr
Evropské unie uvedl, že "článek 168 SFEU, který se týká pravomoci EU v oblasti veřejného
zdraví, neukládá členským státům žádnou povinnost ve vztahu k očkování nezletilých dětí, které

30

L. PÍTROVÁ in SYLLOVÁ, J. a kol. Lisabonská smlouva: komentář. Praha: C. H. Beck, 2010. Beckova edice
komentované zákony. 1344 s. ISBN 978-80-7400-339-4. str. 41.
31
Viz čl. 4 odst. 2 písm. k Smlouvy o fungování Evropské unie.
32
TOMÁŠEK, M., TÝČ V., MALENOVSKÝ J., et al. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges,
2017. Student (Leges). 496 s. ISBN 978-80-7502-184-7. str. 60.
33
Viz čl. 2 odst. 5 a čl. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie.
34
PÍTROVÁ L. in SYLLOVÁ, J. a kol. op. cit. str. 629.
35
Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie Úř. věst. C 59, 7. 6.
2016. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 10. 05. 2018]. Dostupné z:
http://eur-lex.europa.eu/.
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by se bylo lze dovolávat za účelem přezkumu souladu vnitrostátních opatření s právem
Unie.“36
Obecně má Evropská unie tedy za úkol podněcovat spolupráci ve výše uvedených oblastech
mezi členskými státy, zejména tu týkající se zlepšení koordinace zdravotních služeb
v příhraničních oblastech, případně má podporovat činnost vyvíjenou jednotlivými členskými
státy. Obdobně se také stanoví, že členské státy koordinují programy a politiky v oblasti
veřejného zdraví s Komisí37. Ta může při úzké spolupráci s členskými státy dávat jakékoliv
podněty, které by v této oblasti mohly být užitečné. Zde se jedná zejména o podněty, které
stanovují ukazatele a směry, podporují výměnu informací obsahující osvědčené postupy
a vedou k vytvoření podkladů sloužících ke konstantnímu hodnocení a dohledu.
Dále mají členské státy a Evropská unie v oblasti veřejného zdraví, a tedy i očkování, za úkol
podporovat spolupráci se zeměmi, které nejsou členy Evropské unie či Evropského
hospodářského prostoru, neméně pak s mezinárodními organizacemi.
Ustanovení článku 168 odst. 5 SFEU také zmocňuje Evropský parlament a Radu k přijetí
pobídkového opatření řádným legislativním procesem, jež je určeno ke zlepšování a ochraně
zdraví člověka. Pro účely právního rámce očkování je pak vhodné uvést, že se může jednat
zejména o možná pobídková opatření k postupu proti nejzákeřnějším přeshraničním nemocem.
Evropská unie vydala s přihlédnutím k tomuto odstavci nařízení stanovující program činností
Evropské unie v oblasti zdraví. Současný program na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince
2020 byl publikován jako Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 282/201438 (dále jen jako
Nařízení o programu činnosti v oblasti zdraví). Jeho obecnými cíli je doplňování, podpora
a zhodnocování politiky členských států za účelem vylepšení zdraví unijních občanů
a snižováním nerovnosti ve zdravotní oblasti, mimo jiné za pomoci ochrany před vážnými
zdravotními hrozbami přeshraniční povahy. Obecné cíle jsou plněny pomocí specifických cílů,
které jsou určeny ustanovením článku 3 Nařízení o programu činnosti v oblasti zdraví.
Za účelem plnění cíle předcházení nemocem je stanoven specifický cíl v podobě „určení,
rozšiřování a prosazování využívání osvědčených a vědecky podložených postupů pro
přijímání nákladově efektivních opatření na podporu zdraví a předcházení nemocem
36

Usnesení Soudního dvora Evropské unie ze 17. 7. 2014, C-459/13, Široká. bod. 19.
Orgán Evropské unie zakotvený v čl. 244an. SFEU.
38
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 282/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zavádí třetí program
činnosti Unie v oblasti zdraví (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1350/2007/ES Úř. věst. L 86, 21. 3. 2014 In:
EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 10. 05. 2018]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/.
37
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a zabývání se při tom zejména hlavními rizikovými faktory souvisejícími s životním stylem se
zaměřením na přidanou hodnotu Unie“39. Specifické cíle jsou pak plněny skrze akce, jež musí
být v souladu s přílohou č. I Nařízení o programu činnosti v oblasti zdraví, tedy tematickými
prioritami. Mezi nimi lze nalézt koordinaci nezávazných přístupů k očkování a „zřízení rámce
pro dobrovolné mechanismy, včetně zavedení optimální proočkovanosti s cílem efektivně
bojovat proti opětovnému výskytu infekčních onemocnění.“40
V ustanovení článku 168 odst. 6 SFEU se pak svěřuje pravomoc Radě vydávat doporučení,
která se týkají veřejného zdraví, a to však pouze na základě návrhu Komise. Pro oblast
očkování Komise využila svou iniciační pravomoc dne 26. dubna 2018, když navrhla Radě
vydání Doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet
očkováním41. Tento návrh dle svého odůvodnění vznikl zejména na základě impulsu v podobě
neakceptovatelného umírání dětí na základě onemocnění, jako jsou spalničky, přičemž proti
těmto nemocem existuje účinné očkování. Návrh obsahuje doporučení pro členské státy,
například zpracovat očkovací plány se zaměřením na zvýšení proočkovanosti a tyto plány
následně provádět. Dále zavést pravidelné kontroly stavu očkování nebo i konkrétní doporučení
zajistit do roku 2020 míru proočkovanosti ve výši 95 % v případě spalniček. Při přípravě
návrhu bylo zjištěno, že členské státy „mají v této oblasti velký zájem o více opatření
na úrovni EU, a současně ukázaly rozsah obav vyjádřených těmi, kteří odmítají nebo váhají
akceptovat očkování, a rovněž těmi, kteří jsou proti povinnému očkování v některých
společenských skupinách.“42 I z tohoto důvodu se doporučuje provádět osvětu ohledně přínosů
očkování, a to v nezbytném rozsahu. Zůstává však na Radě, jak se k tomuto návrhu Komise
postaví. I kdyby byl však přijat, jedná se pouze o doporučení, které není právně závazné.
„Doporučení má být nicméně svými adresáty (členské státy nebo unijní orgány) respektováno
stejně jako závazný akt, není ale vynutitelné.“43
Očkováním se však již zabývala Rada44 při svých jednáních v minulosti. Jejich významnými
výstupy jsou pak Závěry Rady o imunizaci dětí: úspěchy a úkoly v oblasti imunizace dětí

39

Viz odst. 9 odůvodnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 282/2014.
Viz odst. 2.1. Přílohy č. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 282/2014.
41
Návrh Doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním In: EURlex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 11. 05. 2018]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/.
42
Viz odst. 3 důvodové zprávy Návrhu Doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze
předcházet očkováním.
43
TOMÁŠEK, M., TÝČ V., MALENOVSKÝ J., et al. op. cit., str. 110.
44
Orgán Evropské unie upravený v ustanovení článku 237an. SFEU.
40
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v Evropě a další postup45 z roku 2011 (dále jen jako Závěry Rady o imunizaci dětí) a dále
Závěry Rady o očkování jako účinném nástroji v oblasti veřejného zdraví46 z roku 2014 (dále
jen jako Závěry Rady o očkování). V Závěrech Rady o imunizaci dětí Rada předně uznává,
že za očkování dětí jsou odpovědné členské státy Evropské unie. Dodává však, že přesto je
smysluplné se zabývat touto otázkou na evropské úrovni. Rada dále mimo jiné připomíná, že
tam, „kde existuje očkování, se jedná o nejúčinnější a nejekonomičtější způsob prevence
infekčních nemocí“ 47 a zdůrazňuje, že se vinou nedostačující proočkovanosti nepodařilo
eliminovat spalničky a zarděnky do konce roku 2010, přičemž se jednalo o dříve stanovený
cíl. Mezi výzvami Rady ve vztahu k členským státům je pak mapování a odstraňování
překážek přístupu k očkování, zlepšení monitorování proočkovanosti a posilování důvěry
v očkovací programy dětí u veřejnosti. V Závěrech Rady o očkování pak Rada také považuje
účinný, efektivní a bezpečný systém očkování za nedílnou součást systému zdravotní péče
a uznává, že je možné spatřovat za případy podočkovanosti u některých skupin obyvatel
příčinu v rostoucím počtu odmítnutí očkování v některých státech Evropské unie. To pak dle
Rady způsobuje problémy veřejnému zdraví a vede k propuknutí nákladných epidemií. Rada
tak vyzývala státy Evropské unie, aby zejména vylepšovaly epidemiologický dozor včetně
hodnocení situací, které se týkají přenosných nemocí, včetně nemocí, jimž lze předcházet
očkováním. Dále vyzývala ke zdokonalování vnitrostátních očkovacích programů včetně
zvažování zavedení dosud neužívaných očkovacích látek, a to ve vhodných situacích.
K tématu očkování se vyjádřil i Evropský parlament dne 19. dubna 2018, když přijal v souladu
s ustanovením článku 128 odst. 5 jednacího řádu Evropského parlamentu usnesení o váhavosti
vůči očkování a poklesu proočkovanosti v Evropě 48 . V tomto svém usnesení konstatuje
prospěšnost očkování, podporuje iniciativu společného nákupu očkovacích látek pro lepší
zajištění jejich dostupnosti a také například vítá iniciativu Komise ve věcech očkování.
Evropský parlament dále konstatoval své obavy plynoucí z nedostatečné proočkovanosti, která
je nezbytná k zajištění ochrany, přičemž s obavami uvádí, že „rostoucí a rozšířená váhavost

45

Závěry Rady o imunizaci dětí: úspěchy a úkoly v oblasti imunizace dětí v Evropě a další postup. Úř. věst. C
202/4, 8. července 2011. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 12. 05.
2018]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/.
46
Závěry Rady o očkování jako účinném nástroji v oblasti veřejného zdraví Úř. věst. C 438/3, 6. 12. 2014 In:
EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 12. 05. 2018]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/.
47
Viz odst. 9 Závěrů Rady o imunizaci dětí: úspěchy a úkoly v oblasti imunizace dětí v Evropě a další postup.
48
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018 o váhavosti vůči očkování a poklesu proočkovanosti
v Evropě. In: Štrasburk: Evropský parlament, 2018, ročník 2018, 2017/2951(RSP). Dostupné také z:
www.europarl.europa.eu.
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vůči očkování dosáhla znepokojivých rozměrů“. 49 Usnesení se však neomezuje na pouhé
konstatování faktů a přesvědčení, ale také obsahuje výzvy adresované jak členským státům
Evropské unie, ale také Komisi. Ve vztahu k členským státům pak stojí za zmínku požadavek
na rozšíření proočkovanosti i mimo rané dětství, tedy požadavek na celoživotní očkování.
Členské státy i Komise jsou pak vyzývány k posílení právního základu pro imunizaci. To se
ovšem nemá dít pouze silově, ale naopak za současného dialogu s občany s cílem je edukovat
a přesvědčit o přínosech očkování, a to na základě faktických a vědecky podložených
informací.

49

Viz odst. 18 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018 o váhavosti vůči očkování a poklesu
proočkovanosti v Evropě.
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2.

Ústavněprávní rozměr povinného očkování

2.1.

Ústavní pořádek a povinné očkování v České republice

2.1.1. Povinné očkování jako součást práva na ochranu zdraví
Právo na ochranu zdraví je výslovně upraveno v Ústavním pořádku České republiky, a to
konkrétně v ustanovení článku Listiny. Toto právo je zaručeno každému, tedy bez ohledu
na jeho státní příslušnost. Dle nálezu Ústavního soudu 50 III. ÚS 2253/13 je však nutné
odlišovat právo na ochranu zdraví a právo na zdraví; v prvním případě se jedná o soubor
opatření státu, v tom druhém se jedná o součást ústavního statusu jednotlivce.
Na právo na ochranu zdraví se uplatní tzv. salvatorní klauzule, tedy režim ustanovení článku
41 odst. Listiny, který stanovuje limity tohoto základního práva. Práva na ochranu veřejného
zdraví se tak lze domáhat jedině v mezích prováděcích zákonů či mezinárodních smluv
závazných v souladu s ustanovením článku 10 Ústavy. Avšak toto omezení se neuplatní
na právo na ochranu zdraví založené mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy51. Na
rozdíl od práv lidských a politických, která se projevují nekonáním státu, v případě práva
na ochranu zdraví jako práva sociálního je potřeba aktivního zásahu státu, a to zejména
vytvoření určitých plnění a služeb.
Z obecně formulovaného práva na ochranu zdraví však plyne i obecná povinnost uložená státu,
aby chránil zdraví obyvatel před negativními vlivy. Ochrana veřejného zdraví je pak v Listině
výslovným důvodem pro omezení jiných práv, jako je například svobodný projev náboženství
či víry nebo práva svobodně se shromažďovat. Stát pak „odpovídá plně i za ochranu veřejného
zdraví, včetně ochrany před epidemiemi a jinými případy přenosných nemocí.“52 Z toho mj.
podle Wintra vyplývá, že „právo na ochranu zdraví může kolidovat též s individuálními právy
a svobodami a v některých krajních případech může být chráněno zdraví člověka i proti jeho
vůli.“53 Stát je tak povinen zajišťovat ochranu veřejného zdraví a této povinnosti odpovídá
povinnost respektu každého jednotlivce k opatření učiněnému k ochraně zdraví. Povinné

50

Nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. III. ÚS 2253/13. In: NALUS [právní informační systém].
Ústavní soud [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/.
51
Viz např. ustanovení článku 12 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.
52
PAVLÍČEK, V. in PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2., dopl. a podstatně
rozš. vyd. Praha: Linde, 2002. Zákony s poznámkami (Linde). 1164 s. ISBN 80-7201-391-2. str. 250.
53
WINTR, J. in POSPÍŠIL, Ivo, Tomáš LANGÁŠEK, Vojtěch ŠIMÍČEK a Eliška WAGNEROVÁ. Listina základních práv
a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 931 s.
ISBN 978-80-7357-750-6. str. 649.
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očkování pak patří mezi taková opatření, která mají za cíl zajištění zdraví společnosti i
jednotlivce. Z důvodu svého obligatorního charakteru však zasahují i do jiných základních práv
a svobod zajištěných a garantovaných ústavním pořádkem České republiky. Zejména bývá
namítán zásah do práva na nedotknutelnost osoby 54 , na osobní svobodu 55 a práva
na soukromí56.
2.1.2. Výhrada zákona
Z ústavního pořádku plyne také jedno významné omezení, co se týče možné právní úpravy
povinného očkování. Toto omezení nazýváme výhradou zákona a nalezneme ji v hlavě I.
oddílu I. ustanovení článku 4 odst. 1 Listiny. Toto ustanovení stanoví, že povinnosti pomohou
být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. Současná právní úprava v Zákoně
o ochraně veřejného zdraví stanovuje na úrovni zákona pouze základní rámec očkovací
povinnosti, přičemž ohledně jejího obsahu a rozsahu odkazuje na prováděcí právní předpis57.
Otázka, zda takový přístup neodporuje právě výhradě zákona, se již v minulosti zabýval jak
Nejvyšší správní soud (dále pouze jako „NSS“), tak později Ústavní soud.
V řízení o kasační stížnosti se NSS soud zabýval případem udělené správněprávní sankce –
pokuty rodičům, kteří nenechali své dítě očkovat proti tuberkulóze, což bylo jedno z povinných
očkování. Stěžovatelé mj. namítali, že je stanovení očkovací povinnosti de facto pouze
podzákonným právním předpisem v rozporu s výhradou zákona. NSS dal stěžovatelům
zapravdu tím, že prohlásil, že „povinnosti, jejichž porušení je sankcionováno v rámci
správního trestání, nejsou „blíže specifikovány“, nýbrž originárně určovány teprve vyhláškou,
a nikoli, jak předvídá Listina základních práv a svobod ve svém čl. 4, zákonem. Nejvyšší
správní soud je tedy toho názoru, že vyhláška č. 439/2000 Sb. (aktuálně č. 537/2006 Sb.)
„zasahuje do věcí vyhrazených zákonu“, protože „stanovuje primární práva a povinnosti“58.
NSS tak prohlásil s ohledem na ustanovení článku 95 odst. 1 Ústavy ČR vyhlášku protiústavní
a v projednávaném případě za neaplikovatelnou. V tomto rozhodnutí, i přes zvážení přínosů
v podobě flexibilnosti úpravy podzákonným právním předpisem, se NSS přiklonil spíše

54

Viz ustanovení článku 7 Listiny.
Viz ustanovení článku 8 Listiny.
56
Viz ustanovení článku 10 Listiny.
57
Jedná se o vyhlášku č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. In:
Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 13. 05. 2018]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/.
58
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 3 Ads 42/2010 - 92. In: Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
55
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k formalistickému pojetí. Nicméně tato otázka nebyla řešena v judikatuře NSS jednotně, což
také konstatoval osmý senát NSS 59 , a právě z tohoto důvodu předložil tuto problematiku
rozšířenému senátu NSS. Tento rozšířený senát pak ve svém rozhodnutí zaujal opačný přístup,
než který byl v předchozím prezentovaném rozhodnutí60. Nejprve se vyjádřil k přípustnosti
úpravy za pomoci podzákonného právního předpisu. V této věci konstatoval, že žádné
ustanovení ústavního pořádku ani ustanovení článku 26 Úmluvy o biomedicíně není překážkou
tomu, aby „podrobnosti týkající se očkovací povinnosti byly upraveny prováděcím právním
předpisem, stane-li se tak na základě zákona a v jeho mezích“61. Dále se rozšířený senát
zabýval tím, zda ustanovení § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví a dále konkretizace
vyhláškou obstojí v ústavněprávním pohledu, a to zejména s rozhodnutím Ústavního soudu62
o nemožnosti stanovení primárních povinností pouze prováděcím právním předpisem. I v této
věci se vyjádřil ve prospěch současné právní úpravy, neboť uznal legitimní důvody
zákonodárce pro vymezení rámcové očkovací povinnosti zákonem a ponechání prováděcímu
právnímu předpisu stanovení případů a termínů očkování. A to zejména proto, že toto řešení
umožňuje pružnou reakci na výskyt infekčních onemocnění v České republice, ale také nové
vědecké poznatky v této oblasti. Tento přístup byl následně potvrzen63 i nálezem Ústavního
soudu64, který prohlásil, že nelze „při nezbytném akcentu na obecnost právní úpravy uzavřít,
že by rozsah očkování nebyl zákonem upraven s potřebnou mírou podrobnosti“.65 Ústavní soud
tak má zato, že ustanovení § 46 zákon o ochraně veřejného zdraví66 představuje dostatečně
srozumitelný a jasný základ pro povinné očkování, přičemž jsou z něj spolehlivě seznatelné
základní charakteristiky a meze této právní úpravy povinného očkování. Vzhledem k tomu, že
v zákonné ani v podzákonné právní úpravě nedošlo od rozhodnutí k žádným zásadním

59

Viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2011, čj. 8 As 6/2011 – 108. In: Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
60
Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, čj. 8 As 6/2011-120 In: Beck-online
[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
61
Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, čj. 8 As 6/2011-120. bod 23.
62
Jedná se o nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 5/01. In: NALUS [právní informační
systém]. Ústavní soud [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/.
63
K nálezu však připojila své nesouhlasné stanovisko jako jediná soudkyně Kateřina Šimáčková. Ta současnou
právní úpravu neshledává souladnou s ústavním pořádkem, zejména s právem na nedotknutelnost osoby. Je tomu
tak podle ní proto, že je ponechán příliš široký prostor Ministerstvu zdravotnictví pro stanovení rozsahu očkovací
povinnosti, přičemž toto by se mělo dít za pomocí zákona, jak předepisuje Listina. Ústavnímu soudu dále vyčítá,
že v tomto nálezu nerozhodoval bez předsudků jako odborný strážce ústavní konformity. (In: Odlišné stanovisko
soudkyně Kateřiny Šimáčkové k výroku i odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 27. 01. 2015, sp. zn. Pl. ÚS
19/14. NALUS [právní informační systém]. Ústavní soud [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/.)
64
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 01. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14. In: NALUS [právní informační systém].
Ústavní soud [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/.
65
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 01. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14. bod 68.
66
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství
C. H. Beck [cit. 22. 06. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
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změnám, lze považovat vzhledem k judikatuře NSS a Ústavního soudu výhradu zákona
za zachovanou.

2.2.

Judikatura Ústavního soudu dotvářející právní úpravu povinného očkování

Výhrada zákona, popsaná výše, není a nebyla jediným argumentem, se kterým se Ústavní soud
musel v souvislosti s povinným očkováním potýkat. Stěžovatelé zejména napadali
nedostatečné zákonné možnosti odmítnutí povinného očkování, přičemž toto se promítlo
ve dvou klíčových nálezech Ústavního soudu, které de facto doplnili zákonnou a podzákonnou
právní úpravu. Falusová hovoří o tom, že „se v zásadě jedná o judikatorní dotvořené právní
normy“.67 S tímto postupem však vyslovil nesouhlas ústavní soudce Jan Musil 68. Považuje
za sporné připouštět další výjimky nad rámec zákonných výjimek. Mělo by docházet
k přijímání dalších výjimek pouze doplňující legislativní úpravou a Ústavní soud by tak neměl
být v této věci v roli arbitra.
2.2.1. Náboženství a víra jako ospravedlnění pro odmítnutí očkování
Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 3. 2. 201169 zabýval ústavní stížností rodičů, kteří se
bránili proti rozhodnutí NSS ve věci uložení pokuty za nerespektování očkovací povinnosti
u jejich nezletilých dětí. Zejména poukazovali na porušení práva na spravedlivý proces, neboť
dle jejich názoru Úmluva o biomedicíně neumožňuje tak širokou výjimku z provádění
zdravotních úkonů bez souhlasu, jak je pojímáno v českém prostředí v případě povinného
očkování. Poukazovali na to, že tyto výjimky mají být ve vztahu k faktickému stavu. Ten je
dle stěžovatelů takový, že neprovedení očkování u

jednotlivce nemůže vzhledem

k epidemiologické situaci70 v České republice vést k ohrožení zdraví ostatních. V této věci
však Ústavní soud námitkám stěžovatelů nepřisvědčil, mj. i prohlášením toho, že „zásadně
nemůže nahradit závěr zákonodárce nebo exekutivy o tom, že určité infekční nemoci vyžadují
povinné očkování“71.
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FALUSOVÁ, Tereza. Povinné očkování [online] Praha, 2016 [cit. 12. 04. 2018]. Dostupné z:
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120257550. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. str. 51.
68
Odlišné stanovisko soudce Jana Musila k výroku i odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp.
zn. III. ÚS 449/06. In: NALUS [právní informační systém]. Ústavní soud [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z:
https://nalus.usoud.cz/.
69
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06. In: NALUS [právní informační systém]. Ústavní
soud [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/.
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Stěžovatelé například poukazovali na to, že tetanus není infekčním onemocněním, že hepatitida B není dětskou
nemocí, či že od roku 1960 nebyl hlášen výskyt dětské obrny na našem území.
71
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06. odst. IV. /a.
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Dále stěžovatelé spatřovali v povinném očkování zásah do jejich práva zaručeného
ustanovením článku 32 odst. 4 Listiny, tedy právo na péči o dítě a jeho výchovu. K tomuto se
Ústavní soud vyjádřil v tom smyslu, že Listina stanovuje pro omezení práv rodičů a odloučení
dětí od rodičů proti jejich vůli nutnost soudního rozhodnutí na základě zákona. Avšak povinné
očkování nelze považovat za takové omezení rodičovských práv, a proto se Ústavní soud
rozhodl dále tvrzeným porušením tohoto práva nezabývat.
Následně se tak zaměřil na další právo, do kterého bylo dle názoru stěžovatelů nepřiměřeně
zasaženo, a to právo svobodně projevovat svou víru nebo náboženství, zaručené ustanovením
článku 16 Listiny. Předně Ústavní soud vyložil omezení tohoto práva prostřednictvím
povinného očkování za přípustné, neboť jde „evidentně o opatření v demokratické
společnosti nezbytné pro ochranu veřejné bezpečnosti, zdraví a práv a svobod druhých“72.
Avšak Ústavní soud považuje za nezbytné poskytnout účinnou ochranu základním právům,
která se nacházejí v konfliktu s povinným očkováním, a to důkladným rozebráním okolností
konkrétního případu a výjimečným neuložením sankce

73

a nevynucováním očkovací

povinnosti jiným způsobem. Ústavní soud tak NSS vyčetl, že tomuto aspektu se věnoval pouze
povrchně, stručně a formálně.
Dle Ústavního soudu si bylo třeba položit otázku, zda je ústavně konformní přijmout stav, kdy
je jakékoliv porušení očkovací povinnosti sankcionováno bez přihlédnutí ke specifikům daného
případu a motivaci dané osoby očkování nepodstoupit. V tomto ohledu Ústavní soud
upozorňuje na vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, že jakékoliv jiné
závažné důvody, než ty zákonem vyslovené, jsou z hlediska práva irelevantní. A dále také
na soustavné upozorňování veřejného ochránce práv, že je třeba v zákonné úpravě vytvořit
prostor pro zohlednění takovýchto důvodů. Na to Ústavní soud navazuje tím, že „Ústavou
požadovaná ochrana individuální autonomie, předpokládaná čl. 16 Listiny, vyžaduje, aby
povinné očkování nebylo proti povinným subjektům ve výjimečných případech vynucováno“74.
Toto musí brát v potaz jak orgán veřejné moci, jemuž je svěřeno rozhodování o vynucení nebo
sankcionování nerespektování očkovací povinnosti, tak správní soud v řízení o žalobě
ve správním soudnictví. Významné při rozhodování však bude posouzení přesvědčivosti
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Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06. odst. IV. /a.
Proti tomu se však staví ve svém odlišném stanovisku ústavní soudce Jan Musil, neboť spatřuje v přístupu, kdy
bude upuštěno od sankce pouze na základě volné úvahy správního orgánu či soudu, možné porušení principu
rovnosti před zákonem. (Odlišné stanovisko soudce Jana Musila k výroku i odůvodnění nálezu Ústavního soudu
ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06).
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Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06. odst. IV. /c.
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a konzistentnosti tvrzení osoby odmítající očkování. V posuzovaném případě měl však
Ústavní soud pocit, že konzistentnost a přesvědčivost nebyla naplněna. Nicméně zůstalo
na NSS, aby v novém posuzování věci toto komplexně posoudil. „NSS se ve výsledku
přiklonil k poněkud přísné linii, jež sice závěry ÚS obsažené v nálezu sp. zn. III. ÚS 449/06
reflektuje, avšak doposud nikdy nedospěl k závěru, že by v některé z jím projednávaných věcí
byly podmínky pro výše popsané „výjimečné nesankcionování“ dány“75.
Ústavní soud však tak tímto nálezem otevřel dveře odpůrcům povinného očkování, kteří budou
přesvědčivě a konzistentně argumentovat závažnými důvody pramenící z náboženského
přesvědčení nebo víry. Tedy uplatní jiné důvody než ty, které předpokládá zákon. Proti tomuto
se staví ústavní soudce Jan Musil, když se k tomuto vyjadřuje tak, že v zákoně na „výjimečné
situace je pamatováno dostatečně“76. Orgány veřejné moci jsou dle tohoto nálezu povinny se
s touto argumentací vypořádat a zvážit, zda se nejedná o natolik závažné důvody, aby bylo
namístě aplikovat onu ústavní ochranu individuální autonomie. V tomto konkrétním
posuzovaném případě tak bylo NSS vytýkáno, že se nedostatečně věnoval posuzování důvodů
stěžovatelů, nicméně jak poznamenává ve svém odlišném stanovisku i ústavní soudce Jan
Musil, „měl Ústavní soud současně zároveň naznačit, v čem spočívá výjimečnost tohoto
konkrétního případu“77. Nicméně dle mého názoru Ústavní soud ve svém nálezu nestanovil
kritéria a

měřítka pro dostatečně závažné důvody, což by v takto vytvořeném

„mimozákonném“ důvodu pro odmítnutí povinného očkování jistě bylo záhodné.
2.2.2. Sekulární důvody pro odmítnutí povinného očkování
Ovšem výše analyzovaný nález Ústavního soudu nezůstal osamocen, neboť jím otevřená cesta
odmítnutí očkování pro důvody, které nevyplývají ze zákona, byla využita rodiči, kteří odmítli
provést povinná očkování u své dcery „z důvodu svědomí a myšlení, svého etického,
racionálního i filozofického přesvědčení, jakož i z přesvědčení o nejlepším zájmu dítěte při
ochraně jeho zdraví“ 78 . Sami stěžovatelé na tento nález poukazovali a tvrdili, že splnili
všechna kritéria jím stanovená.
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HÁJEK, M. Judikatura NSS: Povinné očkování. Soudní rozhledy. 2015, 2015(3/2015), str. 82. In: Beck-online
[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 4. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
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Odlišné stanovisko soudce Jana Musila k výroku i odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp.
zn. III. ÚS 449/06. bod 12.
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Odlišné stanovisko soudce Jana Musila k výroku i odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp.
zn. III. ÚS 449/06. bod 17.
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Nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. US 1253/14. In: NALUS [právní informační systém].
Ústavní soud [cit. 6. 2. 2018]. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/.
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Důvody uváděné stěžovateli Ústavní soud označil pojmem sekulární výhrada svědomí
a následně tuto výhradu připodobnil výhradám náboženským a víry, o kterých ve výše
uvedeném nálezu79 rozhodoval. Dle vyjádření Ústavního soudu sekulární výhrady mohou mít
nejrůznější obsah, na rozdíl od náboženských, ale to neznamená, že by nemohly být
ústavněprávně přezkoumány. V rámci tohoto přezkoumání pak došel Ústavní soud k závěru,
že tím, že obecné soudy nepostupovaly v souladu s nálezem Ústavního soudu, tedy
nezohlednily a neprozkoumaly námitky stěžovatelů v potřebné míře, došlo k porušení jak
práva na spravedlivý proces, tak právo na svobodu svědomí.
Ústavní soud však současně s tímto konstatováním důrazně doplnil, že nesmí dojít k tomu, aby
se dopady akceptované sekulární výhrady svědomí extrémně odchylovaly od cílů, které jsou
právním řádem pro oblast povinného očkování vytyčeny. Tedy nesmí dojít ke stavu, kdy by
Ústavním soudem vytyčená možnost odmítnout povinné očkování ztratila svou mimořádnou
a výjimečnou povahu a stala by se tak pravidlem. Nadto Ústavní soud oproti minulému nálezu
stanovil i jistý příklad, kdy je možné z jeho pohledu o úspěšně uplatněné výhradě svědomí
uvažovat. Musí se jednat o mimořádné případy, které jsou „úzce svázané s osobou, na kterou
se očkovací povinnost vztahuje, nebo s osobami jí blízkými (vysoce nežádoucí odezva
předchozí vakcinace u této osoby, u jejího dítěte apod.)“80.

2.3.

Očkovací povinnost v pojetí francouzského ústavního práva

V preambuli Ústavy FR se nachází proklamace, že „Francouzský lid slavnostně prohlašuje
oddanost lidským právům a principům národní suverenity, definovaných v Deklaraci práv
člověka a občana z roku 1789, která byla potvrzena a doplněna Preambulí Ústavy z roku 1946,
a také právům a povinnostem definovaným Chartou životního prostředí z roku 2004“ 81 .
Za ústavní texty, které jsou nyní v platnosti, jsou tak považovány všechny výše zmíněné
dokumenty, tj. Ústava z roku 1958 ve znění dodatků a změn, Deklarace práv člověka a občana
z roku 1789, Preambule Ústavy z roku 1946 a Charta životního prostředí z roku 2004. Toto
plyne z rozhodnutí Ústavní rady (Conseil Constitutionel)82 z 16. července 197183, kterým byl
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Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06.
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. US 1253/14. bod 51.
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Viz Preambule Ústavy FR.
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Ústavní rada není vnímána jako orgán moci soudní. Jedná se spíše o orgán sui generis, který má především
kontrolovat parlament. Devítičlenná Ústavní rada je s ohledem na své složení více politizovaným orgánem, než
jak je tomu v případě Ústavního soudu ČR. (MALÍŘ, J. FRANCOUZSKÁ ÚSTAVNÍ REVOLUCE: PŘÍPAD QPC.
In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 10. 5. 2018]).
83
Rozhodnutí Ústavní rady Francouzské republiky ze dne 16. 7. 1971, č. 71-44. [online]. Conseil constitutionel,
1971 [cit. 10. 5. 2018]. Dostupné z http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les80
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text preambule prohlášen za součást Ústavy z roku 1958. Z toho plyne, že tyto texty může
soudce přímo aplikovat, zákonodárce je musí respektovat a tento respekt je zaručen kontrolou
Ústavní rady.
Povinné očkování představuje nástroj zajištění zdraví, zejména toho veřejného, tedy zdraví
celého lidu. Ústavní systém Francie však ve svých předpisech a ustanoveních neobsahuje
právo na zdraví. Zdraví je tak na úrovni ústavní pojímáno pouze skrze prostředky pro zajištění
jeho ochrany. Ochrana zdraví tak nachází svůj základ v Preambuli Ústavy z roku 1946, a to
v odstavci č. 11. Zde se zaručuje všem, zejména dětem, matkám a pracovníkům na sklonku
produktivního věku, právo na ochranu zdraví84. Prakticky bylo toto ustanovení Ústavní radou
poprvé použito, když posuzovala soulad zákona o umělém přerušení těhotenství s Ústavou
FR 85 . Bylo potvrzeno, že ochrana zdraví je integrální a závaznou součástí ústavního řádu
Francouzské republiky. Tato kvalifikace způsobuje, že zákonodárce musí provádět poměřování
podobných ústavních zájmů a hledět zejména vyvažování přístupu k péči na straně jedné
a vyváženém financování této péče. Judikatura Ústavní rady umožnuje zákonodárci
odstupňovat přístup k zdravotní péči, zejména politikou financování spojenou se zdravotním
pojištěním. Pouze péče, kterou lze považovat za nezbytnou pro ochranu života, musí být
bezpodmínečně garantována. Dalším důsledkem je možnost za účelem ochrany zdraví
limitovat a omezovat další základní práva a svobody. Tyto limity a omezení však musí být
odůvodněné, nutné a proporcionální.86
Zvlášť důležité je uvést, že judikatura Ústavní rady vytvořila dvojí pojetí práva na ochranu
zdraví. V prvním pojetí se jedná o právo individuální, tedy právo každého jednotlivce
na přiměřenou a adekvátní péči. V tom druhém je právo na ochranu zdraví pojímáno jako
právo kolektivní, tedy právo lidu jako celku na ochranu zdraví. Orgány veřejné moci pak mají
povinnost kolektivně chránit populaci proti rizikům, která by mohla ohrozit její zdraví. To je
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https://www.legifrance.gouv.fr.
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1971 [cit. 10. 5. 2018]. Dostupné z http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/lesdecisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1975/74-54-dc/decision-n-74-54-dc-du-15-janvier1975.7423.html.
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očkovací povinnost cílí na ta nejzávažnější onemocnění za účelem ochrany veřejného zdraví garantované
Ústavou FR, přičemž se tak děje přiměřeně. (VIALLA R., Les grandes décisions du droit médical. Paris: L.G.D.J.
Lextenso éditions, 2009. 664 s. ISBN 9782275034706. str. 85 – 95.).
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cíl, k jehož dosažení je možné omezovat právo vlastnit majetek nebo omezovat svobodu
podnikání. To se mimo jiné projevilo v roce 2016, kdy byla stanovena povinnost prodeje
neutrálních krabiček cigaret, kde tabáková lobby namítala porušení práva vlastnit majetek
a porušení svobody podnikání87.
Co se týče požadavků na následující právní úpravu na úrovní běžného zákonodárství, platí, že
„na základě článku 34 Ústavy, očkovací povinnost může být uložena pouze zákonem, neboť
znamená zásah do svobod člověka.“

88

K tomuto existuje poměrně četná judikatura

francouzských soudů. Například podle rozhodnutí Státní rady 89 z 15. listopadu 1996, které
stanoví, že ministr zemědělství není sám z titulu své funkce oprávněn stanovit povinné
očkování pomocným lesnickým pracovníkům. 90 Dále podle rozhodnutí Státní rady ze dne
29. července 1994 předseda rady departmentu91 nemůže stanovit povinné očkování dětí proti
dávivému kašli a spalničkám pro přijetí do jeslí, tedy nad rámec zákonné povinnosti.92 Bylo
tak judikováno, že se předseda rady departmentu se mylně opíral zejména o zákon
z 22. července 1983, který ve svém ustanovení článku 37 zakládal odpovědnost departmentu
za zajištění ochrany zdraví rodiny a dětí. Naproti tomu je však dle plenárního rozhodnutí Státní
rady ze dne 3. března 200493 ministr obrany oprávněn rozhodnout o povinném očkování pro
osoby zařazené do vojenských útvarů, které: „jsou přímo ohroženy riziky a specifickými
87
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podmínkami při výkonu vojenské služby“94. Toto však neplatí pro zaměstnance zdravotnických
zařízení spadajících pod rezort obrany, neboť zde možnost uložení očkovací povinnosti přísluší
pouze ministrovi pověřenému oblastí zdravotnictví.

2.4.

Aprobace očkovací povinnosti Ústavní radou

Povinné očkování je součástí kolektivního práva na ochranu zdraví, přičemž toto bylo výslovně
potvrzeno v judikatuře Ústavní rady v roce 2015, kdy se zabývala případem odmítnutí
povinného očkování dítěte jeho rodiči. Sluší se poznamenat, že možnost posuzovat soulad
právního předpisu s Ústavou je možné teprve od roku 2008, kdy došlo k novele Ústavy, a tento
nový institut byl do právního řádu zaveden pod názvem question prioritaire de
constitutionalité95. Nicméně je třeba předeslat, že se jedná o kontrolu konformity s Ústavou
FR, přičemž „Ústavní rada je obezřetná, co se týče odborného posouzení pouze tím, že vytváří
hranice pro kontrolu zjevných omylů“.96
Ústavní rada tak byla obecným soudem požádána, aby rozhodla, zda je možné pohlížet
na povinnosti uložené zákoníkem veřejného zdraví ve věci povinného očkování jako
na ústavně konformní. Nicméně vzhledem k proceduře ústavního přezkumu musel soud
vymezit jasné otázky. Předně se dotazoval, zda je v rozporu s Preambulí Ústavy z roku 1946
ustanovení článku 227-17 trestního zákoníku, které předpokládá sankce za řádné nevykonávání
rodičovské odpovědnosti u nezletilých dětí. 97 A následně, zda jsou v rozporu s Preambulí
Ústavy z roku 1946 ustanovení příslušných článků zákoníku veřejného zdraví98, které se týkají
práv a zdraví tím, že ukládají očkovací povinnost tomu, kdo vykonává rodičovskou
odpovědnost u nezletilých dětí, a neumožňuje se této odpovědnosti zprostit z důvodu reálných
či domnělých rizik očkování.99
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Rozhodnutí Státní rady Francouzské republiky č. 222918 ze dne 3. března 2004; TRUCHET, D. op. cit. str. 102.
Question prioritaire de constitutionalité, česky pak volně přeloženo jako předběžná otázka ústavnosti, není
na první pohled stejným institutem jako je ústavní stížnost v české prostředí. Iniciovat přezkum ústavnosti totiž
může pouze soud, který má zato, že zákon, který uplatňuje, je v rozporu s Ústavou FR. Pokud je tímto soudem
soud nižšího stupně, musí posoudit položení předběžné otázky ústavnosti Kasační soud či Státní rada. Nelze tak
také zpochybňovat konkrétní soudní či správní rozhodnutí. (In: MALÍŘ, J. FRANCOUZSKÁ ÚSTAVNÍ
REVOLUCE: PŘÍPAD QPC).
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Jak je tedy patrné, obecný soud se chtěl ujistit jak o ústavnosti ustanovení zakládajících přímo
trestní odpovědnost, tak i o ústavnosti souvisejících mimotrestních norem, které jsou k aplikaci
trestněprávního postihu nezbytné.
Co se týče ústavnosti ustanovení francouzského trestního zákoníku, Ústavní rada ve svém
rozhodnutí se touto otázkou nezabývala, neboť ustanovení trestního zákoníku nesankcionuje100
přímo porušení povinnosti nechat děti očkovat, a proto považuje posuzování těchto ustanovení
za bezpředmětné.
Při zvažování ústavnosti výše zmíněných ustanovení zákoníku veřejného zdraví Ústavní rada
brala v potaz nejprve námitky stěžovatelů spočívající v tvrzení, že povinné očkování může
znamenat riziko pro zdraví, což by dle jejich názoru mohlo být v rozporu s právem na ochranu
zdraví garantovaného Ústavou; obzvláště jsou dle nich tato rizika zvýšená u malých dětí,
přičemž zákon nepředpokládá žádné předběžné vyšetření dítěte na kontraindikace očkovací
látky a organismu. Dále se Ústavní rada zabývala právní úpravou povinného očkování u dětí,
která v době rozhodování bojovala proti třem závažným nebo těžko vymýtitelným
onemocněním. Následně i právní úpravou, kterou zákonodárce umožňuje, aby ministr pověřený
oblastí zdravotnictví svým dekretem vyjmul z jakékoliv jednotlivé očkovací povinnosti celé
obyvatelstvo nebo jeho část při zvážení epidemiologické situace a vědeckých poznatků.
Ústavní rada zohlednila i právní úpravu, která stanoví, že očkovací povinnost se uplatní pouze
za předpokladu, že není žádná známá zdravotní kontraindikace. Závěrem brala v potaz
i oprávnění zákonodárce stanovovat legislativní rámec očkovací politiky, za účelem ochrany
zdraví, a to jak individuálního, tak toho kolektivního. Disponuje přitom také oprávněním tuto
očkovací politiku měnit, zejména podle aktuální situace a vědeckých poznatků.
Ústavní rada tedy posoudila, že úprava povinného očkování obsažená v příslušných
ustanoveních článků zákoníku veřejného zdraví je v souladu s Ústavou. Rozhodnutí
neobsahuje přímé odůvodnění rozhodnutí, nicméně Ústavní rada zde podotýká, že nemůže
využívat libovolně úvahy při svých rozhodováních a ani se chovat stejně jako Parlament, a tak
nemůže: „rozhodovat podle vědeckých poznatků o ustanoveních přijatých zákonodárcem, ani
zjišťovat, zda cíl ochrany zdraví nemohl být zákonodárcem dosažen jinými prostředky, avšak to
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Sankcionuje totiž mj. chování, kdy otec nebo matka se vyhýbá, bez ospravedlnitelného důvodu, zákonným
povinnostem, přičemž tímto chováním může dojít k ohrožení zdraví svého dítěte. (FRANCOUZSKÁ
REPUBLIKA. Code pénal. In: Legifrance.fr [portál veřejné správy]. Secrétariat général du gouvernement [cit. 1.
2. 2018]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr).
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pouze v případě, že zákonná úprava není zjevně nepřiměřená dosahovanému cíli“101. V tomto
případě je tak patrné, že Ústavní rada posoudila právní úpravu, která obsahuje možnosti
změkčení tvrdosti zákona, respektive možné výjimky z očkovací povinnosti, jako přiměřenou,
nebo nepřiměřenou, avšak ne zjevně nepřiměřenou sledovanému cíli, tedy ochraně populace i
jednotlivce před závažnými nebo těžko vymýtitelnými přenosnými nemocemi.

2.5.

Srovnání přístupu k očkovací povinnosti v ústavněprávní rovině

Jak je tedy patrné, obě země mají na ústavní úrovni upravenou ochranu zdraví, která zahrnuje
i ochranu veřejného zdraví. Z té pak pramení a o ni se opírá povinná očkovací povinnost.
V České republice je právo na ochranu zdraví jasně vepsáno do textu Listiny, která je
na základě ustanovení článku 3 a 112 odst. 1 Ústavy ČR součástí ústavního pořádku České
republiky. Zato ve Francii však vidíme, že se ústavní nárok na ochranu zdraví v minulosti
dovodil na základě rozhodnutí Ústavní rady, neboť v samotném textu Ústavy FR o ni zmínku
nenajdeme.
V České republice pak nacházíme výhradu zákona, která pramení z Listiny a také rozhodnutí,
která se zabývala ústavností úpravy, kdy zákonem jsou stanoveny pouze základní předpoklady
a výčet jednotlivých očkování je proveden až ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví. Ústavní
soud pak prohlásil tento stav za ústavně souladný. V Ústavě FR nalezneme obdobu výhrady
zákona (domaine de la loi) v jejím ustanovení článku 34an. Sluší se zmínit, že na rozdíl od
České republiky je však definována více kazuisticky a mimo obecné případy obsahuje i obsáhlý
výčet konkrétních norem, které jsou vyhrazeny k úpravě zákonu. Povinné očkování pod tuto
výhradu zákona spadá také, přičemž ve Francii je výčet všech povinných očkování proveden
přímo zákonem. Nenacházíme zde tedy judikaturu obdobnou té v České republice, kdy by se
v obecné míře zkoumalo fundamentální aspekty samotné podstaty očkovací povinnosti a její
dělené zakotvení v právním řádu mezi zákonné a podzákonné právní předpisy. Případy, které
byly ve Francii v minulosti soudnímu přezkumu podrobeny, jsou velice specifické, úzce
profilované a představují spíše exces z pravomocí konkrétních osob. Ve francouzském
právním prostředí je tak změna právní úpravy o to více hrou politických zájmů nad zájmy
potřeby ochrany obyvatelstva a flexibilním přístupem k aktuální epidemiologické situaci. To
se projevilo i v roce 2017, kdy došlo k zásadní změně v rozsahu očkovací povinnosti; o tomto
bude více pojednáno ve třetí části této práce. Na druhou stranu zde však nevzniká demokratický
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Rozhodnutí Ústavní rady Francouzské republiky ze dne 20. 3. 2015, č. 215-458 QPC. bod 10.
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deficit ve vztahu k vytváření politiky povinného očkování, neboť jsou její základy pevně
ukotveny na zákonné úrovni.
Jak Ústavní soud, tak Ústavní rada, se již v minulosti zabývaly povinným očkováním
v souvislosti s kontrolou ústavnosti. V České republice byla nálezy Ústavního soudu tato
souladnost také potvrzena, nicméně nadto byly judikatorně vytvořeny další důvody pro možné
odmítnutí povinného očkování a tím byla de facto rozšířena stávající zákonná úprava. Ve
Francii to však bylo o povinném očkování a jeho souladu s ústavním řádem rozhodováno
pouze v jediném případě, neboť po dlouhou dobu neexistovala možnost provádět konkrétní
kontrolu ústavnosti. Tomu je tak až od roku 2008, nicméně se rozhodně nejedná o tak široké
pojetí, které je známé v České republice. Rozhodnutí Ústavní rady není nijak obsáhlé a jeho
jasným výstupem je to, že očkovací povinnost ve v souladu s Ústavou FR.
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3. Zakotvení a členění očkovací povinnosti
3.1.

Zakotvení očkovací povinnosti v České republice

Předpisem, který upravuje případy povinně prováděného očkování, je zákon o ochraně
veřejného zdraví, a to konkrétně jeho první část, hlava III., nazvaná předcházení vzniku
a šíření infekčních onemocnění. Zákon o ochraně veřejného zdraví rozlišuje povinná očkování
na pravidelná, zvláštní a mimořádná.
V případě očkování pravidelného a zvláštního se před jeho provedením v některých případech
může stanovit povinnost podrobit se před jeho aplikací vyšetření, které zjistí stav imunity,
přičemž se mu musí daná osoba podrobit102. Pokud se zjistí dostatečná imunita, dané pravidelné
či zvláštní očkování se neprovede. Dalším zákonným důvodem pro neprovedení pravidelného
či zvláštního očkování je pak zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky, tzv.
trvalá kontraindikace. Poskytovatel zdravotních služeb má pak o těchto skutečnostech
předepsáno vydat potvrzení fyzické osobě a důvod, pro který upustil od provedení povinného
očkování, zaznamená do zdravotnické dokumentace. Jak vyplývá z judikatury Ústavního soudu
popsané v kapitole II. této práce, důvodem pro nepodrobení se očkovací povinnosti může také
být ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech výhrada náboženství nebo víry,
anebo sekulární, respektive světská výhrada svědomí.
Povinná očkování se pak provádějí v rozsahu, jehož stanovení je v souladu s ustanovením §
46 odst. 6 a §108 zákona o ochraně veřejného zdraví přenecháno na prováděcí právní předpis.
Takovým předpisem je pak vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
(dále jen jako vyhláška o očkování).103 Je však možné, aby byl rozsah upraven i mezinárodní
smlouvu, kterou je Česká republika vázána.104
Ustanovení § 45 zákona o ochraně veřejného zdraví stanovuje povinnosti poskytovatelům
zdravotních služeb. Ti musí povinně poskytovat součinnost orgánům ochrany veřejného
zdraví 105 . Jedná se o součinnost v podobě povinného provádění opatření stanovených
zákonem o ochraně veřejného zdraví, nebo stanovených příslušným orgánem ochrany
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Viz ustanovení § 46 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví.
Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem In: Beck-online [právní informační systém].
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 12. 04. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
104
Viz ustanovení § 45 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví.
105
Orgán ochrany veřejného zdraví je legislativně technický pojem, který je definován v ustanovení § 78 zákona
o ochraně veřejného zdraví. Zde se stanoví, že jejich soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří Ministerstvo
zdravotnictví, krajské hygienické stanice, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany.
103
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veřejného zdraví za předpokladu, že byla taková opatření předvídána zákonem. Orgánům
ochrany veřejného zdraví je poskytovatel zdravotních služeb dále povinen sdělovat reakce po
očkování, které nejsou obvyklé, včetně čísla a názvu šarže použité vakcíny.106 Některé další
povinnosti bychom mohli nazvat jako latentní, neboť jsou aktivovány až na základě žádosti či
aktivního kroku ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví. Do této skupiny povinností bychom
mohli zařadit povinnost poskytovatele zdravotních služeb sdělit na žádost jím evidované údaje
v rozsahu jména, příjmení, trvalého pobytu, rodného čísla, a dále data provedení očkování,
jeho druhu, imunitu proti nákaze či trvalou kontraindikaci.107 Pro účely kontroly prevence šíření
a vzniku infekčních onemocnění má také poskytovatel zdravotních služeb povinnost umožnit
zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví nahlížení do zdravotnické dokumentace.108
Klíčová pak je však povinnost poskytovatelů zdravotních služeb založená ustanovením § 45
odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, a to zajistit a provádět pravidelná, zvláštní
a mimořádná očkování, popřípadě pasivní imunizaci 109 , u fyzických osob, které mají
poskytovatelé zdravotních služeb v péči.110 Tomu se děje v rozsahu, jehož stanovení zákon
přenechává prováděcímu právnímu předpisu či mezinárodní smlouvě, kterou je Česká republika
vázána. Očkování se provádí pouze očkovacími látkami dle antigenního složení stanoveného
Ministerstvem zdravotnictví; výjimka je možná pouze o pravidelného očkování na žádost
očkované fyzické osoby či jejího zákonného zástupce.111 O provedeném očkování poskytovatel
zdravotních služeb pak povinně pořídí záznam do zdravotní dokumentace očkovaného,
očkovacího průkazu, nebo do zdravotního a očkovacího průkazu mladistvého či dítěte.112
Druhým pólem povinnosti jedné osoby očkovací látku aplikovat je pak povinnost příjemce
očkovací látky se takovému očkování podrobit. To, kdo je takovým příjemcem, respektive
adresátem očkovací povinnosti, záleží na druhu povinného očkování. Dále se sluší dodat, že
povinné očkování jako zdravotní služba spadá v soukromoprávní oblasti do minoritní skupiny
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Viz ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví.
Viz ustanovení § 51 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví.
108
Viz ustanovení § 51 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně veřejného zdraví.
109
V ustanovení § 15 odst. 3 vyhlášky o očkování se stanoví provést pasivní imunizaci, tedy hyperimunního
globulinu proti virové hepatitidě B u novorozenců matek HBsAg pozitivních, kteří jsou očkováni v rámci
pravidelné očkovací povinnosti.
110
Poskytovatel má za povinnost provést i očkování proti tetanu při úrazech, poraněních, nehojících se ranách
a před indikovanými léčebnými výkony, zejména u operací v oblasti konečníku nebo tlustého střeva. Dále také
očkování proti vzteklině při poraněních nebo pokousání zvířete podezřelým z nákazy vzteklinou. (Viz také
ustanovení § 13 vyhlášky o očkování).
111
Viz ustanovení § 47 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví.
112
Viz ustanovení § 47 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví. Stanovení náležitostí a rozsahu záznamů zákon
svěřuje prováděcímu právnímu předpisu. Konkrétně se jedná o ustanovení § 18 vyhlášky o očkování.
107

28

zdravotních služeb, které jsou poskytovány bez uzavření smlouvy. Je tomu tak proto, že
„pacientova vůle péči přijmout není z právního hlediska podstatná, neboť je podle zákona
povinen se jí podrobit.“113
Vzhledem k výše uvedenému zákon tedy na jednom místě stanovuje základní povinnosti
osobám, kterým má být očkovací látka podána, ale také poskytovatelům zdravotních služeb,
kteří ji mají aplikovat. Jen takto, tedy založením těchto dvou druhů povinností, lze docílit
základů funkčního systému povinného očkování; nejsou to však jediné aspekty očkovací
povinnosti. Pro zdravotní pojišťovny je stanovena povinnost sdělovat počet očkovaných klientů
Ministerstvu zdravotnictví každoročně, a to do 30. dubna následujícího roku.114 Důležitým
subjektem jsou pak i krajské hygienické stanice, které disponují zejména pravomocemi
kontroly očkovací povinnosti a možností provádět opatření k předcházení a vzniku infekčních
onemocnění.115 Předpisem, který zajišťuje proplácení nákladů na prováděná povinná očkování,
je pak zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů116.

3.2.

Druhy očkovací povinnosti v České republice

3.2.1. Pravidelná očkování
Pravidelná očkování jsou tím nejčastěji a nejobecněji prováděným povinným očkováním.
Jejich smyslem je zamezit „vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým
rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění,
s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro
kontrolu nemocí.“117 Klíčem k určení osob povinných se mu podrobit je pak pobyt na území
republiky, nikoliv státní občanství. Předně se jedná o fyzické osoby s trvalým pobytem
v České republice. Dále se stanoví očkovací povinnost výslovně také cizincům, kterým byl
povolen nebo jsou oprávněni k trvalému pobytu na území České republiky, a dále cizincům
s povolením či oprávněním přechodného pobytu po dobu delší než 90 dnů. Všechny tyto osoby
mají za povinnost se podrobit stanovenému druhu pravidelného očkování.

113

P. ŠUSTEK in ŠUSTEK, P. a T. HOLČAPEK a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 852 s. ISBN
978-80-7552-321-1. str. 301.
114
Viz ustanovení § 51 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví.
115
Viz např. ustanovení § 82 odst. 2 písm. l) a m) zákona o ochraně veřejného zdraví.
116
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 22. 04. 2018]. Dostupné z:
http://www.beck-online.cz/.
117
Ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví.
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V rámci pravidelných očkování bychom mohli provést dělení na očkovací látky, které jsou
očkovány zpravidla všem, a dále na ty, jejichž aplikace se provede pouze na základě nějaké
další skutečnosti.
Co se týče skupiny první, jedná se o šest pravidelných očkování, která nalezneme v ustanovení
§ 4 vyhlášky o očkování. Jedná se o očkování proti dávivému kašli, invazivnímu onemocnění
vyvolenému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně, tetanu, virové
hepatitidě B a záškrtu. Seskupení těchto očkovacích látek do jednoho ustanovení není náhodné,
neboť se předepisuje, že očkování bude provedeno tzv. hexavalentní vakcínou, která obsahuje
očkování proti všem šesti onemocněním v jedné dávce. V případě, že by proti některé složce
hexavaletní vakcíny existovala u konkrétního jednotlivce kontraindikace, očkování bude
provedeno alternativní očkovací látkou. Tato vakcína se pak aplikuje zpravidla v prvním roce
života dítěte třikrát, a to v intervalech, které jsou stanoveny vyhláškou o očkování. V době
nezletilosti dítěte se pak provádí povinné přeočkování proti dávivému kašli, tetanu a záškrtu.
Přeočkování proti tetanu však povinně probíhá i v průběhu dospělosti, a to vždy po každých
10 až 15 letech. Dále se podle ustanovení § 5 vyhlášky o očkování provádí očkování proti
příušnicím, spalničkám a zarděnkám, a to dvěma očkovacími látkami, s cca 4 letým odstupem.
Do druhé skupiny bychom pak zařadili očkování proti tuberkulóze, které je upraveno
v ustanovení § 3 vyhlášky o očkování. Toto očkování se tedy neprovádí celoplošně, ale pouze
u dětí s indikacemi specifikovanými v příloze č. 2 vyhlášky o očkování, přičemž tyto
indikace posuzuje lékař novorozeneckého oddělení, případě poskytovatel zdravotních služeb
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen jako pediatr), zejména na základě
dotazníku vyplněného rodičem dítěte. Dále se jedná o

pravidelné očkování proti

pneumokokovým nákazám, které je indikováno u osob umístěných v léčebnách dlouhodobě
nemocných či domovech pro seniory a osob, které jsou umístěny v domovech pro osoby se
zdravotním postižením či domovech se zvláštním režimem, pokud se současně jedná o osoby
s onemocněními, jejichž výčet je uveden ve vyhlášce o očkování. Posledním očkováním
v této skupině je pak očkování proti virové hepatitidě B u osob, které mají být zařazeny do
pravidelných dialyzačních programů, pokud nebylo ověřením stavu imunity zjištěno dostatečné
množství antiHBs protilátek.118

118

Viz ustanovení § 7 vyhlášky o očkování.
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3.2.2. Zvláštní očkování
„Podstatou zvláštního očkování je specifická povaha práce, při níž je zvýšené riziko nákazy
a vzniku určitého infekčního onemocnění.“119 Zákon tedy stanovuje povinnost osobám, které
mají být zařazeny k výkonu práce na pracoviště, kde existuje vyšší riziko vzniku infekčních
onemocnění a dále svěřuje prováděcí právní úpravě určení dalších osob, jenž jsou povinny se
podrobit stanovenému druhu zvláštního očkování.120 V současné době vyhláška o očkování
upravuje zvláštní očkování proti čtyřem onemocněním, a také obsahuje taxativní výčet
pracovišť se zvýšeným rizikem vzniku infekčních onemocnění.
Nejobsáhlejší výčet osob se nachází u zvláštního očkování proti virové hepatitidě B a zahrnuje
například osoby, které studují na lékařské fakultě nebo zdravotnické škole, osoby činné
v nízkoprahových programech pro uživatele drog, osoby nově přijaté jako příslušníci Vězeňské
služby České republiky či osoby vykonávající činnost na pracovištích uvedených v ustanovení
§ 16 odst. 1 vyhlášky o očkování.121 K zvláštnímu očkování proti virové hepatitidě A i B jsou
pak povinni nově přijímaní zaměstnanci a příslušníci základních složek integrovaného
záchranného systému. Zvláštní očkování proti vzteklině se pak provede u fyzických osob, které
pracují v laboratořích, v nichž se pracuje s virulentními kmeny vztekliny. A konečně zvláštní
očkování proti spalničkám se provede u osob nově přijímaných do pracovního či obdobného
poměru na pracoviště infekční či dermatovenerologické. Výjimky stanovují vždy jednotlivá
ustanovení vyhlášky o očkování u každého očkování zvlášť.
Je vhodné doplnit, že v případě vojáků z povolání jim může očkování nařizovat také
Ministerstvo obrany.122
3.2.3. Mimořádná očkování
Mimořádné očkování je řazeno pod mimořádná opatření, která může nařídit v nezbytně nutném
rozsahu příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Ministerstvu zdravotnictví náleží nařizovat
protiepidemická i jiná mimořádní opatření, pokud mají být provedena celostátně nebo na území

119

I. KRÝSA in KRÝSA, I. a Z. KRÝSOVÁ. Zákon o ochraně veřejného zdraví: komentář. Praha: Wolters Kluwer,
2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 304 s. ISBN 9788075520708. str. 117.
120
Viz ustanovení § 46 odst. 1 poslední věta zákona o ochraně veřejného zdraví.
121
Jedná se například o pracoviště oborů chirurgických, lůžková interní oddělení, léčebny dlouhodobě nemocných,
zařízení transfuzní služby, pracoviště psychiatrická, stomatologická, soudního lékařství, patologicko-anatomická.
122
Viz ustanovení § 94 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 22. 04. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/; DÍTĚ, P. a R.
CHLÍBEK. Očkování příslušníků Armády české republiky vysílaných do zahraničních misí. Vojenské zdravotnické
listy [online].
2010, 79(3),
90-95
[cit.
2018-06-10].
Dostupné
z:
https://www.unob.cz/fvz/fakulta/Documents/VZL/2010/3_2010/002_Dite.pdf.
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několika krajů.123 Krajská hygienická stanice může nařídit mimořádné očkování, avšak pouze
se souhlasem Ministerstva zdravotnictví. 124 Takto dne 4. května 2018 vydala Hygienická
stanice hlavního města Prahy opatření obecné povahy, kterým stanovila mimořádné očkování
proti spalničkám osobám, které vykonávají zdravotnické povolání v centrálních příjmech
a příjmových ambulancích vybraných poskytovatelů zdravotních služeb. 125 Může se však
i jednat například očkování proti virové hepatitidě A či chřipce.126

3.3.

Zakotvení očkovací povinnosti ve Francii

Základní zakotvení očkovací povinnosti je provedeno v třetí části legislativní sekce 127
Zákoníku veřejného zdraví, označené nadpisem Boj proti nemocem a závislostem. Konkrétně
je pak třeba nahlédnout do první knihy této části s názvem Boj proti přenosným nemocem,
zejména pak do první hlavy s nadpisem Boj proti epidemiím a některým přenosným nemocem
a hlavy druhé nazvané Boj proti tuberkulóze a lepře.
Zákon o ochraně veřejného zdraví výslovně neobsahuje členění očkovací povinnosti, nicméně
s ohledem na zakotvení v paragrafovém znění je možné hovořit o obecné očkovací
povinnosti, která se týká všech, speciální očkovací povinnosti, která je předepsána ve vztahu
k pracovní činnosti, a mimořádné očkovací povinnosti. Jako jedinou výjimku zákon,
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I. KRÝSA in KRÝSA, I. a Z. KRÝSOVÁ. op. cit. str. 185.
Viz ustanovení § 69 odst. 1 písm. g), § 80 odst. 1 písm. i), § 82 odst. 2 písm. m) a § 94a odst. 2 zákona
o ochraně veřejného zdraví.
125
Opatření obecné povahy Hygienické stanice hlavního města Prahy zde dne 4. května 2018 [online].
Hygienická
stanice
hlavního
města
Prahy,
2018
[cit.
2018-07-10].
Dostupné
z:
http://hygpraha.cz/dokumenty/opatreni-obecne-povahy---mimoradne-ockovani-proti-spalnickam-3625_3625_161_1.html.
126
PETROVOVÁ, M. Očkování v České republice [online]. TEMPUS MEDICORUM. 2015, 24(9), str. 3-7.
Dostupné z: https://www.lkcr.cz/casopis-clk-353.html
127
Zákoník veřejného zdraví obsahuje dvě základní části. V části legislativní (partie législative) nacházíme
zákonnou právní úpravu. Nejedná se však pouze o zákony (loi), neboť v právním řádu Francie je možné, aby
parlament schválením zmocňovacího zákona (loi d’habilitation) stanovil pravomoc a podmínky, kdy může vláda
vydat tzv. vládní nařízení (ordonnance). Vláda pomocí vládního nařízení pak může upravit oblast vyhrazenou
zákonu. Avšak zmocňovací zákon pak vymezuje lhůtu, do které musí vláda požádat parlament o ratifikaci
vládního nařízení. Pokud nebude vládní nařízení ratifikováno, stává se neúčinným a obnoví se zákonný režim
účinný před přijetím tohoto vládního nařízení. V části nařizovací (partie réglementaire) pak nalezneme část
podzákonné právní úpravy. (Právo členského státu – Francie In: European E-justice [online]. Brusel: Evropská
unie, 2018 [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-frcs.do?member=1).
124
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a u některých očkování podzákonný právní předpis 128 , předpokládá zjištěnou zdravotní
kontraindikaci129.
Ustanovení článku L3111-1 zákoníku veřejného zdraví předně obsahuje zmocnění pro ministra
pověřeného oblastí zdravotnictví, aby spolu s Vysokým úřadem pro zdraví 130 dotvářel
očkovací politiku, tedy stanovil podmínky provádění očkování, vydal očkovací kalendář
a formuloval doporučení nezbytná k zajištění stanovených cílů. V praxi jsou nezbytná opatření
součástí očkovacího kalendáře, který se publikuje v oficiálním věstníku ministra pověřeného
oblastí zdravotnictví131 v souladu s ustanoveními zákoníku veřejného zdraví.132
Dále toto ustanovení ve své druhé větě umožňuje vydání nařízení, kterým je možné pozastavit
pro veškerou populaci, či její část, některou z očkovacích povinností. Má se tak ovšem dít
na základě vývoje epidemiologické situace a poznatků vědy v oblasti zdravotnictví. Na
základě tohoto ustanovení bylo dne 17. července 2007 předsedou vlády vydáno nařízení 133
pozastavující v částečném rozsahu očkovací povinnost proti tuberkulóze. Toto bylo podloženo
zprávou ministra pověřeného oblastí zdravotnictví a stanoviskem Vysokého úřadu pro zdraví.
Konečně v ustanovení článku L3111-1 nalezneme obecný požadavek součinnosti dotčených
lékařů a zdravotníků, státních a samosprávných územních celků při provádění očkovací
politiky.

128

Podzákonné právní předpisy v této oblasti jsou zejména vládní nařízení (ordonnance), nařízení předsedy vlády
(décret) a vyhlášky ministra (arrêté ministériel) či společné vyhlášky ministrů (arrêté interministériel).
V některých zákonem stanovených případech však musí předseda vlády před vydáním nařízení požádat
o stanovisko Státní rady. Je však třeba poznamenat, že označení nařízení (décret) a vyhláška (arrêté) se
ve Francii používá i pro individuální správní akty.
129
Např. ustanovení L3111-2 zákoníku veřejného zdraví nebo ustanovení článku R3111-4-2 zákoníku veřejného
zdraví.
130
Vysoký úřad pro zdraví (Haute Autorité de Santé) je nezávislou veřejnou institucí založenou zákonem z 13.
srpna 2004, o zdravotním pojištění. Tato instituce spolupracuje s veřejnou mocí s cílem zajistit dostupnou
a bezpečnou péči. (Missions de la HAS In: Haute Autorité de Santé [online]. Paříž: Haute Autorité de Santé, 2018
[cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1002212/en/missions-de-la-has).
131
Věštník ministra pověřeného oblastí zdravotnictví (Bulletin officiel du ministère chargé de la Santé) je dostupný
online na adrese http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletinsofficiels/article/bulletin-officiel-sante-protection-sociale-solidarites.
132
Vaccination – fiche d’orientation. In: Dalloz [online]. [cit. 10-06-2018]. Dostupné z: www.dalloz.fr.
133
FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA. Décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le
vaccin antituberculeux BCG. In: Legifrance.fr [portál veřejné správy]. Secrétariat général du gouvernement [cit.
15. 5. 2018]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr.
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3.4.

Druhy očkovací povinnosti ve Francii

3.4.1. Obecná očkovací povinnost
Ustanovení článku L3111-2 zákoníku veřejného zdraví obsahuje taxativní výčet předepsaných
očkování, přičemž stanoví, že jsou povinná, s výjimkou případů zjištěné zdravotní
kontraindikace. Kritérium rozhodné pro aplikaci látky jsou pak věkové hranice určené
prováděcím právním předpisem – nařízením s vyjádřením Státní rady po vydaným obdržení
stanoviska Vysokého úřadu pro zdraví.
Taxativní výčet po dlouhou dobu obsahoval očkovací povinnost proti třem onemocněním, a to
proti záškrtu, tetanu a obrně. Nicméně narozeným od 1. 1. 2018 (včetně) k těmto přibyly
očkovací látky proti dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem
Haemophilus influenzae typu B, hepatitidě typu B, pneumokokové invazivní infekci,
meningokokovému onemocnění ze séroskupiny C, spalničkám, příušnicím a zarděnkám.
Obecná očkovací povinnost tak zahrnuje 11 nemocí.
Vzhledem k tomu, že všechna tato očkování jsou přinejmenším prvotně prováděna v době
nezletilosti, zákon také pro tyto povinnosti stanovuje osobní odpovědnost osob s rodičovskou
či obdobnou formou odpovědnosti za zajištění provedení očkování. Na druhé straně stanoví
těmto osobám nárok na vydání potvrzení o provedení povinných očkování a tedy i splnění
jejich povinnosti. Náležitosti tohoto potvrzení jsou svěřeny k úpravě podzákonné právní úpravě
ve formě nařízení.134 Toto potvrzení slouží jako průkaz nutný pro přijetí či setrvání v dětském
kolektivu, jako jsou například školy a školky.
Je však nutno doplnit, že zákon stanoví ještě jednu povinnou očkovací látku, tedy látku 12.,
a to proti žluté zimnici. Nicméně její povinné očkování platí pouze pro osoby starší jednoho
roku s trvalým pobytem na území francouzského zámořského departmentu Guyane, ale i
osoby zde přebývající. I zde však platí korektiv ve formě zjištěné zdravotní kontraindikace.
Pod obecnou očkovací povinnost je možné částečně podřadit i povinné očkování proti
tuberkulóze upravené v následující hlavě druhé první knihy třetí části zákoníku veřejného
zdraví, označené nadpisem Boj proti tuberkulóze a lepře. Zde se předepisuje očkování
vakcínou proti tuberkulóze BCG, mimo případy zjištěné zdravotní kontraindikace,
v předepsaném věku, avšak se zřetelem k životnímu, respektive společenskému prostředí,

134

Viz ustanovení článku D3111-6 zákoníku veřejného zdraví.
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ve kterém se osoba vyskytuje. Nejedná se tak o celoplošnou povinnost jako v předchozích
případech, neboť se přidává další kritérium, které očkovací povinnost omezuje. Stanovení
těchto kritérií se ponechává na právní úpravu ve formě nařízení se stanoviskem Státní rady.
První část této úpravy pro obecnou očkovací povinnost proti tuberkulóze nacházíme
v ustanovení článku R3112-1 odst. a zákoníku veřejného zdraví. Zde se stanovuje povinnost
očkování dětem mladších šesti let, které jsou přijaty do taxativně vymezených forem kolektivů
dětí, jako jsou například mateřské školy. V ustanovení článku R3112-1 odst. b se pak jedná
o dětí starší šesti let, adolescenty a mladé dospělé, kteří navštěvují vzdělávací instituce prvního
a druhého stupně 135 a další taxativně vymezená zařízení. Očkovací povinnost se takto
předepisuje studentům některých zdravotnických oborů, a dále osobám, jež pracují
ve vybraných sociálních, zdravotních a vězeňských zařízeních.136 Této očkovací povinnosti
jsou pak zproštěni ti, kdo předloží zdravotní záznam potvrzující zdravotní kontraindikaci,
přičemž podrobnosti týkající se kontraindikací jsou upraveny vyhláškou ministra pověřeného
oblastí zdravotnictví po obdržení stanoviska Vysokého úřadu pro zdraví.
Nicméně, jak již bylo uvedeno v odst. 3. 3. této práce, bylo na základě ustanovení článku
L3111-1 zákoníku veřejného zdraví předsedou vlády vydáno nařízení, které očkovací povinnost
pozastavuje, a to v rozsahu, který je totožný s úpravou v ustanovení článku R3112-1 odst.
a i b. Obecná očkovací povinnost proti tuberkulóze je tak sice zákonem stanovena, nicméně
v současné době se neuplatňuje.
3.4.2. Speciální očkovací povinnost
Za speciální očkovací povinnost můžeme označit případy, kdy je předepsáno povinné očkování
pouze pro vymezené skupiny obyvatel s ohledem na jejich zaměstnání či povolání.
První takovou skupinou dle systematiky zákona jsou balzamovači lidských ostatků – a to již i
studenti ve fázi praktické přípravy137. Pro toto povolání je povinné očkování předepsáno proti
žloutence typu B, a to pokud tuto nemoc ještě neprodělali nebo neprodělávají. Potvrzení
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Jedná se o školská zařízení od mateřských škol až po středoškolské vzdělávací instituce.
Viz ustanovení článku R3112-1 odst. c a článku R3112-2 zákoníku veřejného zdraví.
137
Ve francouzském pojetí se jedná o povolání, pro jehož výkon je třeba vykonat státní zkoušku a při než se
provádí komplexní činnosti s lidskými ostatky – vysvléknutí, omytí a dezinfekce ostatků, aplikace roztoku
formaldehydu do tepen. Dále provádí nezbytné úkony jako je odvodnění těla a odplynování. Svou práci zakončuje
aplikací kosmetiky pro důstojný a přiměřený vzhled ostatků. (Thanatopracteur (examen d’accès au diplôme
national). In: Ministère des Solidarités et de la Santé [online]. Paříž: Ministère des Solidarités et de la Santé, 2018
[cit. 2018-06-20]. Dostupné z: http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/liste-desconcours-et-examens-par-ordre-alphabetique/article/thanatopracteur-examen-d-acces-au-diplome-national).
136
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o tomto očkování či o kontraindikaci musí být připojeno již k přihlášce do studijního programu
či žádosti o uznání vzdělání, a to tak, aby byla zachována důvěrnost předávaných informací,
přičemž podrobnosti pro zajištění důvěrnosti stanoví provádějící právní úprava.
Druhou takovou skupinu představují osoby, které vykonávají profesi ve státních či soukromých
ústavech pečovatelské péče s nebo bez ubytování pro starší osoby, přičemž sebe nebo osoby,
o které pečují, vystavují riziku nákazy. Zde je předepsáno povinné očkování proti žloutence
typu B, záškrtu, tetanu, obrně a chřipce. Kategorie ústavů, jejichž zaměstnanců se tato
povinnost týká, je stanovena společnou vyhláškou (arrêré) ministerstva práce a ministerstva
pověřeného oblastí zdravotnictví.
Třetí skupinou jsou osoby, které vykonávají svou profesi ve zdravotnických biologických
laboratořích; jim se stanovuje povinnost se podrobit povinnému očkování proti střevnímu tyfu.
Čtvrtou skupinu tvoří studenti, kteří se připravují na výkon zdravotnického povolání, jejichž
výčet je stanoven vyhláškou (arrêté) ministerstva pověřeného oblastí zdravotnictví a u kterých
je stanovena povinnost vykonat část výuky ve zdravotnických zařízeních či zařízeních
prevence. Zde se stanoví povinné očkování proti stejným onemocněním, jako u druhé kategorie,
tedy žloutence typu B, záškrtu, tetanu, obrně a chřipce.
Podmínky očkování pro druhou až čtvrtou skupinu jsou svěřeny k úpravě vyhláškou (arrêté)
ministerstva pověřeného oblastí zdravotnictví, která může být vydána až po obdržení stanoviska
Vysokého úřadu pro zdraví a zvážení možných zdravotních kontraindikací.
Jako pátou bychom pak mohli označit očkování proti tuberkulóze vyplývající ze zákonné
úpravy ustanovení článku L3112-1 zákoníku veřejného zdraví. Zde se předepisuje očkování
vakcínou proti tuberkulóze BCG, mimo případy zjištěné zdravotní kontraindikace, se zřetelem
k rizikům, která mohou být přítomna některým aktivitám. Stanovení rizikových aktivit je
provedeno nařízením s vyjádřením Státní rady vydaným po obdržení stanoviska Vysokého
úřadu pro zdraví. Očkovací povinnost se takto předepisuje studentům některých zdravotnických
oborů, a dále osobám, jež pracují ve vybraných sociálních, zdravotních a vězeňských
zařízeních.138 Této očkovací povinnosti jsou pak zproštěni ti, kdo předloží zdravotní záznam
potvrzující zdravotní kontraindikaci, přičemž podrobnosti týkající se kontraindikací jsou
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Viz ustanovení článku R3112-1 odst. c) a článku R3112-2 zákoníku veřejného zdraví.
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upraveny vyhláškou ministra pověřeného oblastí zdravotnictví po obdržení stanoviska
Vysokého úřadu pro zdraví.139
Do speciálních očkovaní bychom mohli zařadit i očkování, která je oprávněn předepsat ministr
obrany vojenskému personálu.140
3.4.3. Mimořádná očkování
Zákon umožňuje141, aby v situacích, kdy by bylo vážně ohroženo zdraví obyvatelstva, zejména
v případech hrozby epidemií, přijmout jakákoliv urgentní opatření přiměřená situaci, místu
a

času. Tato opatření je oprávněn přijmout ministr pověřený oblastí zdravotnictví

prostřednictvím vyhlášky s cílem předejít a omezit důsledky možných hrozeb na zdraví
obyvatelstva. Tímto opatřením může být i předepsání povinného očkování.

3.5.

Srovnání zakotvení a členění očkovací povinnosti v českém
a francouzském právu

Jak v českém, tak francouzském právním řádu je očkovací povinnost primárně upravena
na zákonné úrovni, přičemž požadavek na zákonnou úpravu vyplývá v obou zemích již
z výhrady zákona dané ústavními normami. Můžeme pak pozorovat rozdíl v tom, co vše je
v dané zemi zákonem upraveno.
V České republice spatřujeme v zákoně o ochraně veřejného zdraví výslovné stanovení
klíčových povinností poskytovateli zdravotních služeb. Jedná se o povinnost spolupráce
s orgány veřejného zdraví a povinnost zajistit a provádět povinná očkování. V důvodové
zprávě k zákonu o ochraně veřejného zdraví se uvádí, že k „zabezpečení úkolů v prevenci
vzniku a šíření infekcí je spolupráce zdravotnických zařízení naprostou nutností. Proto se
stanoví její základní rozsah. Nově se stanoví povinnost zdravotnických zařízení provést
ve stanoveném rozsahu očkování“142. Ve francouzské právní úpravě pak však na obdobném
místě nalezneme pouze obecně formulovanou povinnost součinnosti všech zdravotnických
a jiných pracovníků, jejichž náplň práce se dotýká povinného očkování, při uvádění v život
očkovací politiky.
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Viz ustanovení článku R3112-3 zákoníku veřejného zdraví.
TRUCHET, D. op. cit. str. 102.
141
Viz ustanovení článku L3131-1an. zákoníku veřejného zdraví.
142
Důvodová zpráva k návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. In:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. Praha: Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky, 2018 [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o =3&ct=538&ct1=0.
140
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Asi nejpodstatnějším rozdílem mezi oběma zákonnými právními úpravami shledávám fakt, že
český zákon o ochraně veřejného zdraví odkazuje na prováděcí právní předpis, který obsahuje
výčet povinně očkovaných látek. V případě pravidelných očkování obsahuje i jistý korektiv,
který má zabránit libovůli Ministerstva zdravotnictví. Tedy konkrétně se má hledět na možné
šíření infekčního onemocnění ve společnosti, nebo na to, v jaké míře onemocnění život
jednotlivce ohrožuje. Ohled se má také brát na doporučení Světové zdravotnické organizace
a

Evropského střediska pro kontrolu nemocí. Naproti tomu obdobná ustanovení

ve francouzské právní úpravě nenalezneme, protože ta přímo v zákonných ustanovení
vyjmenovává povinná očkování, ovšem neobsahuje jejich členění. Tím, že v zákoně existuje
výčet povinně očkovaných nemocí, je dle mého názoru založen silnější a důvěryhodnější
systém povinného očkování, neboť rozšíření očkovací povinnosti je podrobeno podrobné
debatě v rámci legislativního procesu. Nabízí se však protiargument v podobě menší
flexibility. Tedy, že zdlouhavá cesta legislativního procesu by mohla způsobit zdržení, které by
mohlo ve svém důsledku ohrozit zdraví a život obyvatelstva. Na toto však existuje jasná
odpověď v podobě možného zavedení mimořádných očkování v případě nenadálých
a neočekávaných hrozeb. Argumentace by mohla být i taková, že na případy, kdy lékařská
věda a poznatky ukáží, že již některé z povinných očkování není zapotřebí, je zbytečné
a neúčelné čekat na změnu zákona. V České republice současná právní úprava vyhláškou
umožňuje poměrně snadnou změnu. Nicméně i ve Francii, kde je výčet očkování proveden
přímo v zákoně, je na tuto situaci pamatováno přímo v zákoně. Jak bylo řečeno, předseda
vlády může svým nařízením některou v očkovacích povinností pozastavit pro celé
obyvatelstvo, nebo jeho část.
Pokud bychom formálně porovnali počet pravidelně očkovaných látek, v České republice jich
nalezneme 11, v „kontinentální“ Francii 12. Ve Francii se tedy od 1. ledna 2018 oproti České
republice navíc pravidelně povinně očkuje proti meningokokovému onemocnění séroskupiny
C. Nicméně pravidelné očkování proti pneumokokovým nákazám je v České republice
prováděno pouze u vybraných skupin osob, ve Francii se pak povinně očkuje každému dítěti.
Zajímavé je také se zaměřit na pravidelné očkování proti tuberkulóze. To je v České republice
indikováno jako povinné na základě uvážení poskytovatele zdravotních služeb. Toto uvážení
vychází ze zákonným zástupcem vyplněného dotazníku a kritérií stanovených ve vyhlášce
o očkování. Ve Francii je pak obecně v zákoně tato povinnost předepsána osobám, zejména
dětem, s ohledem na to, v jakém společenském prostředí se nacházejí. Nicméně vzhledem
k současnému pozastavení očkovací povinnosti lze uzavřít, že ve Francii povinné pravidelné
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očkování proti tuberkulóze není vůbec prováděno, zatímco v České republice může být
v individuálních případech založeno. V praxi tedy má v České republice zpravidla dojít
u každého k očkování proti 9 nemocem, ve Francii proti 11.
Další rozdíl pramení již ze samotných specifik právních řádů obou států. Předně se třeba
vyzdvihnout, jakým způsobem jsou ve Francii publikovány právní předpisy. Jedná se
o publikaci oficiální sbírky zákonů i prostřednictvím webového rozhraní. Právní předpisy jsou
tak snadno dostupné. Zde si neodpustím krátkou kritiku stávající publikace právních předpisů
v České republice skrze částky sbírku zákonů. Je zcela iluzorní představou, že by bylo tímto
oficiálním způsobem možné seznat právo platné v České republice. Nezbývá tedy věřit, že
zákon 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů
vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů
a mezinárodních smluv) opravu nabyde účinnosti a zařadí Českou republiku v oblasti
publikace právních předpisů mezi vyspělé státy.
Ve Francii se projevuje silná tradice a intence k tvorbě zákoníků. Toto vidíme i v případě
právní úpravy ochrany veřejného zdraví prováděné formou zákoníku, a to již od roku 1953.
Francouzské zákoníky na rozdíl od zákoníků v České republice mohou obsahovat jak
zákonnou úpravu, tak část úpravy podzákonné, což je i případem zákoníku veřejného zdraví.
Ovšem je nutné říci, že vzhledem ke všem možným modalitám podzákonné právní úpravy není
tato podzákonná právní úprava příliš přehledná a fakt, že se nenachází na jednom místě,
tomuto příliš nenapomáhá. Ani prováděcí právní úprava ve Francii neobsahuje oficiální členění
očkovací povinnosti. Oproti tomu v České republice je podzákonná normotvorba v případě
povinného očkování poměrně přehledná, neboť všechny základní podrobnosti se nacházejí
v jednom předpise, poměrně zdařile členěné vyhlášce o očkování.
Co se týče zvláštních očkování, obsahují právní úpravy jisté rozdíly v očkovaných látkách
a osobách, které se jejich očkování vzhledem ke své profesní aktivitě musí podrobit.
V principu však můžeme konstatovat, že je obsahově tato povinnost konstruována obdobně.
Jak česká, tak francouzská právní úprava pak obsahuje jistá specifika týkající se povinných
očkování vojenského personálu.
Podobně zakotvenou je pak i mimořádná očkovací povinnost, která je konstruována jako
pojistka chránící veřejné zdraví v případě nenadálých zdravotních hrozeb, které jde zmírnit
vysokou proočkovaností obyvatelstva. Rozdíl je pak v tom, že ve Francii je toto opatření vždy
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přijímáno formou ministerské vyhlášky, v České republice stačí opatření obecné povahy
vydané krajskou hygienickou stanicí. Dlužno dodat, že je ovšem k vydání takového opatření
obecné povahy potřeba souhlasu Ministerstva zdravotnictví.
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4. Vynucení očkovací povinnosti a sankce za její neplnění
4.1.

Vynucení a sankce v České republice

4.1.1. Přímé vynucení
Současná právní úprava v České republice neobsahuje výslovné zmocnění k tomu, aby mohla
být očkovací povinnost přímo vynucena, tedy očkovací látka aplikována do těla povinně
očkovaného v případě, že se povinnému očkování dobrovolně nepodrobí. Obecně je aplikace
očkovací látky je zdravotní službou, a proto se řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování143(dále jen jako zákon o zdravotních službách).
S tím pak v praxi souvisí střet očkovací povinnosti s institutem informovaného souhlasu.
V České republice existují na výklad toho, zda lze povinné očkování provádět bez souhlasu či
nikoliv, protichůdné výklady. Zastánci nutnosti povinného souhlasu 144 argumentují tím, že
výjimky z pravidla souhlasu mohou být s ohledem na Úmluvu o biomedicíně stanoveny
výslovně zákonem, přičemž zde odkazují na zákon o poskytování zdravotních služeb,
konkrétně úpravu hospitalizace pacienta, poskytování zdravotních služeb bez souhlasu
a použití omezovacích prostředků v ustanovení § 38an. zákona o poskytování zdravotních
služeb. Zde opravdu výslovnou úpravu pro případy povinného očkování nenacházíme.
Nicméně v ustanovení § 38 odst. 7 zákona o poskytování zdravotních služeb se stanoví, že
„bez souhlasu lze poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného
zdraví, a záchytnou službu“ 145 . Ani zde však nespatřují oporu pro povinné očkování bez
informovaného souhlasu. Opačného názoru je pak Doubek, který z ustanovení § 38 odst. 7
zákona o poskytování zdravotních služeb dovozuje, že je možné, aby „očkování bylo vynuceno
i proti vůli dítěte a jeho rodičů.“146 Prakticky je tak dle něj možné jen v případě novorozeného
dítěte, protože to se nemůže bránit. Starší dítě, které by se však již bránilo, by bylo nutné omezit
na pohybu, například přikurtováním. Takováto omezující opatření je však možné použít pouze
za okolností, které jsou vyjmenovány v ustanovení § 39 odst. 2 zákona o poskytování
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Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. In: Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 12. 04. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
144
Například v Otázky kolem povinného očkování. In: Celostní medicína [online]. Celostní medicína, 2018. [cit.
12. 04. 2018]. Dostupné z: https://www.celostnimedicina.cz/otazky-kolem-povinneho-ockovani.htm; Candigliota,
Zuzana. Poslanci přitvrzují na maximum – chystají očkování proti vůli rodičů. In: Blog.respekt.cz [online].
Respekt.cz, 2018. [cit. 12. 04. 2018]. Dostupné z: https://candigliota.blog.respekt.cz/poslanci-pritvrzuji-na maximum-chystaji-ockovani-proti-vuli-rodicu/.
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Ustanovení § 38 odst. 7 zákona o poskytování zdravotních služeb.
146
DOUBEK, P. Soulad povinného očkování hexavakcínou s ústavním pořádkem ČR. Právní rozhledy. 2015,
2015(15-16). In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 02. 05. 2018]. Dostupné
z: http://www.beck-online.cz/. str. 541.
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zdravotních služeb. V tomto ustanovení se však stanoví, že omezující opatření lze použít jen
v případě, že slouží k „odvrácení bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti
pacienta nebo jiných osob“147. Ohrožení života očkovaného nebo jiných osob však vzhledem
k povaze očkování dochází pouze hypoteticky, rozhodně ne bezprostředně.
Je třeba přisvědčit, že se v zákoně o ochraně veřejného zdraví opravdu v ustanoveních
týkajících se povinného očkování doslovná formulace umožňující očkování bez souhlasu
nenachází. Dle Císařové je však příkladem výjimky z informovaného souhlasu právě
ustanovení § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví, které stanovuje povinnost se podrobit
povinnému očkování. „To je zákonem stanovená výjimka z pravidla stanoveného článkem 5
Úmluvy, podle kterého lze zákroky v oblasti péče o zdraví provést pouze se souhlasem
pacienta“.148 Obdobně pak uznává Doležal, že je nezbytné mít souhlas s výkonem zdravotní
péče, avšak je samozřejmé, že „z tohoto principu stanoveny výjimky (např. povinné očkování,
nucená hospitalizace), ale tyto výjimky mohou být stanoveny pouze zákonem a jejich počet je
velmi omezený“149. Obecně je však přijímána teze zastánců informovaného souhlasu, což se
mimo jiné projevilo i v Usnesení výboru pro zdravotnictví č. 71 ze dne 29. ledna 2015 k
vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví. 150 Zde se
navrhovalo vložení obecnějšího ustanovení, které by se vztahovalo i na povinné očkování
a bylo následujícího znění: „Bez souhlasu se též poskytují zdravotní služby stanovené k
předcházení vzniku a šíření infekčních nemocnění zákonem o ochraně veřejného zdraví nebo
v nezbytném rozsahu na jeho základě.“ 151 Toto znění pak bylo veřejností napadáno,
a nakonec nebylo schváleno.
Osobně bych se přikláněl spíše k názoru Císařové, neboť s ohledem na Úmluvu o biomedicíně,
ale i zákonnou úpravu, je patrné, že povinné očkování je zákonem aprobovaná povinnost a již
z toho samotného plyne, že pokud by mohla být adresátem, případně jeho zákonným zástupcem,
odmítnuta, ztrácela by tato úprava povinně se podrobit stanoveným očkováním smysl. Na
147
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druhou stranu je na některých místech výslovně stanoveno, které výkony lze bez souhlasu
fyzické osoby poskytovat.152 Proto by bylo vhodné zakotvit ustanovení v obdobném znění,
jaké bylo již výborem pro zdravotnictví navrhováno, aby tak lékaři měli jistotu, že je jejich
případná odpovědnost za provedené očkování proti vůli pacienta nebo jeho zákonného
zástupce vyloučena.
Falusová se pak ještě vydává jinou cestou, kdy uvažuje o vynucení očkovací povinnosti cestou
správní exekuce.153 Je pravdou, že v minulosti byla tato možnost přímo obsažena v českých,
respektive československých zákonech, které zakládaly očkovací povinnost. Například
v ustanovení § 6 zákona č. 189/1946 Sb., o povinném očkování proti záškrtu se stanovilo, že
„očkování lze vynutiti politickou exekucí, zejména přímým donucením“154. V současné době
zákon o ochraně veřejného zdraví žádná obdobná ustanovení neobsahuje. Dle Falusové by se
však dalo uvažovat o nařízení správní exekuce v případě rozhodnutí krajské hygienické stanice,
respektive Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen jako krajská hygienická stanice), vydané
podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví, avšak „tento postup dosud
není užíván“155. Problém má dle ní spočívat zejména v tom, že i přes to, že zákon č. 500/2004
Sb., správní řád 156 (dále jen jako správní řád) umožňuje přímé vynucení nepeněžitých
povinností demonstrativním výčtem, tento výčet je nedostatečný pro využití v případě
povinného očkování a ani zákon o poskytování zdravotních služeb takovou úpravu
neposkytuje. Tedy slovy Falusové „zákon neposkytuje dostatečné zmocnění pro natolik závažný
zásah“.157
Neužívání takového postupu však dle mého názoru pramení z jiných skutečností. Krajská
hygienická stanice, jakožto správní orgán, může rozhodnutím uložit povinnost nezletilé osobě,
která se nepodrobila povinnému očkování, případně i jenom předběžnému vyšetření imunity,
a zároveň tato nezletilá osoba nemá zvoleného svého pediatra. Uloženou povinností se rozumí
nutnost pro nezletilou osobu podrobit se danému očkování či vyšetření u poskytovatele
zdravotních služeb, který jí bude krajskou hygienickou stanicí určen. Takové rozhodnutí je
možné považovat za exekuční titul podle ustanovení § 104 správního řádu, který by mohl být
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exekučním správním orgánem vynucen na základě následně vydaného exekučního příkazu.
Dle mého názoru není tento postup využíván, protože je jeho využití značně omezené, neboť
většina dětí je registrována k péči u pediatra. 158 Dále podle Krýsy však krajská hygienická
stanice nevydává rozhodnutí „o stanovení povinnosti očkování, neboť tu stanoví zákon, ale
o stanovení poskytovatele zdravotních služeb, který očkování provede“.159 V takovém případě
by bylo těžké si představit vynucení samotné očkovací povinnosti. Správní exekucí by tak dle
mého mohlo být nanejvýš vynuceno dostavení se k v rozhodnutí určenému poskytovateli
zdravotních služeb. Pokud bychom však připustili, že by bylo možné ve správní exekuci
vymoci i povinnost podrobit se očkování, znamenalo by to neúnosnou disproporcionalitu mezi
dětmi, které mají svého pediatra a těmi, jež ho nemají.
Konečně pak, dle vyjádření všech krajských hygienických stanic160 nebylo v roce 2017 vydáno
jediné rozhodnutí na základě ustanovení § 46 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví.
4.1.2. Nepřímé vynucení nepeněžitými sankcemi
Nepeněžité sankce jsou upraveny v ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví. Zde
se zakládá povinnost taxativně vymezeným subjektům nepřijmout dítě, které se nepodrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, nebo nemá doklad prokazující buď to, že má proti nákaze
imunitu, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Mezi tyto subjekty
zákon o ochraně veřejného zdraví řadí předně poskytovatele služeb péče o dítě v dětské
skupině, přičemž takovou službou dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů161, rozumí činnost poskytovatelů
„spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní
docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo
domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu,
rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte“ 162 . Dále se jedná o osoby
právnické nebo podnikající fyzické, které provozují v provozovně živnost, v případě
právnických osob též jinou činnost, jejíž náplní je péče o děti do 3 let věku. Zákaz přijetí
povinně neočkovaného dítěte se vztahuje i na mateřské školy. Nicméně tato povinnost neplatí
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pro zařízení s povinnou docházkou a dále zařízení vyjmenovaná v druhé větě ustanovení § 46
odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví163.
Jak je tedy patrné, zákonná úprava umožňuje vydat kladné rozhodnutí o přijetí dítěte
k povinnému základnímu vzdělávání na základní škole i bez toho, aby podstoupilo povinná
očkování. Nicméně to neznamená, že by se při základním vzdělávání neočkované dítě nesetkalo
s jakousi formou „diskriminace“. Konkrétně ji zakládá ustanovení § 9 zákona o ochraně
veřejného zdraví, a to tím, že neumožňuje základní, ani mateřské škole vyslat na školu
v přírodě dítě, které se nepodrobilo „stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad,
že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“164
Toto omezení je zákonem stanoveno obdobně pro zotavovací akce165, jakou se například podle
ustanovení § 11a zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí výchovně rekreační tábor, tedy
tábor, který se koná zejména během školních prázdnin a jeho účelem je výchovně působit
na děti s cílem potlačit či odstranit poruchy chování, a dále osvojit si potřebné hygienické
a společenské návyky. 166
Jak je tedy patrné, nerespektování pravidelné očkovací povinnosti omezuje rodiče v tom, že
nemohou své děti umístit do většiny forem dětských kolektivů a jejich děti jsou tak ochuzovány
o vzdělání a také sociální interakce s vrstevníky. I proto se Ústavní soud musel zabývat
ústavní stížností rodičů spojenou s návrhem na zrušení zejména ustanovení § 50 zákona
o ochraně veřejného zdraví. Rodiče předně nesouhlasili s tím, že jejich dítě bylo odmítnuto
k přijetí do zařízení předškolního vzdělávání, tedy mateřské školy, z toho důvodu, že
absolvovalo pouze některá povinná očkování. Rodiče spatřovali v tomto nepřiměřený zásah do
jejich základního práva na vzdělání podle ustanovení čl. 33 odst. 1 Listiny, neboť právo
na předškolní vzdělávání pod něj podřazují, což bylo následně Ústavním soudem potvrzeno.
Ústavní soud provedl test racionality167, jehož výsledkem bylo konstatování, že do jádra práva
163
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na vzdělání nebylo zákonnou úpravou zasaženo, neboť je sledován legitimní cíl a k jeho
dosažení je využito racionálních prostředků. „Ústavní soud tedy uzavírá, že zákonné zakotvení
podmínky podrobit se stanovenému očkování, aby mohlo být dítě přijato do předškolního
zařízení, není protiústavním omezením práva na vzdělání garantovaného ustanovením čl. 33
Listiny“168. K tomuto nálezu bylo připojeno jediné odlišné stanovisko, a to ústavní soudkyně
Kateřiny Šimáčkové. 169 Ta v něm odkazuje na její odlišné stanovisko v případě Nálezu
Ústavního soudu Pl. ÚS 19/14, přičemž nadto považuje úpravu bránící rodičům neočkovaných
za nerozumnou, a to například proto, že ne všechny z povinně očkovaných nemocí, jsou
infekční, a tak mohou ohrozit další jedince v dětské skupině. V současné době se čeká
na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva o stížnostech, které namítají právě i
zamezení přístupu ke vzdělání jako rozporné s garantovanými lidskými právy a svobodami.170
Takto pojatá opatření podle ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví nemají přímo
za cíl nepřímo vynucovat očkovací povinnost, avšak pro jeho pojetí jako sankce se vyslovila i
ústavní soudkyně Šimáčková a veřejná ochránkyně práv171. Proklamovaným smyslem je však
chránit dětský kolektiv před infekčními onemocněními, nicméně ohrožení zdraví dětského
kolektivu je spíše teoretické, omezení rodičů pak velice „reálné“.
Zde na tomto místě bych rád vyslovil svůj osobní názor, že pokud by dítě nemělo být přijato
do dětského kolektivu proto, že nebylo podrobeno pouze povinnému očkování proti tetanu,
jednalo by se o nerozumný zásah do rodičovských práv, potažmo práv dítěte na vzdělání.
Tetanus je jistě velmi závažným onemocněním, které však není přenosné z člověka na člověka.
Toto se v případě výše popsaném nestalo.
4.1.3. Nepřímé vynucení peněžitými sankcemi
Dle mého daleko méně citelnými sankcemi jsou v tomto případě sankce peněžité. Přičemž tyto
peněžité sankce lze uložit postupem podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
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za přestupky a řízení o nich172 za spáchání přestupků definovaných v zákoně o ochraně
veřejného zdraví.
Podle ustanovení § 92k odst. 6 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví je přestupek
spáchán v případě, kdy se fyzická osoba nepodrobí předepsanému pravidelnému či
mimořádnému očkování. Avšak přestupek spáchá také fyzická osoba, která se nepodrobí
předepsanému zvláštnímu očkování, a to před zařazením na pracoviště, kde je vyšší riziko
vzniku infekčního onemocnění. Takové osobě hrozí peněžitá sankce, respektive pokuta až do
výše 10.000 Kč.173 Jedná se tedy přímo o přestupek osob, které nesplnili zákonnou povinnost,
a postih stíhá přímo je. Avšak valná většina pravidelných očkování probíhá ve věku
nezletilosti člověka, proto by pouze takto formulovaný přestupek nebyl příliš efektivní.
Jistě i z tohoto důvodu existuje skutková podstata přestupku, která cílí na osoby, jež nezletilé
osoby zastupují, tedy zákonné zástupce, popřípadě osoby, kterým buď soud, nebo jiný orgán
svěřil dítě do výchovy nebo pěstounské péče. Tyto fyzické osoby spáchají podle ustanovení §
92k odst. 6 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví přestupek tím, že „nezajistí, aby se
tato nezletilá fyzická osoba podrobila stanovenému pravidelnému očkování, nejde-li o fyzickou
osobu, u níž byla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, který brání podání očkovací
látky (trvalá kontraindikace)“174. I těmto osobám hrozí udělení pokuty až do výše 10.000 Kč.
Rozhodnutí o spáchání přestupku vydává krajská hygienická stanice, odvolacím správním
orgánem je pak v těchto případech Ministerstvo zdravotnictví. Nejvyšší správní soud175 pak
v rámci rozhodnutí o kasační stížnosti dává de facto návod, jak by měl správní orgán
k nerespektování zákonné povinnosti přistupovat. Vyslovil tezi, že „k očkování nelze
přistupovat pouze jednostranně a paušálním způsobem s odůvodněním, že se jedná o zákonem
uloženou povinnost, ale je třeba při něm zachovávat co nejvyšší míru obezřetnosti a opatrnosti,
neboť očkování zároveň představuje zásah do tělesné integrity jednotlivce“.176
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Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 22. 06. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
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Ustanovení § 92k odst. 7 písm. d) zákona o ochraně veřejného zdraví.
174
Viz ustanovení § 92k odst. 6 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví.
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. října 2016, sp. zn. 4 As 114/2016-43. In: Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
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informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 2. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. bod 28.;
HAVLÍČKOVÁ, Blanka. Kompendium judikatury. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 200 s. ISBN 978-80-7552-524-6.
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4.2.

Vynucení a sankce ve Francii

4.2.1. Přímé vynucení očkovací povinnosti ve Francii
Přímé vynucení a provedení povinného očkování předně naráží na základní princip
uplatňovaný při poskytování zdravotní péče, a to požadavku jasného a svobodného souhlasu
pacienta. Ten je zakotven jednak v mezinárodních smlouvách, jimiž je Francouzská republika
vázána, ale také ve vnitrostátní právní úpravě, konkrétně zákonném ustanovení článku
L1111-4 zákoníku veřejného zdraví, které obsahuje i výjimky, kde však povinné očkování
nenacházíme. Z odborných diskuzí vyplývá názor, že „očkovací povinnost nepřímo neuznává
princip, podle kterého je předběžný souhlas potřebný ke všem zásahům do integrity člověka“177,
a tak zde existuje konflikt mezi osobní svobodou a veřejným zájmem. Nicméně Henry spolu
s De Cocquéau uvádějí, že „soudní praxe dovodila, zejména s ohledem na povinná očkování,
že zákonné výjimky neznamenají nezákonný zásah do soukromého a rodinného života.“ 178
Anne Laudeová se pak k problematice výjimek ze souhlasu pacienta vyjadřuje tak, že je
za výjimky třeba považovat i „ustanovení týkajících se veřejného zdraví, která byla vytvořena
s cílem ochránit populaci“.179 Jako příklad následně uvádí povinné očkování, nicméně přesto
dále hovoří o následcích, které plynou z nesouhlasu se povinnému očkování podrobit. O tom,
že povinné očkování představuje výjimku z obecné potřeby souhlasu, nepochybuje ani
Bouteille-Brigant. Dle něj, za situace, kdy „je souhlas se zdravotním výkonem základním
principem, přesto existují nějaké výjimky. Některé pramení z ochrany veřejného zájmu.
Například jednotlivec se musí podrobit povinným očkováním, uznaným, které jsou v souladu
s Ústavou (Ústavní rada 20. března 2015), nebo se může ocitnout v situaci, kdy mu bude
soudně přikázáno podrobit se zdravotní péči.“180 Na první pohled by se tak mohlo zdát, že
Bouteille-Brigant naznačuje, že je možné podrobení se povinnému očkování vynutit soudně.
Avšak je více než pravděpodobné, že zde naráží na odlišné případy výjimek (např. v podobě
povinné psychiatrické péče 181 ), neboť právní řád Francie neupravuje možnost přímého
vynucení očkovací povinnosti, tedy situaci, jak by mohla být očkovací látka vpravena do těla
jednotlivce bez jeho součinnosti. Toto potvrzuje i Truchet, když uvádí, že „pouze povinná
177

DUGUET, A-M. Droit de la santé publique dans un contexte transnational IVe Forum des jeunes chercheurs,
[Toulouse, 2009]. Bordeaux: les Études hospitalières, 2010. 470 s. ISBN 9782848741468. str. 125.
178
HENRY, P. a B. De COCQUÉAU in SCHAMPS, G. A kol.: Evolution des droits du patient, indemnisation sans
faute des dommages liés aux soins de santé: Le droit médical en mouvement. Bruxelles: Bruylant, 2008. 599 s.
ISBN 9782802725275. str. 35.
179
A. LAUDE in LAUDE A., B. MATHIEU, D. TABUTEAU. Droit de la santé. 3. vyd. Paříž: Presses Universitaires de
France. 768 s. ISBN 987-2-8027-2527-5. str. 362.
180
BOUTEILLE-BRIGANT M., Les indispensables du droit médical. Paříž: Ellipses Édition, 2016. 254 s. ISBN
9782340-011595. str. 105.
181
Například ustanovení článku L3213-1an. zákoníku veřejného zdraví.
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psychiatrická péče může být provedena bez souhlasu pacienta.“ A dále „v ostatních případech,
kdy se osoba odmítne podrobit povinnosti či péči, není možné ji silou k ní donutit, nicméně tato
osoba bude pociťovat jiné následky.“182 Obdobně se vyjadřuje i Jean-Marie Plazy, když říká,
že je jisté, že jednotlivec nemůže být donucen silou k podrobení se očkovací povinnosti.183
V případě nezletilých obecně platí, že lékař může v případě nesouhlasu zákonných zástupců
poskytnout zdravotní službu jen v případě, kdy je závažným způsobem ohrožen život
nezletilého. Zda by toto mohlo být za běžných okolností naplněno i v případě povinného
očkování, je velmi sporné.184
4.2.2. Nepřímé vynucení skrze administrativní překážky ve Francii
Co se týče obecné očkovací povinnosti, podle ustanovení článku R-3111-8 zákona o ochraně
veřejného zdraví, je přijetí nezletilého do taxativně vymezených dětských skupin podřízeno
předložení certifikátu, který potvrzuje, že byla plně respektována obecná očkovací povinnost185.
Taxativně vymezený výčet bychom mohli rozdělit na dvě skupiny.
V té první se v mnoha případech odkazuje na institucionalizované dětské skupiny upravené
v jiných zákonech186. Dalo by se zestručnit, že se jedná zejména o všechna soukromá zařízení,
kde se pečuje o děti do šesti let, dále všechny školy a školská zařízení, jesle, domy dětí. Přijetí
do takové skupiny je tady možné pouze po předložení certifikátu dokládajícího splnění všech
očkovacích povinností. V případě, že jedno nebo více očkování nebylo provedeno, zákon
umožňuje pouze dočasné přijetí dítěte do skupiny. Setrvání v skupině je však možné pouze
pokud budou do doby tří měsíců splněna všechna povinná očkování.
Druhá skupina taxativního výčtu pak obsahuje formulaci „a ve všech ostatních dětských
skupinách“187. Z toho vyplývá, že povinnost předložit certifikát o splnění všech očkovacích
povinností se uplatí před přijetím do jakékoliv dětské skupiny, přičemž pouze u některých
skupin je možné dočasné přijetí.
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TRUCHET, D. op. cit. str. 249.
Jean-Marie Plazy in BÉLANGER, M. et al. Droit, éthique et vaccination: l'obligation vaccinale en question.
Bordeaux: Etudes hospitalières, 2006. 434 s. ISBN 978-2-84874-022-5. str. 85.
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Jean-Marie Plazy in BÉLANGER, M. et al. op. cit. 95.
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Takto vymezené překážky na první pohled naráží na povinnou školní docházku, která je
v současné době stanovena pro děti od šesti let a také na právo na vzdělání.188 Z francouzské
právní úpravy však vyplývá, že je možné, aby byla povinná školní docházka nahrazena
kontrolovanou formou domácího vzdělávání.189
Požadavek na předložení certifikátu, a tedy splnění očkovací povinnosti, potvrzuje odborná
literatura. Již v roce 1958 v rozhodnutí Státní rady bylo řečeno, že „odmítnutí povinného
očkování může ospravedlnit neprovedení zápisu ke vzdělávání ve školní instituci.“190 Postoj
Státní rady k tomuto zůstal neměnný i v následujících rozhodnutích, kde bylo potvrzeno, že
„školní inspektor mohl, aniž by zneuznával povinnou školní docházku, založenou zákonem ze
dne 28. března 1882 a prováděcí právní úpravou ze dne 6. ledna 1959, rozhodnout o dalším
nepokračování vzdělávání dětí stěžovatelů ve školském zařízení do té doby, než budou splněny
zákonné podmínky.“191 V tomto svém rozhodnutí se také Státní rada vyjádřila v tom smyslu,
že není porušením práva na vzdělání založeného Evropské úmluvou podřizovat přijetí do
školských zařízení očkovací povinnosti.
V případě speciální očkovací povinnosti je vhodné zmínit rozhodnutí Kasačního soudu č. 1027888 ze dne 11. července 2012, ze kterého vyplývá, že je důvodem k výpovědi z pracovního
poměru, pokud se zaměstnanec pohřebního ústavu nepodrobí povinnému očkování, a to ani
na výzvu pracovněprávního lékaře.192
4.2.3. Nepřímé vynucení skrze trestněprávní sankce ve Francii
Do 1. ledna 2018 existovalo v zákoníku veřejného zdraví ustanovení193, které nebylo měněno
téměř 10 let, a týkalo se tehdejší obecné očkovací povinnosti proti záškrtu, tetanu, obrně
a

tuberkulóze. Toto ustanovení předpokládalo trestní sankci pro případ úmyslného

znemožňování výkonu očkovací povinnosti nebo za odmítnutí povinně očkované osoby se
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Viz ustanovení L131-1 školského zákoníku (Code de l’education).
École à la maison. In: service-public.fr [online] [cit. 2. 7. 2018]. Dostupné z: https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F23429 ; DUPONT-MARILLIA, F., M. DEBÈNE, F. DUPONT-MARILLIA a C. DE
GAUDEMONT. Code de l'éducation 2018, annoté et commenté. 12. Paříž: Dalloz, 2018, 2768 s. ISBN 9782247168637. str. 15.
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MARKUS, J-P., D. CRISTOL, J. PEIGNÉ a S . SPRUNGARD. Code de la santé publique. 31. Paříž: Dalloz, 2017.
3830 s. ISBN 978-2-247-16830-9. str. 453.
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[cit.
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MARKUS, J-P., D. CRISTOL, J. PEIGNÉ a S. SPRUNGARD. op. cit. str. 455.
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Jednalo se o ustanovení článku L3116-4 zákoníku veřejného zdraví.
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předepsanému očkování podrobit. Zahrnovalo i odmítnutí osob, které nesou rodičovskou
odpovědnost, případně jsou v obdobném právním postavení k dítěti, podrobit povinnému
očkování své dítě. Nejvýše mohl být tento přečin potrestán odnětím svobody na 6 měsíců
a peněžitým trest ve výši 3750 EUR.
Dále se v ustanovení článku R3116-2 zákoníku veřejného zdraví, ve znění účinném do 27.
ledna 2018, stanovila skutková podstava přestupku

194

osob, které nesly rodičovskou

odpovědnost, případně byly v obdobném právním postavení k dítěti, spočívající v tom, že se
osobně nepřesvědčily o tom, že bylo jejich nezletilé dítě očkováno proti záškrtu, tetanu a obrně.
Sankcí za toto chování byla pokuta, která byla ukládána podle ustanovení trestního zákoníku
za přestupky pátého stupně, tedy pokuta od 1500 EUR do 3000 EUR, a v případě recidivy
3000 EUR.
V současné době nejsou v zákoníku veřejného zdraví žádná jiná obdobná ustanovení
sankcionující tuto problematiku. Toto však není legislativním opomenutím, ale úmyslným
přístupem s ohledem na rozšíření očkovací povinnosti, kdy dle současné ministryně pověřené
oblastí zdravotnictví Buzyn není smyslem očkovací povinnosti trestat, ale „navrátit důvěru
v očkování díky obligatornosti“195. Existuje však i nadále způsob potrestání neplnění očkovací
povinnosti přímo skrze ustanovení zvláštní části francouzského trestního zákoníku 196 .
Konkrétně lze toto subsumovat pod ustanovení přečinu spočívajícího v tom, že „otec nebo
matka se bez legitimního motivu zpronevěřuje zákonným povinnostem zaměřeným na ochranu
zdraví, bezpečnost, mravnost nebo vzdělanost svého nezletilého dítěte“ 197 . Toto je trestáno
odnětím svobody až na dvě léta a peněžitým trestem do 30 000 EUR. Dle poslance Evropského
parlamentu Michèle Rivasiho na základě toto, že bylo trestní ustanovení ze zákoníku veřejného
zdraví vypuštěno „uplatní se obecné ustanovení zpronevěření se zákonným povinnostem
(článek 227-17 trestního zákoníku), což zpřísňuje předvídané sankce za nerespektování
očkovací povinnosti“198. Oproti tomu někteří oslovení advokáti s tímto názorem nesouhlasí,

194

Podle ustanovení článku 111-2 francouzského trestního zákoníku (Code Pénal) jen zákon stanoví, co je
zločinem (crime) a přečinem (délit); co je přestupkem (contravention) je stanoveno podzákonným právním
předpisem (le réglement), přičemž ten musí stanovit trest v zákonných limitech stanovených pro přestupky. (PIN,
Xavier. Droit pénal général. 8. vyd. Paříž: Dalloz, 2017. 562 s. ISBN 978-2-247-16152-2. str. 69.).
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například podle Emanuela Ludota odstranění speciálních ustanovení „nic nemění, nikdy nebude
použito ustanovení článku 227-17 na rodiče, kteří odmítnou nechat oočkovat své děti.“199
Dlužno však podotknout, že obžaloba z trestného činu podle ustanovení článku 227-17 trestního
zákoníku se týkala i případu, který se dostal až před Ústavní radu (viz druhá část této práce).
Nicméně v tomto případě později došlo k překvalifikování na speciální ustanovení skutkové
podstaty přečinu obsažené v zákoníku veřejného zdraví, které sankcionovalo odmítnutí
povinného očkování 200 . Trestní soud, který v této věci rozhodoval, vyměřil rodičům dítěte
podmíněný trest odnětí svobody v délce trvání dvou měsíců za to, že nerespektovali očkovací
povinnosti proti všem třem povinně očkovaným nemocem. Jednalo se tak o jediný známý
případ, kdy došlo kvůli nerespektování očkovací povinnosti k uložení trestu odnětí svobody,
byť podmíněného.201
Co se týká zvláštní očkovací povinnosti, zde existují i nadále v zákoníku veřejného zdraví
ustanovení, která za její porušení sankce stanoví. Jedná se o chování, které je trestáno pokutou
ve výši stanovené trestním zákoníkem pro přestupky v páté třídě, tedy pokutou ve výši 1500
EUR až 3000 EUR, v případě recidivy 3000 EUR. Takto je trestáno například vykonávání
profese ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení prevence, aniž by daná osoba byla povinně
očkována proti předepsaným onemocněním.202 Dále je stejně trestáno také vykonávání profese
v laboratořích biologické analýzy a

studium zdravotnických oborů specifikovaných

zákoníkem veřejného zdraví bez předepsaných očkování.203
Pro případ mimořádných očkování, která mohou být součástí opatření při pandemických
a obdobných situacích, se žádné speciální sankce nestanoví.
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Refus de vaccination : les sanctions seront-elles alourdies ? In: lemonde.fr [online]. [cit. 2. 7. 2018]. Dostupné
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4.3.

Srovnání vynucování očkovací povinnosti a sankcí v České republice
a Francii

Co se týče přímého vynucení, jak český zákon o ochraně veřejného zdraví, tak francouzský
zákoník veřejného zdraví neobsahuje ustanovení, která by toto výslovně umožňovala. Pokud
bychom

se

snažili

najít

cestu

skrze

jiná

ustanovení,

primárně

je

se

třeba

vypořádat s problematikou souhlasu očkovaného. V českém právním prostředí na jeho
požadavek existují různé názory. Jak bylo vyloženo, například podle Doubka je tedy možné
přímo (fyzicky) vynutit povinnost u novorozenců, avšak u dospělejších dětí, které se mohou
bránit, už toto není vzhledem k potřebě dalších omezujících opatření možné. Ve Francii je pak
v mnoha zdrojích povinné očkování výslovně uváděno jako výjimka z potřeby souhlasu
očkovaného. Nicméně i přesto se dále rozvádějí důsledky odmítnutí podání povinně očkované
látky. Truchet s Plazym pak shodně uvádějí, že přímé (fyzické) vynucení očkování, tedy proti
vůli očkovaného, není možné. U nezletilých by pak podle Plazyho mohlo být provedeno proti
vůli jeho zákonných zástupců, jen kdyby bylo prokázáno vážné ohrožení života nezletilého,
pokud by se očkování neprovedlo.
V České republice pak nacházíme v zákoně o ochraně veřejného zdraví ustanovení204, které
bychom mohli označit za záchytné. Klade si za cíl zajistit, aby nezletilé osoby bez zvoleného
pediatra neušly očkovací povinnosti. Pokud se tedy o takových neočkovaných osobách dozví
krajská hygienická stanice, vydá rozhodnutím povinnost se podrobit povinnému očkování
u určeného poskytovatele zdravotních služeb. Toto rozhodnutí by teoreticky mohlo být
vynuceno ve správní exekuci, avšak podle odborné literatury 205 se jeví, že pouze v části
vynucující dostavení se k určenému poskytovateli zdravotních služeb. Nicméně tato rozhodnutí
nejsou téměř, zdali vůbec, vydávána. Obdobné ustanovení právní úprava povinného očkování
ve Francii neobsahuje.
Dalším společným rysem v právních úpravách obou států je pak následek nesplněné očkovací
povinnosti v podobě zamezení přístupu dětí do dětských skupin. V České republice je toto
stanoveno zákonem o ochraně veřejného zdraví. Zejména v případě mateřských školek byla
tato překážka bránící povinně neočkovaným dětem k přístupu k předškolnímu vzdělávání rodiči
považována za nepřiměřených zásah do práv jejich dětí. Nicméně bylo i Ústavním soudem
potvrzeno, že se jedná o ústavně souladné opatření. V případě francouzské právní úpravy je
204
205

Viz ustanovení § 46 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví.
Například I. KRÝSA in KRÝSA, I. a Z. KRÝSOVÁ. Zákon o ochraně veřejného zdraví: komentář.
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toto omezení v podobě překážky v přístupu ke vzdělávání upraveno v podzákonné právní
úpravě, přičemž toto je soustavnou rozhodovací soudní činností považováno za legitimní.
Oproti české právní úpravě je však ve Francii okruh dětských skupin širší, ba dokonce zde není
obsažena výjimka v podobě zařízení s povinnou docházkou.
Česká právní úprava v případě pravidelné očkovací povinnosti zakotvuje skutkové podstaty
přestupků týkajících se neplnění očkovací povinnosti na straně povinně očkovaného. To, že
jsou tresty za tyto přestupky ukládány, dokazuje i judikatura Nejvyššího správního soudu i
Ústavního soudu popsaná ve druhé části této práce. Nicméně zda orgány ochrany veřejného
zdraví plnění očkovací povinnosti důsledně kontrolují, a také ukládají pokuty za přestupky,
není jisté. Z odpovědí krajských hygienických stanic na žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 206 plyne, že v roce 2017 nebylo ani
v jediném případě naplnění skutkové podstaty přestupku shledáno. Ve Francii byl až do konce
roku 2017 zaveden postih v podobě možného odnětí svobody a /nebo peněžitého trestu,
případně pokuty. Ovšem vzhledem ke skokovému navýšení povinně očkovacích látek bylo
současně rozhodnuto, že takové sankce budou ze zákona vypuštěny. Toto podporuje i Brisson,
když se vyjádřil tak, že „existence sankčních mechanismů sama o sobě nedává záruku
praktické efektivitě očkovacích plánů stanovených veřejnou mocí“ 207 a doporučuje se tak
zaměřit spíše na větší informovanost zdravotnických pracovníků i široké veřejnosti. Pokud
pomineme, že by dle některých názorů bylo možné uplatnit vůči odpůrcům povinného očkování
přísnější postup plynoucí z obecné formulace skutkové podstaty trestného činu podle
ustanovení článku 227-17 francouzského trestního zákoníku, není v současné době
ve francouzské právní úpravě přímo sankcionováno nerespektování obecné očkovací
povinnosti. K tomuto postupu, tedy odstranění přímých peněžitých sankcí, že již v minulosti
vyjadřovali čelní představitelé (českého) Ministerstva zdravotnictví 208 v tom smyslu, že jej
zásadně odmítali.
V případě postihu neplnění zvláštní (speciální) očkovací povinnosti, jak česká, tak francouzská
právní úprava obsahuje a předvídá sankce. U nerespektování mimořádného očkování v České
republice pak také nalezneme skutkovou podstatu přestupku pro tuto situaci. Ve Francii pak
206

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. In: Beck-online [právní informační systém].
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 22. 05. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
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TRUCHET, D. op. cit. str. 55.
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Např. ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček uváděl, že povinnost, která není sankcionována je bezzubá.
(Soud: Očkování dětí je povinné, za vyhýbání se hrozí pokuta. In: aktualne.cz [online]. [cit. 2. 7. 2018]. Dostupné
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není mimořádná očkovací povinnost výslovně upravena, její předepsání je však možné skrze
opatření při mimořádných, zejména pandemických situacích, avšak pro tyto případy není
stanovena žádná specifická sankce.
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5. Odpovědnost a odškodňování újmy související s povinným
očkováním
5.1.

Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb v českém prostředí do 31.
prosince 2013

Do 31. prosince 2013 právní úprava poměrně jasně umožňovala a zaručovala možnost
odškodnění následků povinného očkování, a to na základě ustanovení § 421a zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen jako OZ 1964). Toto ustanovení zakládalo absolutní
objektivní odpovědnost za újmu, neboť dle jeho znění každý odpovídal i za „škodu
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění
závazku použito“209. Přičemž bylo tímto ustanovením předepsané, že v tomto případě nebyla
možná liberace, tedy ten, kdo podle tohoto ustanovení odpovídal za škodu, se své odpovědnosti
nemohl zprostit. V druhém odstavci téhož ustanovení bylo expressis verbis stanoveno, že takto
koncipovaná odpovědnost se použije i v případě poskytování zdravotních služeb.
Obdobně formulované ustanovení se nacházelo v OZ 1964 již od jeho prvního vyhlášení;
jednalo se konkrétně k 1. dubnu 1964 o ustanovení § 238, které stanovovalo, že „organizace
odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při poskytnutí služby použito; této odpovědnosti se nemůže zprostit“ 210 .
V kontextu doby, kdy byla veškerá zdravotní péče poskytována de facto státem, by dle mého
názoru mohlo být toto považováno za spravedlivé. Je to totiž stát, který očkovací povinnost
předepisuje, poskytovatel zdravotní péče je jen nástrojem k jeho provedení, a pokud je
takovým poskytovatelem stát, jedná se dle mého o vyvážený stav. Ustanovení bylo vzhledem
k novelizaci OZ 1964 v porevoluční době pozměněno do takové podoby, jak bylo popsáno
v předchozím odstavci, a jako takové bylo účinné v právním řádu od 1. ledna 1992. Nicméně
již od 15. dubna téhož roku nabyl účinnosti zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči
v

nestátních zdravotnických zařízeních, který ve

svém důsledku umožňoval vznik

zdravotnických zařízení i jiných než státních. Od tohoto okamžiku tedy nadále stát předepisuje
povinnost provést povinné očkování, avšak odpovědnost může nést i osoba odlišná od státu. A
to „i při naprosto správném postupu, ve snaze co nejvíce pomoci pacientovi, se mohl

209
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informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 22. 02. 2018]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
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poskytovatel dočkat toho, že bude hradit škodu, pokud soud posoudí, že škoda na zdraví
pacienta byla způsobena povahou použité věci“211.
Aplikace ustanovení § 421a OZ 1964 na povinné očkování byla potvrzena například
rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3953/2014 212 , ve kterém soud potvrdil, že
„za škodu na zdraví způsobenou účinkem očkovací látky odpovídá podle § 421a obč. zák.
poskytovatel zdravotní péče, který látku pacientovi aplikoval“ 213 . Víceméně veškerou
argumentaci poskytovatele zdravotních služeb, spočívající zejména v tvrzené odpovědnosti
státu, označil soud za pouhé úvahy de lege ferenda.

5.2.

Odpovědnost a odškodňování v českém prostředí od 1. ledna 2014

5.2.1. Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb
Dne 1. ledna 2014 však již nabyl po téměř dvouleté legisvakanční lhůtě účinnosti zákon
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako občanský zákoník), který nahrazuje a zrušuje OZ
1964. Do jeho ustanovení již nebyl princip absolutní objektivní odpovědnosti bez možnosti
liberace převzat. Ustanovení § 421a OZ 1964 je totiž nahrazeno ustanovením § 2936 a § 2937
občanského zákoníku, přičemž ustanovení § 2936 občanského zákoníku stanovuje povinnost
náhrady škody tomu, kdo je povinen někomu něco plnit, přičemž se výslovně stanoví, že se
jedná i o poskytnutí zdravotních služeb, v případě, že při plnění použije vadnou věc.214 Oproti
předchozí úpravě se tak jedná o zjevné omezení odpovědnosti, neboť již nepostačí pouhá
vlastnost věci; je zapotřebí, aby byla věc vadná. Právní úprava však pojem vada nedefinuje,
takže „bude předmětem právního výkladu, co všechno se pod tento pojem řadí“ 215 . Podle
Krameria pak „z jednoho úhlu pohledu je přístroj nebo věc vadná v podstatě pro všechny, proto
se dá hovořit o objektivní vadě (zlomená židle, nesterilní injekční jehla), zatímco z druhého
úhlu může být vadná pouze pro někoho, a můžeme tak hovořit o subjektivní vadě (způsobilosti
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vyvolat v jedinečném případě u pacienta závadnou alergickou reakci).“ 216 Touto optikou
bychom mohli konstatovat, že k subjektivní vadě očkovací látky ve výše popsaném případě
reakce organismu na očkovací látku dochází. Zůstává tak otázkou, zda by soud v praxi
nevyužil tuto konstrukci a de facto tím pádem zůstalo odškodňování totožné se stavem před 1.
lednem 2014. Šustek však považuje rozporný se samotnou ideou spravedlnosti „právní stav,
ve kterém je za újmu vzniklou v důsledku povinného očkování zcela odpovědný poskytovatel
zdravotních služeb.“217 Osobně se přikláním k tomuto názoru a domnívám se, že tato cesta
odpovědnosti by nebyla příliš vhodná. Podle mého názoru založit odpovědnost poskytovateli
zdravotních služeb v případě, kdy nastalé komplikace nemohl nijak ovlivnit a plnil pouze
zákonnou povinnost, není v principu správné.
Ustanovení § 2937 občanského zákoníku pak pamatuje na případy, kdy škodu způsobí věc,
a to sama od sebe. V takovém případě nahrazuje škodu ten, kdo měl mít nad věcí dohled,
případně, pokud takovou osobu nelze určit, vlastník věci 218 . V tomto případě však zákon
stanovuje liberační důvod, kterým je prokázání toho, že náležitý dohled nebyl zanedbán;
v takovém případě dojde ke zproštění povinnosti k náhradě. „Lze přitom očekávat, že
v případě újem na zdraví způsobených vakcinací bude tento důvod zpravidla naplněn.“219
Proto ani v tomto případě není příliš reálné uvažovat o aplikaci tohoto ustanovení na náhradu
újmy v případě povinného očkování.
5.2.2. Odpovědnost státu podle vnitrostátní právní úpravy
Jak je tedy patrné, od 1. ledna 2014 vymizela jediná výslovně upravená cesta, jak odškodňovat
následky povinného očkování v České republice, a to skrze odpovědnost poskytovatele
zdravotních služeb. O to více je záhodné zamyslet se, zda nelze aplikovat jinou právní úpravu
a dosáhnout stejného cíle, tedy zaručení náhrady za povinně provedené očkování, kde nedošlo
k pochybení lékaře a ani nebyla použita vadná očkovací látka.
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Je tedy na místě pokusit se dovodit odpovědnost státu, neboť ten vrchnostensky předepisuje
určitá očkování a státní moc vynucuje jejich provedení skrze systém sankcí.220 Tedy nejedná
se o případ, kdy by se stát nacházel v pozici soukromého subjektu a odpovídal podle obecných
předpisů o náhradě škody. Obecně v právním řádu existuje odpovědnost státu, a to za škodu
způsobenou rozhodnutím soudu či jiného orgánu veřejné moci nebo nesprávným úředním
postupem, jež je garantována ustanovením článku 36 odst. 3 Listiny. V běžném zákonodárství
je toto právo provedeno zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona
České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)221 (dále jen
jako zákon o odpovědnosti státu). I když zde existují nálezy Ústavního soudu222, ve kterých
se Ústavní soud vyjadřuje v tom smyslu, že škodu má stát nahradit i mimo rámec tohoto zákona,
a tedy nejen na základě ustanovení článku 4 a článku 36 Listiny, ale také podle ustanovení
článku 1 odst. 1 Ústavy. Ústavní soud apeloval tedy na základy materiálního právního státu. A
dále, že není možné, aby zákon, který byl vydán na základě ústavního zmocnění „zcela
anuloval (negoval), a tím tedy ústavně zaručené základní právo, byť toliko v určitých
případech, popřel“ 223 . Ovšem na to Vojtek 224 namítá, že taková argumentace jde proti
samotnému textu ústavního předpisu, neboť je třeba celé ustanovení článku 36 Listiny vykládat
komplexně, tedy zejména s ohledem na čtvrtý odstavec tohoto článku. Ten totiž ponechává
zákonu stanovení podmínek a podrobností. Dále Vojtek upozorňuje, že i Nejvyšší soud ve své
judikatuře zastává názor, že právo na náhradu nevyplývá pouze ze samotných ustanovení
Listiny.225 Vydat se cestou odškodnění pouze skrze ustanovení Listiny, respektive Ústavy tedy
považuji vzhledem k výše uvedenému za teoreticky možné, avšak těžce prosaditelné.
Aby mohlo dojít k odpovědnosti, která bude podle zákona o odpovědnosti státu jemu
přičitatelná, předně musí být škoda způsobena státními orgány, nebo právnickými a fyzickými
osobami při výkonu státní správy, která jim byla svěřena zákonem nebo na základě zákona
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(dále jen jako úřední osoby), anebo orgány územních samosprávných celků, pokud se jednalo
o škodu, ke které došlo při zákonem přeneseném či na základě zákona prováděném výkonu
státní správy. Aplikaci povinně očkovací látky provádí poskytovatel zdravotních služeb, avšak
toho pod tyto kategorie nelze podle názoru Nejvyššího soud podřadit. Ten ve svém rozsudku
stanovil, že není orgánem státu, protože „při provádění povinného očkování nevykonává státní
správu, která by mu byla svěřena zákonem nebo na základě zákona, a nevystupuje tedy v roli
úřední osoby“226. S tímto nesouhlasí Šustek, který považuje za vhodné, aby byl tento názor
Nejvyšším soudem přehodnocen. Dle něj „provedení povinného očkování má povahu výkonu
státní správy svěřené na základě zákona, a tedy poskytovatel, ačkoliv sám přímo neukládá
práva a povinnosti, vystupuje jako úřední osoba.“227
Stojí zato se však ještě na tomto místě zastavit u jedné specifické situace. Provést povinné
očkování má podle zákona o ochraně veřejného zdraví poskytovatel zdravotních služeb, který
má povinně očkovanou osobu v péči. Při akceptaci výkladu Nejvyššího soudu tu pak za těchto
okolností není žádná osoba či orgán ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona o odpovědnosti
státu. Existuje však možnost, že nezletilá osoba, která má být povinně očkována, nemá
vybraného svého pediatra. Pokud taková osoba není očkována nebo se nepodrobí zjištění
imunity, zakročí příslušná krajská hygienická stanice. Ta je podle ustanovení § 82 zákona
o ochraně veřejného zdraví správním orgánem, tedy jedná se o subjekt ve smyslu ustanovení
§ 3 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu. Krajská hygienická stanice podle ustanovení § 46 odst.
3 zákona o ochraně veřejného zdraví vydá rozhodnutí, jímž určí povinnost podrobit se
povinnému očkování u určeného poskytovatele zdravotních služeb. Zde v tomto specifickém
případě by mohla být problematika přičitatelnosti odpovědnosti státu vyřešena.
Nicméně rozhodnutím v zákoně o odpovědnosti státu podle Vojtka rozumíme akt, jímž
„v konkrétní věci státní orgán aplikuje obecné pravidlo právní normy na jím posuzovaný
případ, a rozhoduje tak o oprávněních a povinnostech individuálních subjektů“228. Avšak
takové rozhodnutí musí být nezákonné
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neobsahuje. U nezákonnosti však podle Hendrycha „jde o rozpor nejenom se zákony, ale i
s jinými součástmi právního řádu (např. mezinárodními smlouvami uvedenými v čl. 10
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Úst)“230. V rozhodnutí krajské hygienické stanice bychom však těžko mohli spatřovat rozpor
se zákony, neboť zákon takové rozhodnutí přímo předpokládá. Na tomto místě tedy považuji
za nadbytečné analyzovat další nezbytné předpoklady pro vznik odpovědnosti státu, tedy
prokázání újmy a dále příčinného vztahu mezi rozhodnutím a touto škodou.
Co se týče nesprávného úředního postupu, jak již bylo řečeno, poskytovatel zdravotních služeb
není považován za subjekt podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu. Krajská
hygienická stanice pak vstupuje do procesu povinného očkování zcela výjimečně, neboť většina
dětí má zvoleného svého pediatra231. Nesprávný úřední postup není zákonem plně definován.
Pouze podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu se jím rozumí i „porušení
povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě“232. Výklad je tak
ponechán rozhodovací praxi soudů a právní praxi. Podle Vojtka se jedná o „porušení pravidel
předepsaných právními normami pro počínání státního orgánu při jeho činnosti, a to i při
takových úkonech, které jsou prováděny v rámci činnosti rozhodovací, avšak neodrazí se
bezprostředně v obsahu vydaného rozhodnutí“233. Bylo by následně třeba prokázat příčinnou
souvislost mezi takovým nesprávným úředním postupem a vzniklou újmou.
Pro úplnost doplním, že Ústavní soud potvrdil, že normotvornou činnost nelze považovat
za nesprávný úřední postup. 234 Proto ani z tohoto důvodu nelze dovodit odpovědnost státu
podle zákona o odpovědnosti státu z pouhého faktu, že očkovací povinnost předepisuje skrze
právní předpisy.
5.2.3. Odpovědnost státu podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
Podle ustanovení článku 1 odst. 2 Ústavy Česká republika dodržuje závazky plynoucí pro ni
z mezinárodního práva a dle ustanovení článku 10 Ústavy jsou součástí právního řádu a mají
aplikační přednost takové mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci byl Parlamentem České
republiky dán souhlas a jimiž je Česká republika vázána. Takovou mezinárodní smlouvou,
která má spojitost se zdravotnictvím, je již v části první zmíněná Evropská úmluva
o biomedicíně, potažmo Evropská úmluva.

230

HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 9. vydání v Praze: C. H. Beck, 2016. Academia iuris (C. H. Beck).
600 s. ISBN 978-80-7400-624-1. str. 439.
231
Budoucnost českých dětí? Bez vlastního lékaře. Deník.cz [online]. 2015, 2015 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z:
https://www.denik.cz/z_domova/budoucnost-ceskych-deti-bez-vlastniho-lekare-20150625.html.
232
Ustanovení § 13 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu.
233
P. VOJTEK in VOJTEK, P., BIČÁK, V. op. cit. str. 64.
234
Viz nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 36/08. In: NALUS [právní informační systém].
Ústavní soud [cit. 6. 5. 2018]. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/.

61

Touto cestou se již v minulosti pokoušela vydat italská státní občanka Ilaria Salvetti. Ta si
ve své stížnosti235 stěžovala na fakt, že italský právní řád předepisuje povinné očkování, ale
neposkytuje spravedlivou náhradu za nemoci a zdravotní komplikace, které vyvolá.
Nespravedlnost zejména spatřovala v tom, že relevantní italská právní úprava obsahovala
maximální částku, která mohla být poskytnuta jako odškodnění. V tomto případě však bohužel
nedošlo k materiálnímu posouzení, neboť byla ESLP stížnost zamítnuta z důvodu
nepřípustnosti ratione temporis.
Tato otázka se opět dostala k ESLP v souvislosti se stížností podané proti Turecku, kterou se
stěžovatelé „s odkazem na čl. 2 a 8 Úmluvy236 domáhali konstatování odpovědnosti tureckého
státu za očkováním způsobenou újmu“ 237 . V Turecku však neexistoval systém povinného
očkování. Jednalo se o očkování dobrovolné, které se provádělo na základě doporučení lékaře
v konkrétním případě. Soudem bylo potvrzeno, že je zapotřebí stížnost zkoumat z hlediska čl.
8 Evropské úmluvy o lidských právech, avšak nakonec byla zamítnuta z důvodu ratione
materiae, neboť „v systému, v němž není očkování povinné, je za situace, kdy nejde
o zanedbání povinné péče zdravotníky, zavedení režimu odškodňování újmy způsobené
očkováním v podstatě opatřením sociálního zabezpečení, které nespadá do působnosti
Úmluvy.“238
Vzhledem k těmto rozhodnutím tedy nelze jednoznačně dovodit postoj Evropského soudu pro
lidská práva v případě, že by se jednalo o újmu způsobenou v systému povinného očkování,
jaký je v České republice. Nezbývá tak než vyčkat takového rozhodnutí v budoucnu, které by
zajisté vneslo tolik potřebné světlo do této problematiky.
Nicméně z důvodu, že v České republice neexistuje vnitrostátní mechanismus odškodňování
újmy způsobené očkováním, je zapotřebí se zamyslet nad možnou přímou aplikací ustanovení
čl. 24 Evropské úmluvy o biomedicíně, které stanoví, že „osoba, která utrpěla újmu
způsobenou zákrokem, má nárok na spravedlivou náhradu škody za podmínek a postupů
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stanovených zákonem.“239 Proklamace existence nároku by se sama o sobě mohla jevit jako
poměrně slibným základem pro možnou přímou aplikaci tohoto ustanovení, a tedy dovození
nároku na odškodnění. Důvodová zpráva k Evropské úmluvě o biomedicíně240 však rozlišuje
ustanovení přímo aplikovatelná, která jsou charakteristická tím, že zakládají individuální práva.
Avšak jiná ustanovení pak „obsahují obecnější zásady, které budou vyžadovat přijetí určitých
právních úprav, aby začaly platit ve vnitrostátním právním řádu.“ 241 Právě vzhledem
k formulaci ustanovení článku 24 Evropské úmluvy o biomedicíně jsem spíše toho názoru, že
se jedná o onu obecnější zásadu a k jeho účinnému vymáhání ve vnitrostátním právu je
zapotřebí další právní úpravy.
5.2.4. Odpovědnost výrobce očkovací látky
Poslední osobou, jejíž odpovědnost by mohla být teoreticky namítána, je výrobce očkovací
látky. Proto považuji za nutné zmínit i jeho možnou odpovědnost, neboť ten jistě za své
výrobky, v tomto případě očkovací látky, musí nést odpovědnost. Ta je však občanským
zákoníkem omezena pouze na situace, kdy je výrobek vadný.
Dále je ještě zapotřebí upozornit na ustanovení § 33 odst. 7 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů242, podle kterého „držitel rozhodnutí o registraci
odpovídá za škodu způsobenou v důsledku účinků léčivého přípravku neuvedených v souhrnu
údajů o přípravku, přičemž této odpovědnosti se nemůže zprostit; za škodu způsobenou
v důsledku účinků léčivého přípravku v souhrnu údajů o přípravku uvedených odpovídá
držitel rozhodnutí o registraci jen tehdy, prokáže-li se, že vznik takové škody zavinil.“ Podle
Šustka je však málo pravděpodobné, že by v souhrnu údajů o přípravku nebyla komplikace
zmíněna; bylo by tak obtížné prokazovat zavinění výrobce, které by se týkalo spíše chyby při
výrobě či distribuci očkovací vakcíny.243
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Podle názoru Ústavního soudu tak podle stávající právní úpravy neodpovídá „ani výrobce
vakcíny za důsledky lege artis provedeného očkování.“244

5.3.

Odpovědnost a odškodňování újmy pramenící z povinného očkování
ve Francii

5.3.1. Odpovědnost francouzského státu
Nežádoucí účinky nastávají zřídkakdy, nicméně mohou být velice závažné. Tato myšlenka
vysvětluje postupně se vyvíjející konstrukci systému náhrady škody obětem negativních
následků povinného očkování, nejprve dovozenou rozhodovací činností soudů, poté
zakotvenou legislativně.
Před účinností zákona č. 64-643 z 1. července 1964245 mohla být podle tehdejší právní úpravy
odpovědnost v případě provádění zdravotních služeb namítána pouze v případě hrubé
nedbalosti poskytovatele zdravotních služeb. Správní soudnictví pak v některých specifických
případech postupně tento druh odpovědnosti nahradilo režimem méně přísným, který se
projevoval tím, že se zavinění předpokládalo. „V roce 1958 správní soud rozhodl o upuštění
požadavku prokázání hrubé nedbalosti pro založení odpovědnosti státu v případě povinného
očkování“.
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Nedbalost se pak začala v případech újmy způsobené povinným očkováním

presumovat. Tento přístup byl završen právě zákonem č. 64-643 z 1. července 1964 kde se
stanovila odpovědnost státu, koncipovaná jako objektivní odpovědnost. Nicméně zákon také
stanovil tři podmínky omezující uplatnění nároku na náhradu újmy. Za prvé nepříznivé
následky musely nastat během účinnosti zákona, dále tyto následky musely být přičitatelné
povinnému očkování a konečně, očkování muselo být provedeno ve veřejném centru nebo
v soukromém autorizovaném centru. Tato poslední podmínka však byla zákonem ze dne 26.
května 1975 vypuštěna, a to proto, aby nedocházelo k nedůvodné diskriminaci obětí zákonem
předepsaného povinného očkování. Tímto byl tak založen systém odškodňování, příznivý vůči
obětem povinného očkování, tedy těm, kterým vznikla na základě provedení povinného
očkování újma, tím, že bylo možné požadovat přímo od státu náhradu na základě jeho
objektivní odpovědnosti. Bylo však následně soudní rozhodovací činností potvrzeno, že touto
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cestou lze odškodnit pouze újmu způsobenou provedeným povinným očkováním na základě
zákona o ochraně veřejného zdraví.247
5.3.2. Odškodňování skrze státní úřad ONIAM
Zákonem č. 2002-303 ze dne 4. března 2002 248 byl nejprve zřízen specializovaný úřad pro
odškodňování závažné újmy na zdraví způsobené nezaviněnými zdravotnickými událostmi,
iatrogenními onemocněními a

nozokomiálními infekcemi, nazvaný Office national

d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des affectations
nosocomiales (dále jen jako státní úřad ONIAM). „Cílem bylo vytvořit možnost rychlého
získání odškodnění mimosoudní cestou.“249 Tento úřad má charakter veřejnoprávní právnické
osoby a hlavními jeho příjmy jsou příspěvky od státu a příspěvky ze systému povinného
zdravotního pojištění. 250 Zákonem tak byla založena možnost domáhat se náhrady výše
specifikované újmy na zdraví, za kterou není odpovědný poskytovatel zdravotních služeb, a to
na základě principu tzv. národní solidarity. Tento princip není v zákoně vysvětlen, ale jeho
chápání by mohlo být přiblíženo i vyjádřením Státní rady, která hovoří v souvislosti
s rozšiřováním krytí různých rizik za pomoci nových systémů o „socializaci rizik“, či spíše
socializaci škodlivých následků.251
Až později však zákon č. 2004-806 ze dne 9. srpna 2004 pověřil státní úřad ONIAM
posuzováním a poskytování náhrady také za újmu způsobenou povinným očkováním. Zákoník
veřejného zdraví v ustanovení článku L3111-9 stanoví, že „aniž by bylo znemožněno podání
žaloby podle obecných právních předpisů, úplné odškodnění újmy přímo přičitatelné
povinnému očkování, provedenému podle podmínek stanovených v této hlavě, je zabezpečeno
jménem národní solidarity Státním úřadem pro odškodňování újmy na zdraví, zřízeným
na základě ustanovení článku L. 1142-22.“ 252 Státní úřad ONIAM pro tyto účely přijímá
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zásah nebo nozokomiální infekce otvírá cestu k získání náhrady skrze princip národní solidarity, přičemž samotný
pojem národní solidarity není definován. Musí se však jednat o zdravotní nehody, iatrogenní onemocnění či
nozokomiální infekce, které jsou přímo přičitatelné prevenci, diagnostice nebo zdravotní péči, a pokud měly pro
pacienta neočekávatelné následky vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a jeho předvídatelnému vývoji.
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zejména finanční prostředky od státu.253 Ustanovení článku L3111-9 zákoníku veřejného zdraví
se však použije pouze pro očkování obecná a speciální. Ovšem i očkování mimořádná,
respektive očkování předepsaná v rámci mimořádných opatření proti šíření infekčních nemocí,
nezůstávají bez možné náhrady. Ustanovení článku L3131-4 zákoníku veřejného zdraví stanoví,
že i újma vzniklá z mimořádných opatření je nahrazována státním úřadem ONIAM
podle principu národní solidarity.
Jedním z důvodů přijetí zákona č. 2004-806 bylo vytvoření další větve efektivní očkovací
politiky skrze garanci nároku na odškodnění v případě nepříznivých následků, čímž má více
motivovat k respektování stanovené povinnosti. Dle některých autorů 254 současná právní
úprava také oslabuje hranice mezi právem veřejným a právem soukromým tím, že tu
v některých případech existuje reálná možnost výběru mezi právními pravidly odpovědnosti.255
U povinného očkování povinného je zde princip objektivní odpovědnosti státu. Nicméně jak již
vyplývá z textu zákonného ustanovení, tato odpovědnost není překážkou nároků cestou
obecných právních předpisů, tedy soukromého práva. Tedy v případě, že by následek vznikl
pochybením poskytovatele zdravotních služeb, je na poškozeném, aby si vybral, jakou cestou
se rozhodne svůj nárok uplatnit. Takto založený systém je tedy velmi výhodný pro případného
poškozeného. Kdyby tedy neexistoval systém povinného očkování a očkování by bylo
prováděno dobrovolně, šlo by nárokovat újmu pouze cestou soukromoprávní a přitom by bylo
ještě nutné prokazovat zavinění. Zejména by tak bylo téměř nemožné získat náhradu v případě,
kdy by nedošlo k pochybení poskytovatele zdravotních služeb nebo k vadě očkovací látky. Jak
již bylo řečeno v úvodu této práce, zaměřuji se v této části právě na tyto případy, kdy není
možné náhradu újmy požadovat po jiném subjektu.
Odškodňování na základě národní solidarity však neznamená, že by se stát cítil za újmu
způsobenou povinným očkováním odpovědným vůči subjektům, které vůči němu uplatňují
subrogační nároky, tedy nároky plynoucí z jimi vyplaceného plnění oběti povinného očkování
a zákonného práva vymáhat tato plnění po původci újmy. Státní rada se ve svém stanovisku č.
253

Ustanovení článku L1141-23 zákoníku veřejného zdraví.
Například Michel Bélanger či Anne-Sophie Ginon.
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332716 ze dne 22. ledna 2010 totiž vyslovila v tom smyslu, že úkolem státního úřadu ONIAM
je poskytovat náhradu za negativní následky povinného očkování, avšak bez toho, aby měl
postavení subjektu, který způsobil nahrazovanou újmu.

256

Z toho vyplývá, že právo

subrogačního regresu třetích stran (v tomto případě zdravotní pojišťovny), které vyplatily oběti
plnění, nemůže být vůči státnímu úřadu ONIAM uplatňováno, protože ten odškodňuje újmu
pouze na základě principu národní solidarity.
5.3.3. Průběh řízení o odškodnění před státním úřadem ONIAM
Řízení u státního úřadu ONIAM má povahu smírčího řízení nepovinného charakteru a je
v základních rysech upraveno zákonem, podrobnosti definovány úpravou podzákonnou
ve formě dekretu předsedy vlády vydaného se Státní radou.257
Řízení se zahajuje na žádost, která obsahuje dokumentaci potvrzující obligatorní charakter
provedeného očkování, lékařský záznam o provedení aplikace povinně očkované látky,
potvrzení o profesním zařazení v případě speciálních povinných očkování a konečně tvrzenou
újmu pocházející z přímo z očkování. Žádost musí být zaslána ve formě doporučeného dopisu
s dodejkou či může být osobně předána v sídle státního úřadu ONIAM pro odškodňování újmy
na zdraví, jenž následně potvrdí její přijetí. Úřad si následně v případě potřeby zažádá
o chybějící dokumenty.
Žádost k náhradě újmy je u státního úřadu ONIAM pro odškodňování újmy na zdraví nutné
uplatnit nejpozději do deseti let od momentu zvaného consolidation du dommage258. Pokud by
se státní úřad ONIAM k žádosti do šesti měsíců ode dne jejího přijetí nevyjádřil, platí právní
fikce, že byla žádost zamítnuta.259
Standardně však státní úřad ONIAM posoudí, zda se opravdu jednalo o povinné očkování.
Pokud ano, následně může zadat zpracování znaleckých posudků za účelem vyhodnocení
závažnosti vzniklé újmy a posouzení její přičitatelnost povinnému očkování, pokud je to
potřebné. Pro tyto účely disponuje státní úřad ONIAM a jím jmenovaní znalci i pravomocí
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nahlížet do zdravotnické dokumentace a není vůči němu možné namítat ochranu lékařského
tajemství. 260 Odborné posudky zpracovávají pouze znalci, kteří jsou zapsáni v národním
seznamu znalců pro oblast zdravotnických událostí nebo v seznamu soudních znalců,
v mimořádných případech i znalci mimo tyto seznamy.

261

Oběti jsou minimálně

s patnáctidenním předstihem informovány o tom, že budou osobně podrobeny znaleckému
zkoumání a obdrží základní osobní údaje o znalci, včetně informace o jeho odbornosti. Oběti
povinného očkování jsou dále informovány o právu na přítomnost svého důvěrníka během
znaleckého zkoumání.
Znalec zasílá návrh posudku nejprve oběti povinného očkování, aby ta mohla doplnit své
případné poznámky ve lhůtě patnácti dnů. Poté znalec vypracuje během tří měsíců konečnou
verzi posudku, kde se vyjádří k případných poznámkám oběti povinného očkování. Státní úřad
ONIAM následně zasílá posudek oběti povinného očkování s opětovným prostorem
k vyjádření se k posudku ve lhůtě patnácti dnů.
Náklady se znaleckými posudky spojené hradí ze svého rozpočtu státní úřad ONIAM vyjma
případů, kdy disponuje v souladu s ustanovením článku L3111-9 zákoníku veřejného zdraví
právem subrogačního regresu vůči původcům újmy.
Státní úřad ONIAM následně vydá odůvodněné rozhodnutí, ve kterém se nejprve vysloví
k posouzení obligatorního charakteru provedeného očkování. Pokud jej uzná, následně se
vysloví k příčinné souvislosti mezi provedeným povinným očkováním a zjištěnou újmou.
Pokud státní úřad ONIAM dojde k závěru, že je možné újmu odškodnit podle ustanovení článku
L3111-9 zákoníku veřejného zdraví, vyjmenuje všechny složky újmy a určí jejich rozsah.
Spravedlivé a dostatečné posouzení újmy je zajištěno také přítomností rady odborníků (Conseil
d’orientation) při organizační struktuře státního úřadu ONIAM, kteří napomáhají zajistit
správnou a spravedlivou činnost úřadu.
Následně je oběti povinného očkování, případně v případě její smrti jejím právním nástupcům,
zaslán jménem předsedy státního úřadu ONIAM doporučený dopis s dodejkou, který obsahuje
navrhovanou částku odškodnění.262

260

Viz ustanovení článku L3111-9 zákoníku veřejného zdraví.
Ustanovení článku R3111-29 zákoníku veřejného zdraví.
262
Navrhovaná částka je konstruována postupem podle ustanovení článku L3111-9 odst. 3 zákoníku veřejného
zdraví.
261

68

Oběť povinného očkování může nabídku cestou doporučeného dopisu s dodejkou přijmout,
nebo odmítnout. Pokud dojde k akceptaci nabídky odškodnění, má tato akceptace povahu
dohody o narovnání podle francouzského občanského zákoníku (Code Civil) a k výplatě peněz
dojde do 1 měsíce ode dne přijetí akceptace nabídky státním úřadem ONIAM.263
Jak již bylo řečeno výše, na státní úřad ONIAM na základě ustanovení článku L3111-9
zákoníku veřejného zdraví přechází „práva a žaloby, které by mohla uplatňovat oběť
povinného očkování vůči odpovědným subjektům za jí způsobenou újmu “264 maximálně do
výše jím uhrazeného odškodnění. To ovšem pouze v případě, že tu nějaké takové subjekty
existují.
Shora výše uvedený postup se uplatňuje jak v případě obecné, tak specifické očkovací
povinnosti. Jak již bylo řečeno, odškodňování v případě mimořádného očkování je též skrze
státní úřad ONIAM, nicméně aplikují se na proces náhrady jiná ustanovení zákoníku veřejného
zdraví.265 Dá se však konstatovat, že postup se až na pár detailů od postupu při posuzování
žádostí obětí povinného očkovaní neliší.
5.3.4. Soudní přezkum rozhodnutí státního úřadu ONIAM
Oběti povinného očkování, či v případě jejich smrti jejich právní nástupci, disponují právem
obrátit se na příslušný správní soud s žalobou proti státnímu úřadu ONIAM, pokud ten
neposkytl nabídku odškodnění újmy, či byla jeho nabídka obětí povinného očkování, případně
právním nástupcem, odmítnuta.266
Cesta soudního přezkumu je poměrně využívanou možností, což potvrzuje existující
rozhodovací praxe soudů již od doby odškodňování státem, kde se zejména v některých
případech potvrdila příčinná souvislost mezi očkováním proti žloutence typu B a propuknutím
či zhoršením onemocnění roztroušenou sklerózou.267 Mezi rozhodnutími týkajícími se přímo
žalob proti státnímu úřadu ONIAM se sluší zmínit to, jenž potvrdilo odškodňování újmy
pramenící z mimořádného očkování, které nebylo pojímáno jako povinné, avšak bylo
263
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provedeno v rámci očkovací kampaně proti viru chřipky H1N1. 268 Tato kampaň totiž byla
vyhlášena ministerskou vyhláškou ze dne 4. listopadu 2009 269 jako opatření proti šíření
závažných onemocnění ve smyslu ustanovení článku L3131-1an zákoníku veřejného zdraví.
Následnou vyhláškou ze dne 15. ledna 2010 270 byla kampaň výslovně podpořena odkazem
na ustanovení právo na odškodnění zakládající271.

5.4.

Srovnání přístupu české a francouzské legislativy k odškodňování újmy z
povinného očkování

V České republice žádný právní předpis neupravuje způsob nahrazování újmy, jež může
vzniknout reakcí organismu na jinak bezvadnou a správně aplikovanou očkovací látku. Jeho
absence je kritizována jak například ústavní soudkyní Šimáčkovou, tak uznávána
Ministerstvem zdravotnictví. Bohužel však zatím v této věci nedošlo k žádnému posunu.
Obětem povinného očkování tak nezbývá, než volit obtížnou cestu skrze vnitrostátní i
mezinárodní normy, která však nedává žádnou právní jistotu a zůstává s nejasným výsledkem.
Nadto se vydat touto cestou znamená nemalé finanční prostředky vydané na právní zastoupení
a soudní poplatky.
Oproti tomu současná francouzská právní úprava reflektuje historický vývoj v podobě
zavedení objektivní odpovědnosti v případech odškodňování újmy pramenící z očkovací
povinnosti založené zákonem. Existuje tak výslovná právní úprava, která dává možnost obrátit
se na státní úřad s žádostí o odškodnění újmy pramenící z provedeného povinného očkování.
Řízení u tohoto úřadu je bezplatné, oběť povinného očkování (žadatel) nehradí ani náklady
na zpracování případných znaleckých posudků. V případě nesouhlasu s vyřešením žádosti
a tedy případně nabízeným odškodněním je možné se obrátit na příslušný soud, aby nárok
žadatele přezkoumal.
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5.5.

De lege ferenda v českém právním prostředí; úvaha o implementaci
francouzského odškodňovacího systému

V České republice se debata o vytvoření mechanismu odškodňování akcentovala zejména ode
dne nabytí účinnosti občanského zákoníku. I Ústavní soud se vyslovil, že „stanoví-li však stát
sankci pro případ odepření povinnosti strpět vakcinaci, musí se zamýšlet i nad situací, při níž
eventuálně způsobí výkonem práva očkované osobě újmu.“ 272 Soudkyně Šimáčková se
vyjadřuje konkrétněji, když ve svém nesouhlasném stanovisku uvádí, že „musí být jasně
stanoveno, že oběť ve prospěch veřejného zájmu, která prokáže spojitost mezi újmou
a povinným očkováním, musí být odškodněna, a to ze zákona.“273 Svou odpovědnost však
připouští i stát slovy svých představitelů, zejména pak ministrů zdravotnictví274. Skutečnost je
však taková, že ke dni uzavření této práce žádný vládní návrh v této věci nebyl předložen.
Jediným, kdo v této věci předložil návrh 275 , byl poslanec Farský, který se vydal cestou
pozměňovacího návrhu k novele zákona o ochraně veřejného zdraví, kterým navrhoval vložení
třetího odstavce do ustanovení § 49 zákona o ochraně veřejného zdraví. Předně se v návrhu
stanovila odpovědnost státu „za újmu nikoli zanedbatelnou způsobenou v souvislosti
s pravidelným očkováním, zvláštním a mimořádným očkováním a očkováním hrazeném z
veřejného zdravotního pojištění na základě zvláštního právního předpisu.“276 Dále navrhoval,
aby se takováto újma považovala za nesprávný úřední postup a odškodňovala se „v řízení dle
zvláštního právního předpisu upravujícího odpovědnost státu za nesprávný úřední postup
a za použití občanského zákoníku o náhradě újmy a promlčení.“277 Přičemž za stát mělo
v takovém řízení jednat Ministerstvo zdravotnictví. Návrh však nebyl přijat.
V tomto návrhu je tak patrná snaha o urgentní řešení za využití mechanismů, které se v právní
úpravě České republiky nalézají, avšak nejeví se možné je v současné době využít. Osobně
tento návrh považuji za ne příliš šťastný, neboť odškodňování újmy způsobené na základě
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povinného očkování je natolik specifická věc, že by dle mého neměla být připodobňována
nesprávnému úřednímu postupu. S tím souhlasí i Šustek, podle něhož „ve své podstatě totiž
nejde o odškodnění poškozených za to, že jim byla způsobená újma nějakým nesprávným
postupem kohokoliv, nýbrž o plné či částečné přenesení a rozložení individuálního břemene
(zhoršeného zdraví, jeho léčení, omezení s tím spojených, ztrát na výdělku či důchodu apod.)
na celou společnost, v jejímž zájmu se povinné očkování provádí a která je lépe schopna tyto
náklady unést.“278
Francouzský koncept národní solidarity pak de facto odpovídá této Šustkově tezi. Nejde totiž
o nic jiného, než že stát z veřejných prostředků pomáhá obětem povinného očkování, které má
sloužit ku prospěchu celé populace. Stojí zato se tak v základních rysech zamyslet nad tím, jak
by bylo možné francouzský systém odškodňovací skrze státní úřad ONIAM přenést do českého
právního prostředí.
Předně by bylo zapotřebí právním předpisem založit nárok jednotlivce vůči státu požadovat
újmu mu způsobenou povinným očkováním. Osobně za vhodný způsob považuji, zejména
z hlediska přehlednosti, předmětná ustanovení doplnit do zákona o ochraně veřejného zdraví.
Dále by však bylo třeba stanovit, jak by mělo probíhat řízení před variantou státního úřadu
ONIAM. Co se týče uplatnění nároku ve Francii, to se svou podstatou blíží úpravě obsažené
v ustanovení § 14 a § 15 zákona o odpovědnosti státu. Nicméně dle Vojtka „předběžné
projednání nároku na náhradu škody u příslušného ústředního orgánu má neformální povahu,
nejsou pro ně stanoveny žádné procesní předpisy a nepředpokládá se ani, že by tento orgán
vydával nějaké rozhodnutí (buď požadavku vyhoví a uplatněnou částku zaplatí, nebo tak
neučiní; nesdělí-li poškozenému své odmítavé stanovisko, zakládá mu uplynutí šestiměsíční
lhůty možnost obrátit se na soud).“279 U státního úřadu ONIAM však pozorujeme, že řízení
formální povahu má, vydává se rozhodnutí sui generis před zasláním nabídky odškodnění. Také
úprava těchto ustanovení oproti úpravě v zákoníku veřejného zdraví postrádá požadavky
na dokumenty a informace, které je zapotřebí k takové žádosti přiložit. Bylo by tedy vhodné
vytvořit nový zákon upravující celou procesní právní úpravu, případně doplnit stávající zákon
o odpovědnosti státu o potřebná ustanovení. Pokud bychom se vydali druhou cestou, tak
vzhledem k tomu, že se ve Francii vydává v tomto procesu jistý druh rozhodnutí a probíhá
doručování různých výzev ze strany státního úřadu ONIAM, bylo by vhodné se zamyslet nad
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možnou subsidiární použitelností některých ustanovení správního řádu. Současné vyřizování
žádostí o odškodnění podle zákona o odpovědnosti státu subsidiární aplikaci správního rádu
nepodléhá, neboť „není možné považovat tento specifický institut za správní řízení, na nějž by
se vztahovala ustanovení správního řádu“280.
Konečně se také nabízí otázka, který úřad by mohl být odrazem státního úřadu ONIAM
v České republice. První možností by se stejně jako ve Francii by nabízelo vytvořit zcela nový
specializovaný úřad, což v poslední době není v České republice ničím mimořádným. Takto
byl například vytvořen specializovaný úřad pro boj s hybridními hrozbami, pro kontrolu
politických stran a hnutí či pro přístup k dopravní infrastruktuře.281 Lepším řešením by však
pravděpodobně bylo přiřadit agendu odškodňování újmy z povinného očkování některému z již
existujících úřadů, respektive ústavů.
Na prvním místě se nabízí Státní ústav pro kontrolu léčiv, správní úřad s celostátní působností
podřízený Ministerstvu zdravotnictví, který mimo jiné „hodnotí míru nebezpečí pro ochranu
veřejného zdraví při výskytu nežádoucího účinku nebo závady v jakosti léčivého přípravku“282.
Dále pak také provádí monitorování „nežádoucích účinků léčivých přípravků, včetně
navrhování a případné organizace neintervenčních poregistračních studií a sledování
bezpečnosti léčiv a použití léčivých přípravků“283. Z tohoto hlediska by tak jistě Státní ústav
pro kontrolu léčiv disponoval velkým množstvím odborných informací vhodných pro možné
posuzování vzniklé újmy a příčinné souvislosti. Na druhou stranu je však otázkou, zda by jeho
specializace nebyla na újmu komplexnímu posuzování případů a náhrad. Dále by dle mého
názoru bylo možné uvažovat o Státním zdravotním ústavu, který je zřízen „k přípravě
podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické
a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů
životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných
služeb v ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany
a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva“284. Co by pak v jeho případě mohlo
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teoreticky působit potíže je fakt, že Státní zdravotní ústav je poskytovatelem zdravotních
služeb.285

285
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Závěr
Jak již bylo řečeno, očkování je účinným nástrojem prevence závažných infekčních
onemocnění a při jeho dostatečném rozšíření pomáhá chránit i osoby, které očkovány být
nemohou. Stanovení některých očkování jako očkování povinných je pak jednou cestou, jak
potřebné proočkovanosti dosáhnout a ochránit tak veřejné zdraví. Cílem této práce tak bylo
zanalyzovat a porovnat, jakým způsobem se povinné očkování zakotvuje a realizuje v České
republice a Francii, a to včetně souvisejících aspektů.
V první části této práce však byl nejprve podán pohled na povinné očkování v rámci
mezinárodněprávního prostoru, a to v širších souvislostech. Zejména se pak analyzoval
souhlas a střet s mezinárodními smlouvami, jimiž je jak Česká republika, tak Francie vázána.
Z této analýzy vyplývá, že Světová zdravotnická organizace jasně podporuje očkování, a to
skrze různé programy a plány ochrany zdraví. Nicméně přímo nepředepisuje, zda má být
proočkovanosti dosaženo skrze povinný či dobrovolný systém očkování. Z hlediska
lidskoprávních mezinárodních smluv přijatých na půdě Rady Evropy a jejich autentického
výkladu je zcela přípustné stanovit vnitrostátními právními řády očkovací povinnost. To pak
platí ostatně i z hlediska práva Evropské unie. Není zde tedy pravomoc stanovovat jakákoliv
očkování ze strany Evropské unie, natož očkování povinná. Veškerá tato opatření zůstávají
na jejích členských státech, a to tedy i na České republice a Francii. Je zde však jasně patrný
trend evropských institucí vyjadřovat se k očkování, iniciovat očkovací programy
a zdůrazňovat nezbytnost očkování jako preventivního nástroje proti přenosným nemocem,
jejichž šíření je vzhledem k propojené Evropě bez hranic násobně jednodušší. Systém
povinného očkování tak jistě pomáhá naplňovat stanovené cíle Evropské unie, a není tedy
s nimi v rozporu.
V druhé části pak bylo rozebráno, jak je povinné očkování spojeno s ústavním právem obou
zemí a zda tedy obstojí z hlediska ústavněprávních požadavků. Jak v České republice, tak
Francii je pak povinný očkovací systém ospravedlněn potřebou ochrany veřejného zdraví, která
je pak přímo obsažena v jejich ústavních předpisech. V obou zemích ale také pozorujeme
odpor části společnosti proti povinné očkovací povinnosti, který se skrze soudnictví dostal až
k institucím vykonávajícím kontrolu ústavnosti. V České republice bylo přitom Ústavním
soudem potvrzeno, že povinné očkování je legitimním prostředkem slučitelným s řádem
lidských práv a svobod, který ústavní pořádek deklaruje. Nicméně Ústavní soud ve svých
nálezech sp. zn. III. ÚS 449/06 a sp. zn. I. US 1253/14 dovodil možné důvody odepření
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očkovací povinnosti, které zákonná úprava neobsahuje. Prvním důvodem je pak
ve výjimečných a řádně odůvodněných případech rozpor náboženství nebo víry s povinným
očkováním. Tím druhým pak za stejných podmínek i střet osobního přesvědčení s povinným
očkováním, tedy tzv. sekulární výhrada svědomí. Ústavní soud se však nezabýval pouze
principiálním charakterem povinného očkování ve vztahu k ústavnímu pořádku, ale byl také
vyzván k posouzení provedení povinného očkování v právním řádu České republiky
s ohledem na ústavněprávně vyžadovanou výhradou zákona. I v tomto případě rozhodl, že
rámcové stanovení očkovací povinnosti zákonem a její provedení podzákonnou úpravou je
ústavně souladné, a to i za situace, kdy je výčet povinně očkovaných nemocí dán až onou
podzákonnou právní úpravou, tedy vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Ve Francii se pak
k Ústavní radě dostalo povinné očkování zatím pouze jednou, a to zejména s ohledem
na charakter francouzského ústavněprávního přezkumu. I Ústavní rada však ve svém
rozhodnutí potvrdila soulad povinného očkování s francouzským ústavním řádem.
Třetí část pak byla věnována samotnému zakotvení očkovací povinnosti skrze zákonné
a podzákonné právní normy. Česká zákonná právní úprava obsahuje povinnosti poskytovatele,
zejména aplikovat látku, a dále povinnost povinně očkovaného se tomuto očkování podrobit,
včetně důvodu k nepodrobení se této povinnosti. Zákon také provádí kategorizaci povinných
očkování na očkování pravidelná, zvláštní a mimořádná. Ve vyhlášce se pak zejména nachází
podle zákonem daného dělení výčet očkovacích látek. Ve Francii spatřujeme trochu odlišný
přístup, kdy je na zákonné úrovni upraven i výčet povinně očkovaných látek, tedy něco, co
česká zákonná právní úprava neobsahuje a bylo jí to některými vytýkáno. Na druhou stranu
ve Francii není provedeno oficiální dělení očkovacích povinností. Nalézáme zde však obdobně
povinnost obecnou, tedy pro celou populaci, a speciální, která se aplikuje na osoby, které
vykonávají stanovenou pracovní aktivitu. Mimořádná očkovací povinnost je pak možnou
variantou obecně formulovaných opatření, která lze přijmout během situací, kdy je závažným
způsobem ohroženo zdraví obyvatelstva. Francouzská podzákonná úprava týkající se očkovací
povinnosti je diverzifikovaná a poměrně roztříštěná, avšak upravuje podobnou matérii jako
česká vyhláška Ministerstva zdravotnictví.
Ve čtvrté části pak bylo pojednáno o následcích pro osoby, případně jejich zákonné zástupce,
v případě nesplnění očkovací povinnosti. Předně bylo zjištěno, že jak česká právní úprava, tak
ani ta francouzská neobsahuje ustanovení, která by počítala s přímým (fyzickým) vynucením
očkovací povinnosti. V obou zemích pak také i přesto, že by mělo povinné očkování
představovat výjimku z požadavku informovaného souhlasu, jeho provedení v případě
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nesouhlasu povinně očkovaného je prakticky nemožné. Nelze totiž v takovém případě použít
omezující prostředky, které by k bezpečné aplikaci očkovací látky byly zapotřebí. Charakter
nepřímého donucení pak mohou mít překážky a sankce, které po nesplnění očkovací povinnosti
připadají v úvahu. Jak v České republice, tak Francii bylo zjištěno, že nezletilý bez
pravidelného (obecného) povinného očkování (vyjma stanovených případů) nemůže být přijat
do dětských skupin. Nicméně ve vymezení takových skupin je podstatný rozdíl v tom, že
v případě České republiky může být nezletilý přijat do zařízení s povinnou docházkou. Ve
Francii je možné v případě těchto zařízení přijmout nezletilého bez potřebných očkování, avšak
pouze na omezenou dobu, která má sloužit jako náhradní čas pro provedení zbývajících
povinných očkování. U zvláštní (speciální) očkovací povinnosti je neprovedené očkování
překážkou k vykonávání povolání. Sankce v pravém slova smyslu, které jsou stanoveny
v České republice, jsou pak pokuty, které jsou uloženy orgánem ochrany veřejného zdraví při
naplnění skutkových podstat upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Jedná se
o nerespektování očkovací povinnosti pravidelné, zvláštní i mimořádné. Pokuty mohou být
uloženy až do výše 10000 Kč. Ve Francii pak v současné době není v případě obecné
(pravidelné) očkovací povinnosti výslovně stanovena žádná sankce, která by následovala při
jejím nerespektování. V případě rodičů nezletilých dětí ale teoreticky přichází v úvahu
potrestání za přečin bezdůvodného nechránění zdraví dítěte, za který lze uložit trest odnětí
svobody až na 2 léta a peněžitý trest ve výši až 30000 EUR. Speciální (zvláštní) očkovací
povinnosti jsou pak postihovány jako přestupky s pokutou od 1500 EUR do 3000 EUR.
Zcela zásadní rozdíl mezi českou a francouzskou právní úpravou pak nalézáme v oblasti
odškodňování újmy způsobené lege artis provedeným povinným očkováním bezvadnou
očkovací látkou. V českém právním prostředí totiž taková právní úprava zcela absentuje.
Oproti tomu ve Francii už několik desetiletí odškodňuje újmu stát, a to původně přímo a nyní
skrze specializovaný státní úřad, a to formálním procesem včetně využití znalců v oboru. I
přesto je tento proces pro žadatele naprosto bezplatný a při splnění předpokladů je jeho
výsledkem návrh odškodnění ze strany státního úřadu. V případě nesouhlasu žadatele je možné
se obrátit na příslušný správní soud. Tato francouzská právní úprava by jistě mohla být
inspirativní pro české právní prostředí, ve kterém se po systému odškodňování už notnou dobu
volá, a to i ze strany ústavních soudců. I proto jsem se v závěru práce pokusil v základních
rysech o úvahu, které legislativní změny by pro zavedení takového systému byly potřebné.
Osobně jsem přesvědčen, že obdobný systém by byl pro Českou republiku vhodný a pomohl
by posílit důvěru v povinné očkování jistotou jednotlivce, že se o něj společnost postará, neboť
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očkování je i v jejím zájmu. Jinak mu v současné době nezbývá nic jiného, než se vydat trnitou
cestou a doufat v extenzivní výklad právních předpisů v jeho prospěch.
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Seznam zkratek a zkrácených názvů
A. Seznam zkratek

ESLP

Evropský soud pro lidská práva

OSN

Organizace spojených národů

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie
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B. Seznam zkrácených názvů
Evropská úmluva

Sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto
Úmluvu navazujících

Krajská hygienická stanice

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Listina

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1991
Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění
pozdějších předpisů

Listina EU

Listina základních práv Evropské unie

Nařízení o programu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 282/2014 ze

činnosti v oblasti zdraví

dne 11. března 2014, kterým se zavádí třetí program
činnosti Unie v oblasti zdraví (2014-2020) a zrušuje
rozhodnutí č. 1350/2007/ES

Občanský zákoník

Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník

OZ 1964

Zákon 40/1964 Sb., občanský zákoník

Pediatr

Poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost

státní úřad ONIAM

Office national d'indemnisation des accidents médicaux,
des affectations iatrogènes et des affectations
nosocomiales
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Úmluva o biomedicíně

Úmluva č. 96/2001 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva
zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských
práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací
biologie a medicíny

Úřední osoby

Právnické a fyzické osoby při výkonu státní správy,
která jim byla svěřena zákonem nebo na základě zákona

Ústava ČR

Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ústava FR

Constitution du 4 octobre 1958

Vyhláška o očkování

Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním
nemocem

Zákon o odpovědnosti státu

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem a o změně zákona České
národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti

Zákon o zdravotních

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a

službách

podmínkách jejich poskytování

Závěry Rady o imunizaci

Závěry Rady o imunizaci dětí: úspěchy a úkoly v oblasti

dětí

imunizace dětí v Evropě a další postup

Závěry Rady o očkování

Závěry Rady o očkování jako účinném nástroji v oblasti
veřejného zdraví
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zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
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Název diplomové práce v českém jazyce
Srovnání právní úpravy povinného očkování v ČR a Francii

Abstrakt v českém jazyce
Cílem této práce je provést analýzu a porovnání systému povinného očkování v České republice
a ve Francii.
První část bude věnována zasazení povinného očkování do mezinárodněprávního kontextu.
Budou tak popsány relevantní mezinárodní organizace, jichž je Česká i Francouzská republika
členem, a dále zejména závazné prameny mezinárodního práva, tedy mezinárodní smlouvy,
které jsou pro obě země závazné a mají aplikační přednost před vnitrostátní právní úpravou.
Druhá část bude věnována porovnání ústavněprávního základu povinného očkování, tedy
relevantních ustanovení Ústavy České republiky a Ústavy Francouzské republiky. Také bude
pojednáno o rozhodovací praxi orgánů ochrany ústavnosti jednotlivých států.
Ve třetí části bude provedena analýza a porovnání právního zakotvení klíčových a
nepostradatelných atributů očkovací povinnosti. Zkoumat se bude, v jaké míře je očkovací
povinnost obsažena v zákoně a co je naopak přenecháno k úpravě podzákonnému právnímu
předpisu. Cílem bude zjištění podobností, které lze v současných právních úpravách obou států
nalézt, ale také rozdílů a jejich důsledků.
Čtvrtá část bude zkoumat možnosti přímého (fyzického) vynucení zákonem stanovené
očkovací povinnosti u povinně očkovaného v obou státech. Následně bude rozebráno a
porovnáno, jaké překážky a sankce jsou předpokládány v případě neplnění očkovací povinnosti.
Závěrečnou část pátou bude tvořit analýza a porovnání právní úpravy odškodňování újmy
způsobené podáním očkovací látky, přičemž se bude cílit na újmu, která je způsobena reakcí
organismu na podanou očkovací látku, a to aniž by došlo k nesprávnému postupu při podání
očkovací látky či její objektivní vadě. Bude tedy zkoumáno, jak oba státy přebírají odpovědnost
za možné komplikace a závažné újmy, které může způsobit jimi povinně předepsaná a
aplikovaná očkovací látka.
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Abstrakt v anglickém jazyce (Abstract)
The aim of this diploma thesis is to analyze and compare the system of compulsory vaccination
in the Czech Republic and in the French Republic.
The first part of this diploma thesis is dedicated to international law context of compulsory
vaccination. Relevant international organizations in which is the Czech Republic and also
French Republic taking part is described. Then the focus of interest is also on all relevant
binding sources of international law, or more precisely on promulgated international treaties,
ratified and by which the Czech Republic and the French Republic is bound with the rule that
if a treaty provides something other than national law, the treaty shall apply.
The second part of this diploma thesis is dedicated to the connection between compulsory
vaccination and constitutional law of the Czech Republic and French Republic, or rather how
could be compulsory vaccination justified by the constitutional law of both countries. The case
law coming from supervising constitutional institutions related to compulsory vaccination is
also examined.
In the third part, the legal regulation of key aspects of compulsory vaccination is examined. The
focus of interest is on the amount of regulation made by statute and by secondary legislation.
The aim of this part is to find similarities and also differences with its consequences in the legal
regulation of both countries.
In the fourth part the way how to force the person to receive the vaccine prescribed by the
compulsory vaccination schemes of both countries is examined. Then, the obstacles and
sanctions coming from the disrespect of prescribed vaccines is subjected to examination.
The last part, fifth part, is dedicated to analysis and comparison of legal regulation of
indemnities for damage caused by obligatory injected vaccines. The focus of interest is on
damage neither caused by the default of vaccine nor the medical error. It is subjected to analysis
how the both states are coping with the fact, that impose compulsory vaccination causes health
damage and how they act to compensate the damage.
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