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Posudek vedoucího na diplomovou práci 
 

 

 

Název diplomové práce:  Povinné očkování 

 

Diplomantka:   Tereza Falusová 

 

Vedoucí:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

 

Oponent:   JUDr. David Kryska, Ph.D. 

 

I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Téma práce je zajímavé a velmi aktuální, zejména s ohledem na podstatné mezery v platné 

zákonné úpravě. Ty spočívají ve dvou ohledech. Za prvé, v širokém a paušálním rozsahu 

povinného očkování v ČR, které nemá v jiných evropských státech obdoby, a v související 

absenci zákonné úpravy výjimek v podobě výhrady z náboženských důvodů a výhrady 

svědomí. Za druhé, v absenci zákonné úpravy odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou 

očkovanému v důsledku nežádoucích účinků povinného očkování. V Úvodu autorka 

k prvnímu aspektu píše, že se ve své práci snaží najít přiměřenou rovnováhu mezi ochranou 

veřejného zdraví prostřednictvím povinného očkování na straně jedné a právem dotčeného 

člověka (popřípadě rodičů dotčeného dítěte) svobodně rozhodnout o očkování sebe samého, 

popřípadě svých dětí, a tedy si i svobodně zvážit, zda podstoupí rizika nežádoucích účinků 

očkování, na straně druhé. S tím pak souvisí druhá otázka, kterou autorka výmluvně pokládá 

na str. 1-2: „Je to spravedlivé, aby rodiče nesli následky újmy, kterou jejich dítě utrpělo, když 

očkování nemohli odmítnout? Měl by nést odpovědnost poskytovatel zdravotních služeb či 

stát?“ Zejména těmito dvěma problémy se zabývá práce autorky. Již z tohoto důvodu ji lze 

hodnotit jako objevnou. 

 

K systematice práce: 

 

Velmi rozsáhlá práce (na 121 stran čistého textu) je logicky rozdělena - kromě Úvodu a 

Závěru - do 4 kapitol. V kapitole 1 „Povinné očkování“ se autorka zabývá základními pojmy 

své práce. Ty jsou často nejen právní, ale i lékařské, přičemž autorka prokázala schopnost se 

v nich nejen zorientovat, ale také je srozumitelně podat: např. veřejné zdraví, ochrana před 

infekčními onemocněními, očkování, vakcíny. V kapitole 2 „Právní úprava očkování a 

diskuze o odmítání povinného očkování“ rozebírá platnou mezinárodněprávní, zákonnou a 

podzákonnou úpravu, a to v kontextu významné tvůrčí judikatury Nejvyššího správního soudu 

(NSS) a Ústavního soudu (ÚS). Zde jsou stěžejní oddíly 2.5. „Omezení základních práv a 

svobod“ a 2.6. „Diskuze o odmítání povinného očkování“. V kapitole 3 „Odmítnutí 

očkování“, která je v jistém smyslu jádrem práce, autorka rozebírá především judikaturou 

dotvořené (či spíše možná i vytvořené) důvody pro „legální“ odmítnutí povinného očkování, a 

to pro výhradu náboženského vyznání a pro výhradu svědomí (oddíly 3.1. a 3.2.), dále 

například zajímavou otázku „nepřímých sankcí“, čímž autorka chápe např. nepřijetí 

neočkovaného dítěte do mateřské školy, a to např. ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. 

Pl. ÚS 16/14. V obsáhlé kapitole 4 „Odpovědnost za újmu způsobenou očkováním“ pak 

autorka analyzuje otázku, kdo odpovídá za škodu či újmu způsobenou nežádoucími účinky 
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povinného očkování. Zde je třeba ocenit syntetický oddíl 4.7., v němž autorka nabízí 

racionální návrhy de lege ferenda. V Závěru pak shrnuje hlavní poznatky své práce. 

 

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce je po obsahové stránce mimořádně kvalitní, přínosná a v řadě ohledů průkopnická. 

Jedná se o komplexní rozbor problematiky, která je primárně správněprávní a ústavněprávní, 

nicméně s významnými přesahy do oblasti soukromoprávní odpovědnosti za škodu 

způsobenou lékařským zákrokem, potažmo povinným očkováním (kapitola 4). 

 

Konkrétně: 

 

Ke str. 39 a násl. (oddíl 2.5.): Výborná analýza základního práva na nedotknutelnost osoby 

podle čl. 7 Listiny základních práv a svobod ve prospěch ochrany veřejného zdraví podle 

principu (testu) proporcionality. Autorka pečlivě, krok po kroku rozebírá ústavnost tohoto 

omezení podle argumentů obsažených v nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/14 a 

současně s tím (dialekticky) i podle kritických protiargumentů obsažených v odlišném 

stanovisku soudkyně K. Šimáčkové. Autorka na základě tohoto rozboru formuluje jasný, 

rozumný a těžko zpochybnitelný, byť menšinový, právní závěr: „V užším testu 

proporcionality … souhlasím s K. Šimáčkovou. Současná úprava očkovací povinnosti není 

proporcionální, jelikož nepočítá s kompenzací újmy na zdraví způsobené povinným 

očkováním.“ 

 

Ke str. 51 a násl.: Autorka zde přehledně analyzuje na podkladě tvůrčí judikatury NSS a ÚS 

dvě hlavní, zákonem výslovně neupravené výjimky z obecné povinnosti podrobit se 

povinnému očkování, a to výhrady náboženského vyznání (zejména nález ÚS sp. zn. III. ÚS 

449/06) a výhrady „sekulárního“ svědomí (rozsudek NSS č. j. 5 As 17/2006-120). 

 

Ke str. 65 a násl.: Alespoň jedna kritická připomínka: Autorka se na str. 65-67 zabývá 

otázkou možnosti využití správní exekuce podle § 120 správního řádu („Přímé vynucení 

povinnosti“) při vynucení povinnosti podrobit se povinnému očkování, pokud byla uložena 

vykonatelným rozhodnutím hygienické stanice. Dospívá k závěru o nepoužitelnosti tohoto 

způsobu. Argumentuje nepřiměřeností, „velkým zásahem do práv dítěte i rodiče“ a konečně 

tím, že zákonná úprava nezakládá tento způsob explicitně, tzn. že v demonstrativním výčtu 

způsobů vynucení v § 120 správního řádu není výslovně napsáno též vynucení povinného 

očkování či něco podobného. S tímto názorem nemohu souhlasit. Zákonný základ je v § 120 

správního řádu obsažen již v obecné formulaci „přímé vynucení povinnosti“ a rozumí se samo 

sebou, že to znamená podle její obsahové povahy. Úvahy autorky o tom, že „je možné, že by i 

vynucení povinného očkování prováděla Policie České republiky“, jsou zjevně jen 

argumentem ad absurdum, nicméně argumentem, který jde nepochybně zcela mimo podstatu 

problému. Role policie by byla obdobná jako při exekuci obdobných povinností, jako je např. 

povinné léčení uložené podle § 70 zákona o ochraně veřejného zdraví (zákona č. 258/2000 

Sb.), popřípadě izolace, karantény či ochranného léčení. Žádný problém bych v tom tedy 

nehledal.  

 

Ke str. 95 a násl. (oddíly 4.2. a 4.7.): Výborná analýza de lege ferenda odpovědnosti státu za 

škodu způsobenou povinným očkováním. Autorka zde zužitkovala studium britské úpravy 

„Damage Payments Act 1979“, kterou pěkně zpracovala v předchozím oddílu 4.6. 
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K formální stránce práce: 

 

Autorka se vyjadřuje vesměs jasně a srozumitelně. Na některých místech se mi však její 

odkazy na prameny zdály poněkud uživatelsky nepřívětivé. Např. v oddílu 3.2. na str. 58-63 

rozebírá odmítnutí povinného očkování ze „sekulárních důvodů“, čímž se zabýval Ústavní 

soud v jednom důležitém nálezu. Autorka zevrubně analyzuje odůvodnění tohoto nálezu na 

str. 58-63, nicméně čtenář v textu práce a v poznámkách pod čarou jen obtížně vyhledá jeho 

citaci, resp. spisovou značku (jde o nález ÚS sp. zn. I. ÚS 1253/14). 

 

K pramenům: 

 

Autorka si vyhledala a pečlivě zpracovala prakticky veškerou dostupnou literaturu a 

judikaturu ke zvolenému tématu. Citace jsou poctivé.  

 

Otázky k obhajobě: 

 

Prosím autorku, aby se při obhajobě pokusila odpovědět na mé otázky či připomínky výše. 

 

II. 

 

Práce je způsobilá k obhajobě. S výhradou průběhu obhajoby ji předběžně navrhuji 

klasifikovat známkou „výborně“. 

 

 

 

V Praze dne 20.2.2017 

 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy PF UK 

 


