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Úvod 

„Nevím, zda jsem přeci jen neudělal chybu a nestvořil něco úděsného.“ 1 

— Edward Jenner 

Když Edward Jenner v roce 1798 udělal krok vpřed v medicíně a dal základ 

moderním očkovacím metodám a novému oboru imunologie, ani on sám nevěděl, 

zda stvořil něco úžasného nebo úděsného.  

V historii se očkování prokázalo jako jeden z nejlepších prostředků v boji proti 

infekčním onemocněním. Avšak postupně s vymýcením infekčních nemocí a 

ztrátou povědomí veřejnosti o tom s jakými nebezpečnými nemocemi očkování 

bojovalo a dosud bojuje, obrací se pozornost veřejnosti proti lékařům a 

zákonodárcům s otázkou, zda očkování není spíše příčinou újmy jejich dětí, než 

jejich ochráncem. Na jedné straně odborníci varují, že výsledkem bagatelizace 

celoplošného očkování může být nárůst již téměř vymýcených onemocnění. 

Na druhou stranu je třeba se zamyslet, zda by možnost zvolit si dobrovolné 

očkování nakonec nevedla k dosažení stejného nebo srovnatelného výsledku, 

jakého dosahuje očkování povinné, ale za menších zásahů do základních 

práv a svobod nebo zda právní úprava, tak jak je v současnosti 

nastavená, je nastavená správně či je třeba ji upravit jinak. Nicméně, ať už pravda 

leží na straně kritiků či zastánců povinného očkování, máme před sebou také 

otázku, jakým způsobem je třeba reagovat na újmu způsobenou povinným 

očkováním. Kdo ponese následky vzniklé na základě podřízení se povinnosti? Je to 

                                                 
1 Edward Jenner. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2016-11-08]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Edward_Jenner. 
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spravedlivé, aby rodiče nesli následky újmy, kterou jejich dítě utrpělo, 

když očkování nemohli odmítnout? Měl by nést odpovědnost poskytovatel 

zdravotních služeb či stát? 

Toto jsou základní otázky, které si ve své diplomové práci kladu a vyjadřují jeden 

ze dvou celků, kterými se budu zabývat. Jako své téma jsem si zvolila povinné 

očkování, jelikož se jedná o otázku v současné době podrobenou veřejné 

diskuzi, a to nejen v České republice. Zatímco v České republice je očkování 

kritizováno z důvodu povinnosti ho podstoupit, v zahraničí se vedou debaty 

ohledně jeho zavedení.2 

V předložené diplomové práci se zabývám problematikou povinného očkování 

s hlavním zaměřením na povinné očkování dětí. Obsah práce je rozdělen do dvou 

hlavních celků – problematika povinného očkování a absence mechanismu 

kompenzace nepříznivých následků očkováním způsobeným. 

V první kapitole vymezuji základní pojmy související s očkováním, tj. především 

ochrana veřejného zdraví a prevence šíření a výskytu infekčních onemocnění. 

V druhé kapitole se zaměřuji na právní úpravu povinného očkování jak na 

mezinárodní, tak vnitrostátní úrovni. Uvádím problematické aspekty právní úpravy 

povinného očkování a seznamuji s argumenty pro a proti, které jsou součástí veřejné 

debaty ohledně povinného očkování. I přes to, že jedním z významných argumentů 

je otázka transparentnosti rozhodování o očkovací povinnosti, z důvodu rozsahu 

této diplomové práce, jsem je do obsahu nezačlenila. V třetí kapitole představím 

                                                 
2 LEIFER, C. Mandatory vaccination will protect all citizens. The Pharmaceutical Journal [online]. 

2015, 4/11 April 2015, Vol 294 (7856) [cit. 2016-11-04]. DOI: 10. 1211/pj.2015.20068190. ISSN 

2053-6186. Dostupné z: http://www.pharmaceutical-journal.com/opinion/comment/mandatory-

vaccination-will-protect-all-citizens/20068190.article. 
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možnost odmítnutí povinného očkování optikou judikatury Ústavního soudu a jeho 

případnými následky. Jako následky budou analyzovány přímé sankce, ale také tzv. 

„nepřímé sankce“, jejichž sankční povaha je Ministerstvem zdravotnictví popírána. 

V poslední kapitole se budu zabývat zmíněným druhým celkem diplomové práce, 

tj. kompenzací újmy na zdraví způsobené povinným očkováním. Obsahem bude 

analýza současné právní úpravy jak v České republice, tak ve Velké Británii. 

Zdůrazněna bude absence mechanismu kompenzace újmy na zdraví způsobenou 

povinným očkováním.  

Cílem této práce je zamyslet se nad právní úpravou povinného očkování a nad 

možným řešením absence odpovědnostního mechanismu za újmu způsobenou 

povinným očkováním a otázkou kdo by měl takovou odpovědnost nést. 
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1. Povinné očkování 

Povinné očkování je významným prostředkem využívaným k ochraně veřejného 

zdraví. Jeho význam je spatřován především v tom, že je jednou z nejúčinnějších 

forem prevence šíření infekčních onemocnění. Před objevem očkování bylo možné 

aplikovat pouze symptomatickou léčbu infekce, avšak tato nepřinášela dostatečnou 

ochranu ohroženého jedince.3  

Základy novodobého očkování byly položeny již v 18. století. V roce 1798 Edward 

Jenner, známý také jako otec imunologie,4 publikoval článek o svém výzkumu a 

nové metodě, která umožňovala zvítězit nad jednou z největších a nejvážnějších 

infekčních nemocí, pravými neštovicemi. Edward Jenner zjistil, že dojičky krav, 

které onemocněly kravskými neštovicemi, byly imunní proti pravým neštovicím. 

Na základě tohoto poznatku aplikoval v roce 1798 osmiletému chlapci látku se 

zárodky kravských neštovic. Chlapec se tak stal vůči pravým neštovicím imunní. 

Z Jennerova termínu „variolae vaccinae“ nakonec chirurg R. Dunning z Plymouthu 

odvodil název vakcinace, který v roce 1881 převzal L. Pasteur jako termín pro 

všechna protektivní očkování. 5 

1.1.  Veřejné zdraví 

Veřejné zdraví jako zdravotní stav společnosti, představuje ústavně chráněnou 

hodnotu, jejíž ochrana je mimo jiné zajišťována prostřednictvím povinného 

očkování jako opatřením k zamezení šíření a výskytu infekčních onemocnění. 

                                                 
3 PETROVOVÁ, M. Očkování v České republice. TEMPUS MEDICORUM. 2015, 24(9), 3-7. 
4 Imunologie je věda zabývající se výzkumem imunitního systému a jako klinická i. rovněž 

diagnózou a léčbou jeho poruch (Velký lékařský slovník. Slovniky.cz [online]. Praha 4: Maxdorf 

s.r.o., c1998-2016 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/). 
5 PAULŮ, V. a POLANECKÝ, V. Očkování - trend 20. a 21. století.: Jak je to s očkováním v ČR? 

REMEDIA. 2002, 2002(12), 198-204.; HAVLÍK, J. in: BERAN, J., HAVLÍK, J. a VONKA, V. 

Očkování: minulost, přítomnost, budoucnost. Praha: Galén, c2005. ISBN 978-80-7262-361-3. s. 9-

11. 
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Legální definici tohoto pojmu obsahuje zákon č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného 

zdraví (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“),6 který jej definuje jako 

zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin (např. dětí v předškolním zařízení, dětí 

účastnících se zotavovací akce, zaměstnanců atd.) určovaný souhrnem přírodních, 

životních a pracovních podmínek a způsobem života.  

Ochrana veřejného zdraví je oblastí, která se dotýká života každého člověka. 

V každodenním životě se setkáváme s faktory a vlivy, které ovlivňují naše zdraví a 

v širším smyslu i životní prostředí, které nás obklopuje a zdraví rovněž ovlivňuje. 

Takovými faktory či vlivy mohou být podmínky pro poskytování zdravotní péče a 

sociálních služeb, ochrana zdraví prostřednictvím očkování a další.7  

Ústavním východiskem pro ochranu veřejného zdraví je čl. 31 Listiny základních 

práv a svobod (dále jen „Listina“),8 který stanovuje právo každého na ochranu 

zdraví. Uvedený článek Listiny zakotvuje jak právo na ochranu zdraví jednotlivců, 

tak ochranu veřejného zdraví, přičemž účelem ochrany veřejného zdraví je právě 

pozitivní dopad na zdraví jednotlivce. 9  

V zákonem stanovených případech může být zdraví člověka chráněno i proti jeho 

vůli, a to zejména z důvodu limitace svobody člověka právy jiných. K ochraně proti 

vůli jednotlivce tak dochází například v případě ochrany před epidemiemi a 

                                                 
6 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
7 KRÝSA, I. Zákon o ochraně veřejného zdraví: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-070-8. s. XXIII.; DUDOVÁ, J. Právo na 

ochranu veřejného zdraví: ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. 

Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-854-3. s. 27-28. 
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. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
9 KRÝSA, I. 2016, s. XXIII-7. 
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závažnými nakažlivými chorobami (ochrana veřejného zdraví před infekčními 

onemocněními prostřednictví povinného očkování).10 V takové situaci stát zajišťuje 

ochranu populace, veřejného zdraví, i proti vůli dotčených osob v souladu 

s principem proporcionality.11 To znamená, že se musí jednat o zásahy do práv 

jednotlivce, které jsou provedené v souladu se zákonem a které jsou v demokratické 

společnosti nezbytné a učiněné v zájmu určitých hodnot.12 Přičemž ochrana 

veřejného zdraví je legitimním cílem, který může sledovat omezení jiných práv a 

tak mezi tyto hodnoty patří.13  

1.2.  Ochrana před infekčními onemocněními 

Infekčním onemocněním je podle zákona o ochraně veřejného zdraví „příznakové 

i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které 

vzniká v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu z nakažené fyzické 

osoby, zvířete nebo neživého substrátu na vnímavou fyzickou osobu“.14 Jedná se 

tudíž o takové onemocnění, u nějž hrozí nákaza i ostatních jedinců, kteří přijdou 

s původcem onemocnění do styku.  

Zákon o ochraně veřejného zdraví obsahuje úpravu předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění v hlavě III. V této hlavě je zakotveno provádění opatření 

k ochraně před vznikem a šířením a k omezení výskytu infekčních onemocnění. Při 

postupu vůči infekčním onemocněním spolupracují poskytovatelé zdravotních 

                                                 
10 Viz Hlava III. zákona o ochraně veřejného zdraví. 
11 WINTR, J. in: WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kolektiv. 

Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-

750-6. s. 645-658. 
12 VRBOVÁ, M. Ochrana soukromí v souvislosti s realizací opatření k ochraně veřejného zdraví. 

Právní rozhledy. 2011, 2011(15/2011), 544. 
13 WINTR, J. in: WAGNEROVÁ, E. 2012, s. 645-658.; KRATOCHVÍL, J. in: BARTOŇ, M., 

KRATOCHVÍL, J., KOPA, M., TOMOSZEK, M., JIRÁSEK, J., SVAČEK, O. Základní práva. 

Praha: Leges. 2016. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-128-1. s. 496-500. 
14 Viz § 2 odst. 5 zákona o ochraně veřejného zdraví. 
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služeb15 s orgány veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví, krajská hygienická 

stanice, okresní hygienická stanice, Ministerstvo obrany a vnitra). Příslušný 

poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit a provést očkování, popřípadě 

pasivní imunizaci16 fyzických osob, které má v péči.17  

Zákon dále upravuje povinnosti osob, které onemocněly infekčním onemocněním 

nebo jsou z nákazy podezřelé. Tyto osoby se musí podrobit protiepidemickým 

opatřením,18 která v potřebném rozsahu a podle povahy infekčního onemocnění 

stanoví svým rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.19 

1.3.  Zdravotní péče 

Zdravotní péčí se rozumí „právo na komplexní péči a ochranu zdraví, včetně 

prevence a zdravotní výchovy“.20 Legální definice tohoto pojmu je obsažena 

v ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách (dále jen 

„ZZS“),21 který ji definuje jako „soubor činností a opatření prováděných u 

fyzických osob za účelem 1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo 

zdravotního stavu (dále jen „nemoc“), 2. udržení, obnovení nebo zlepšení 

zdravotního a funkčního stavu, 3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení, 

                                                 
15 Podle § 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

se poskytovatelem zdravotních služeb rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách. 
16 Pasivní imunizace je dočasné posílení imunity dodáním již hotových protilátek, získaných 

většinou aktivní imunizací zvířete srov. sérum, antisérum (Velký lékařský slovník. Slovniky.cz 

[online]. Praha 4: Maxdorf s.r.o., c1998-2016 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: 

http://lekarske.slovniky.cz/). 
17  Hlava III. zákona o ochraně veřejného zdraví.; KRÝSA, I. 2016, s. 113-114. 
18 Demonstrativní výčet protiepidemických opatření obsahuje § 64 zákona o ochraně veřejného 

zdraví. 
19 Tamtéž. 
20 CÍSAŘOVÁ, D. a SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. 2., upravené a rozšířené vydání 

Praha: Orac, 2004. Studijní texty Orac. ISBN 80-86199-75-4. s. 14. 
21 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 

10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 

http://www.beck-online.cz/
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4. pomoci při reprodukci a porodu, 5. posuzování zdravotního stavu“ a zdravotní 

výkony22 prováděné za tímto účelem.  

ZZS dále upravuje podmínky poskytování zdravotní péče.23 Mezi dva základní 

principy poskytování zdravotní péče patří její poskytování lege artis a poskytnutí 

zdravotní péče na základě svobodného a informovaného souhlasu. Základem pro 

oba zmíněné principy je ustanovení § 28 ZZS, který v odst. 1 stanovuje, že 

zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a 

informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak. Poskytovatel zdravotních 

služeb tedy může provést zákrok 24 pouze na základě projevu vůle pacienta o tom, 

že navrhovaný výkon chce a rozumí všem důvodům provedení výkonu a souhlasí s 

tím, aby bylo zasaženo do jeho osobní integrity za účelem zlepšení jeho zdravotního 

stavu.25 

Odstavec 2 zmíněného ustanovení stanovuje, že pacienti mají právo na poskytování 

zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, tj. lege artis. Náležitou odbornou 

úroveň ZZS definuje jako „poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a 

uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta a s 

ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti“.26 Z definice vyplývá, že 

poskytovatel zdravotních služeb zvolí po dohodě s pacientem, s přihlédnutím k jeho 

                                                 
22 Legislativní zkratka v § 2 odst. 4 písm. b) ZZS. 
23 Zdravotními službami se podle § 2 odst. 2 ZZS mimo jiné rozumí poskytování zdravotní péče dle 

tohoto zákona. 
24 Pojem zákrok podle vysvětlující zprávy k Úmluvě o biomedicíně zahrnuje veškeré lékařské 

výkony prováděné za účelem preventivní, léčebné, diagnostické a rehabilitační, nebo ošetřovatelské 

péče, nebo v souvislosti se zdravotním výzkumem. 
25 ŽĎÁREK, R. in: TĚŠÍNOVÁ, J., ŽĎÁREK, R., POLICAR, R. Medicínské právo. Praha: 

C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-050-8. s. 36-49. 
26 Viz § 4 odst. 5 ZZS. 
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individualitě, vhodný uznávaný medicínský postup, který odpovídá pravidlům 

lékařské vědy.27   

1.4.  Očkování 

Legální definice očkování zákonodárcem přijata nebyla, avšak definicí přijatých 

teorií je velké množství. Očkováním se podle K. Suchardy rozumí „zákrok 

spočívající ve vpravení určitých specifických látek do těla jedince, který má buď 

organismus povzbudit k tvorbě ochranných protilátek a tím jej chránit před 

nákazou, anebo při chorobě již vzniklé má nemocný organismus v boji s chorobou 

účinně podporovat.“28 Další definici uvádí J. Beran, podle nějž se jedná o „proces 

vpravení vakcíny do lidského organismu“.29 

Z těchto definic vyplývá, že očkování neboli aktivní imunizace30 je určitý proces, 

který spočívá ve vpravení očkovací látky do organismu očkovaného jedince, který 

si následně vytvoří ochranné protilátky, jež pak člověka chrání 

před mikroorganismy, které by neočkovanému jedinci pravděpodobně mohly 

způsobit vážné onemocnění.31  

Očkování je v právním řádu České republiky rozlišováno na povinné a nepovinné. 

Povinné očkování upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje 

                                                 
27 MACH, J., BURIÁNEK, A., ZÁLESKÁ, D., MLYNÁŘOVÁ, D., KVAPILOVÁ, I., MÁCA, M., 

VALÁŠEK, D. Univerzita medicínského práva. Praha: GRADA, 2013. ISBN 978-80-247-5113-9. 

s. 50-55. 
28 SUCHARDA, K. Očkování. In: Slovník veřejného práva československého. Svazek II. Reprint 

původního vydání. Praha: EUROLEX Bohemia s.r.o., 2000, s. 1050. 
29 BERAN, J., et. al. Lexikon očkování. Praha: MAXDORF s.r.o., 2008, 352 s. ISBN: 978-80-7345-

164-6. 
30 World Health Organisation. World Health Organisation. [online]. © 2016 [cit. 2016-09-18]. 

Dostupné z: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-

immunization/vaccines-and-immunization. 
31 Současné očkování v ČR. Farmaceutické informace [online]. 2002, 2002(10), 1-4 [cit. 2016-11-

06]. ISSN 1211-0647. Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/farmakoterapeuticke-informace.; 

BARTŮŇKOVÁ, J. Imunologie očkování. REMEDIA. 2002, 2002(3/2002), 193-197.; BERAN, J. 

in: BERAN, J. 2005, s. 159-160. 

http://www.sukl.cz/sukl/farmakoterapeuticke-informace
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povinnost zčásti strpět a zčásti poskytnout aktivní součinnost, která je uložena 

podzákonným (prováděcím) právním předpisem na základě zákona. V případě 

nesplnění je pak tato povinnost konkretizována deklaratorním rozhodnutím. 

Povinné očkování se dále dělí na pravidelná, zvláštní, mimořádná, při úrazech, 

poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony. Z hlediska 

osob, kterých se týká, lze povinné očkování členit na povinné očkování dětí 

a povinné očkování dospělých.32 

1.4.1. Povinné očkování dětí 

Očkování dětí je považováno za obzvláště důležité, neboť děti pro jejich nízkou 

imunitu patří do skupiny, která je nejvíce ohrožená nákazou infekčním 

onemocněním. Onemocnění tak má u dětí těžší průběh, trvá déle a je často spojeno 

s komplikacemi. Z tohoto důvodu bylo do právního řádu České republiky zařazeno 

pravidelné očkování dětí (povinné očkování dětí), které se provádí jako celoplošné 

očkování dětí žijících v České republice podle stanoveného očkovacího kalendáře. 

Očkovací kalendář upravuje kdo, v jakém věku se podrobí očkování a kolikrát se 

daná očkovací látka podává.  V současné době se očkuje proti deseti nemocem: 1) 

tuberkulóza (pouze u rizikových skupin), 2) záškrt, 3) tetanus, 4) dávivý kašel, 5) 

virová hepatitida B, 6) invazivní onemocnění vyvolané původcem Haemophilus 

influenzae b (dále jen „HIB“), 7) přenosná dětská obrna, 8) spalničky, 9) zarděnky 

a 10) příušnice. Očkování dle očkovacího kalendáře je hrazeno státem, avšak 

rodičům je ponechána možnost rozhodnout se i pro jinou očkovací látku než 

                                                 
32 PETROVOVÁ, M. 2015, s. 3-7. 
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zajištěnou Ministerstvem zdravotnictví. Podmínkou je, že tato látka musí být 

v České republice registrována a takovou látku hradí rodiče sami.33 

Účelem pravidelného očkování je vytvoření dlouhodobé ochranné imunity jedince, 

která buď brání výskytu infekčního onemocnění, nebo sníží závažnost infekce34 

a dosažení kolektivní imunity. Kolektivní imunita je prostředkem kolektivní 

ochrany, která chrání i jedince, kteří očkováni být nemohli (trvalá kontraindikace) 

nebo ti, u nichž se nevytvořila dostatečná imunita po očkování. Předpokladem 

vytvoření kolektivní imunity je vysoká proočkovanost populace (alespoň 95 %), 

která způsobí přerušení cirkulace infekčního agens35 v populaci. Pokrytím maxima 

jednotlivců v populaci vznikne tzv. „nevnímavá populace“.36 Očkovaná osoba je 

v takovém případě vůči nákaze odolná a dále se zamezuje způsobu šíření a existenci 

zdroje infekce.37  

1.4.2. Povinné očkování dospělých 

Povinné očkování v dospělosti můžeme v závislosti na právní úpravě rozdělit na 1) 

pravidelné očkování v dospělosti, 2) zvláštní očkování v dospělosti, 3) mimořádné 

očkování a 4) očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před 

některými léčebnými výkony.38 

                                                 
33 Viz § 47 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví.; BERAN, J. in: BERAN, J. 2005, s. 193-199. 
34 BARTŮŇKOVÁ, J. 2002, s. 193-197. 
35 Původce infekce (Velký lékařský slovník. Slovniky.cz [online]. Praha 4: Maxdorf s.r.o., c1998-

2016 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/). 
36 Dlouhodobá nevnímavost očkované osoby k infekci (PETROVOVÁ, M. 2015). 
37 PETROVOVÁ, M. 2015, s. 3-7.; Současné očkování v ČR. Farmaceutické informace [online]. 

2002, 2002(10), 1-4 [cit. 2016-11-06]. ISSN 1211-0647. Dostupné z: 

http://www.sukl.cz/sukl/farmakoterapeuticke-informace.; BARTŮŇKOVÁ, J. 2002, s. 193-197. 
38 Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. In: 

Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 

http://www.sukl.cz/sukl/farmakoterapeuticke-informace
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Pravidelné očkování dospělých zahrnuje přeočkování proti tetanu a dále očkování 

proti pneumokokovým nákazám a virové hepatitidě B. Přeočkování proti tetanu se 

provádí v dospělosti každých 10 až 15 let a je jediné celoplošné očkování pro 

dospělé, které je státem hrazené. Očkování proti pneumokokovým nákazám se 

provádí u všech osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, 

v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo 

v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto osoby trpí chronickými 

nespecifickými onemocněními dýchacích cest, srdce, cév nebo ledvin, nebo 

diabetem léčeným inzulínem. Dále pravidelné očkování proti virové hepatitidě B 

se provede u osob v případě rizikové expozice biologickému materiálu, které mají 

být zařazeny do pravidelného dialyzačního programu nebo osob nově přijatých 

do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo do domovů se zvláštním 

režimem.39  

Zvláštní očkování zahrnuje očkování proti virové hepatitidě B, virové 

hepatitidě A a očkování proti vzteklině. Očkování proti virové hepatitidě B je 

povinně vyžadováno u osob vystavených profesně riziku příslušné infekce. 

Zejména se jedná o očkování zdravotníků a vybraných pracovníků ve zdravotnictví 

s rizikem vystavení virové hepatitidě B. Zvláštní očkování proti virové hepatitidě 

A a virové hepatitidě B se provádí u příslušníků integrovaného záchranného 

systému nově přijímaných do pracovního nebo služebního poměru a proti vzteklině 

u laboratorních pracovníků, kteří pracují s virulentními kmeny vztekliny.40 

                                                 
39 BERAN, J. in: BERAN, J. 2005, s. 205.; PETROVOVÁ, M. 2015, s. 3-7. 
40 Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů; 

PETROVOVÁ, M. 2015, s. 3-7. 
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Mimořádné očkování fyzických osob slouží k prevenci infekcí v mimořádných 

situacích jako je nebezpečí epidemie. Hygienik může mimořádné očkování nařídit 

celé populaci nebo její části. Jedná se např. o očkování proti chřipce, virové 

hepatitidě A, meningokové meningitidě apod.41 

Posledním druhem povinného očkování dospělých je očkování proti vzteklině 

nebo tetanu při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými 

léčebnými výkony. Očkování proti tetanu se provede při ošetření zmíněných ran, 

pokud hrozí nebezpečí onemocnění tetanem. Dále také v indikovaných případech 

v předoperační přípravě např. u zákroků na trávicím traktu. Očkování proti 

vzteklině je nutné v případě pokousání nebo poranění zvířetem podezřelým 

z nákazy vzteklinou. Toto očkování zajišťují antirabická centra infekčních oddělení 

a klinik.42 

1.4.3. Nepovinné očkování 

Nepovinné očkování představuje očkování provedené na žádost fyzické osoby 

z důvodu ochrany před infekcí. Mezi tato očkování se řadí např. očkování proti 

infekčním hepatitidám typu A a B, proti chřipce, pneumokokové infekci či rakovině 

děložního čípku. Dále je také možné očkování na žádost z důvodu 

výjezdu do zahraničí (očkování proti žluté zimnici). Všechna očkování na žádost si 

musí fyzická osoba hradit sama. Existují však programy finanční spoluúčasti 

zdravotních pojišťoven, kdy pojišťovna může částečně či plně náklady očkování 

uhradit.43  

                                                 
41 PETROVOVÁ, M. 2015, s. 3-7. 
42 Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem.; PETROVOVÁ, M. 2015, s. 3-7. 
43 KRÝSA, I. 2016, s. 126.; PETROVOVÁ, M. 2015, s. 3-7. 
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1.5.  Vakcíny  

Vakcína je látka, jejímž vpravením do organismu je zajišťována ochrana proti 

infekčním onemocněním prostřednictvím navození imunity proti specifické 

chorobě. Vakcíny mají především preventivní účel, jelikož vytvářejí imunitní 

odpověď proti mikroorganismu či toxinu, se kterým se organismus očkovaného 

jedince ještě nesetkal. V určitých případech je však možné aplikovat vakcínu i za 

účelem následné ochrany (post-expoziční očkování), tj. v případě, kdy se 

organismus s infekčním onemocněním již setkal. Tento typ vakcíny se užívá např. 

v případě poranění vzteklým zvířetem.44  

1.5.1. Vícesložkové (kombinované) vakcíny 

Vakcíny můžeme rozdělit podle jejich druhu na monovalentní, polyvalentní 

a kombinované. Monovalentními vakcínami se očkuje proti jednomu původci, 

zatímco polyvalentní vakcíny mohou být účinné proti několika původcům stejného 

druhu. To znamená, že např. trivalentní vakcína chrání proti třem původcům téhož 

druhu (vakcína proti dětské obrně). Kombinované vakcíny se od nich odlišují tím, 

že chrání proti dvěma a více různým infekčním původcům najednou. Součástí 

očkovacího kalendáře jsou i kombinované vakcíny např. hexavakcína (Hexavac, 

Infarix Hexa) či MMR (Priorix). Hexavakcínou se očkuje proti šesti nemocem: 1) 

záškrtu, 2) černému kašli, 3) HIB, 4) dětské obrně, 5) žloutence typu B a 6) tetanu, 

a MMR proti třem nemocem: 1) spalničkám, 2) zarděnkám a 3) příušnicím.45 

Kombinované vakcíny jsou v současnosti podrobeny veřejné diskuzi ohledně jejich 

tvrzených negativních účinků. Součástí této diskuze je také otázka, zda je možné 

                                                 
44 BERAN, J. in: BERAN, J. 2005, s. 159. 
45 PETRÁŠ, M. Co by rodiče měli vědět o očkování. Praha: Švejnohová a přátelé, s.r.o., srpen 2014. 

ISSN 1214-486X.; BERAN, J. in: BERAN, J. 2005, s. 181-182.; HIRTE, M. Očkování pro a proti. 

FONTÁNA, 2002. ISBN 80-7336-021-7. s. 45-47. 
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očkovat podle jiného schématu, než je stanoveno ve vyhlášce o očkování proti 

infekčním nemocem.46 Ve vyhlášce je stanovena povinnost podrobit se očkování 

hexavakcínou ve schématu 3+1. To znamená, že se dítě musí podrobit třem dávkám 

hexavakcíny do prvního roku života a čtvrté posilující dávce nejméně šest měsíců 

po třetí dávce před dosažením osmnáctého měsíce věku. Výrobce vakcíny však 

rovněž doporučuje schéma 2+1, které znamená pouze to, že se dítě podrobí dvěma 

dávkám hexavakcíny a následně zakončí třetí posilující dávkou.  

Hlavní rozdíl mezi těmito schématy je v právním zakotvení, jelikož schéma 2+1 

dosud neodpovídá vyhlášce o očkování proti infekčním nemocem. M. Petráš tvrdí, 

že vyhláška neumí řešit všechny situace, které mohou při očkování nastat. K tomu 

slouží souhrn vlastností přípravku a příbalové informace, které jsou pro 

poskytovatele zdravotních služeb právně závaznými dokumenty. Proto se 

poskytovatel zdravotních služeb rozhoduje nejen podle vyhlášky, ale také podle 

příbalové informace. Z tohoto důvodu je podle M. Petráše schéma 2+1 přípustné 

a není nezákonné. Dále uvádí, že se k tomuto schématu vyjádřil hlavní hygienik,47 

který uvedl, že schéma 2+1 je dostačující pro přijetí dítěte do mateřské školy 

a dalších v ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví vymezených 

zařízení ve spojení s očkováním v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky 

proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.48 Avšak na jednání Národní imunizační 

komise (dále jen „NIKO“)49 došla NIKO k závěru, že je třeba širší odborné diskuze 

                                                 
46 Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. 
47 VALENTA, V. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

ze dne 27. 7. 2015, č.j. 39989/2015. 
48 PETRÁŠ, M. 2014, s. 6.; PETRÁŠ, M. Nejčastější dotazy k dětskému očkování: Nejčastější 

dotazy k očkování vakcínou Infanrix Hexa, Pediacel nebo Hexacima. In: Vakciny.net [online]. 2016 

[cit. 2016-11-06]. Dostupné z: http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2016_07.htm. 
49 NIKO byla zřízena na základě příkazu ministryně zdravotnictví číslo 3/2010. Mezi její cíle patří 

identifikace infekčních onemocnění, stanovení strategie očkování v České republice a další. (Cíle a 
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pro zavedení schématu 2+1 ve vyhlášce o očkování proti infekčním 

nemocem a že se bude touto potencionální úpravou v budoucnu zabývat.50 

1.5.2. Reakce po očkování 

Každá očkovací látka může způsobit vedlejší nežádoucí reakce, 51 které vznikají 

nepřímo působením součástí vakcíny (tj. působením antibiotika, stabilizátoru atd.). 

Reakce na očkování mají povahu lokálních či celkových reakcí. Lokální reakce 

zahrnují zarudnutí, otok nebo bolestivost. Může se dále objevit zatvrdnutí v místě 

vpichu, modřina, svědění atd. Tyto reakce ve většině případů vymizí do 48 hodin 

po aplikaci vakcíny. K celkovým reakcím patří zejména zvýšená teplota (do 

37,4 °C), horečka, únava, bolest hlavy a kloubů.52  

Podle charakteru a závažnosti se dále reakce rozlišují na očekávané nebo závažné. 

Očekávané reakce mohou být jak místní, tak celkové reakce. Údaje o očekávané 

reakci jsou uvedené v příbalovém letáku jednotlivých očkovacích látek. Mezi 

očekávané reakce patří např. bolestivost a otok v místě vpichu či zvýšená teplota.53 

Neočekávané reakce mají souvislost s očkováním, avšak nejsou uvedeny v SPC54 

ani v příbalovém letáku. Takové reakce má povinnost poskytovatel zdravotních 

služeb hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a na příslušnou hygienickou stanici. 

                                                 
zaměření. In: Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. Praha: MZČR, 2010 [cit. 2016-

11-09]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/obsah/cile-a-zamereni_1984_5.html). 
50 Zápis ze zasedání Národní imunizační komise (NIKO) konané dne 8.12. 2015 na MZ ČR. In: 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, 2016 [cit. 

2016-11-06]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zapis-ze-zasedani-narodni-

imunizacni-komisenikokonane-dne-11-92015-na-mz-c_11189_2138_5.html. 
51 Nežádoucím účinkem se rozumí nepříznivá a nezamýšlená odezva na podání léčivého přípravku. 

(BERAN, J. in: BERAN, J. 2005, s. 187-191). 
52 BERAN, J. in: BERAN, J. 2005, s. 187-192. 
53 Tamtéž. 
54 Souhrn údajů o (léčivém) přípravku, povinný soubor informací, které musí výrobce, resp. 

distributor, poskytovat spolu s léčivem (Velký lékařský slovník. Slovniky.cz [online]. Praha 4: 

Maxdorf s.r.o., c1998-2016 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/). 
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Tuto povinnost má poskytovatel zdravotních služeb také v případě závažných 

očekávaných nežádoucích účinků očkovací látky. Závažné a nežádoucí reakce jsou 

alergické reakce, neurologické reakce či horečka přes 40 °C, neztišitelný pláč dítěte 

trvající několik hodin. V případě výskytu závažné reakce je třeba rozhodnout, zda 

se má v očkování dalšími očkovacími látkami pokračovat.55 

Podle vztahu reakce k očkovací látce se dále rozlišují reakce, které jsou navozené 

očkovací látkou, reakce zesílené očkovací látkou, programové chyby a náhodné 

koincidence. Reakce navozené očkovací látkou jsou přímé reakce na očkovací 

látku. Takové reakce byly očkovací látkou skutečně způsobeny a bez vakcinace by 

nikdy nevznikly. Zesílená reakce by naopak bez vakcinace vznikla i tak, avšak 

aplikace vakcíny vznik reakce uspíší. Programové chyby znamenají technické 

chyby při výrobě vakcíny nebo při bezprostřední přípravě vakcinace. Náhodná 

koincidence znamená neexistenci přímého vztahu mezi vakcínou a post vakcinační 

reakcí. Reakce se může objevit naprosto náhodně nebo jak symptom doposud 

nerozpoznaného základního omezení.56   

                                                 
55 Současné očkování v ČR. Farmaceutické informace [online]. 2002, 2002(10), 1-4 [cit. 2016-11-

06]. ISSN 1211-0647. Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/farmakoterapeuticke-informace.; 

Souhrnná zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2004 [online]. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita v Brně, 2005 [cit. 2016-10-13]. ISBN 80–210–3668–0. Dostupné z: 

file:///G:/diplomka/ve%C5%99ejn%C3%BD%20ochr%C3%A1nce%20pr%C3%A1v/Souhrnna_z

prava_VOP_2004.pdf. 
56 BERAN, J. in: BERAN, J. 2005, s. 191-192. 

http://www.sukl.cz/sukl/farmakoterapeuticke-informace
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2.  Právní úprava povinného očkování a diskuze o 

odmítání povinného očkování 

2.1.  Obecně k mezinárodním pramenům práva 

Základy právní úpravy povinného očkování, resp. jejího účelu57 můžeme nalézt 

v mezinárodních dokumentech upravujících ochranu lidských práv a základních 

svobod. Obecně lze mezinárodněprávní prameny členit podle jejich závaznosti na 

závazné (hard law) a nezávazné prameny (soft law).58 

Rozlišování norem mezinárodního práva na hard law a soft law se opírá o 

předpoklad obsahu59 a formy normy. Forma normy určuje závaznost pravidla 

chování, jehož porušení vyvolá právní odpovědnost. Hard law nazýváno také jako 

„tvrdé právo“ je představováno normami, jejichž obsah i forma mají požadovanou 

kvalitu a nevznikají tak o jejich právní povaze pochyby.  Soft law se na druhou 

stranu vztahuje na normy, jejichž některý znak pokulhává nebo úplně chybí. Takové 

právo postrádá obecně návaznost na institut mezinárodněprávní odpovědnosti, čímž 

trpí i míra jejich zachovávání v praxi. Normy soft law jsou pak právně nezávazné. 

Jinými slovy mezinárodně právní odpovědnost je spojena s normami hard law jako 

s právně závaznými prameny mezinárodního práva, zatímco soft law má povahu 

doporučující, a tak bez návaznosti na mezinárodně právní odpovědnost. Mezi 

normy soft law patří např. politická ujednání či doporučení mezinárodních 

                                                 
57 Ochrana veřejného zdraví. 
58 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné: obecná část a poměr k jiným právním systémům. 

6., upravené a doplněné vydání v Brně: Doplněk, 2014. ISBN 978-80-7239-318-3. s. 211-216.; 

KOPA, M. in: BARTOŇ, M. 2016, s. 136-137. 
59 Obsah, tj. pravidlo chování s příslušnými právy a povinnostmi, musí být dostatečné určitý a 

jednoznačný, aby podle něho byly subjekty schopny upravit odpovídajícím způsobem své chování 

a aby vytvářel pro tyto subjekty stejnou právní situaci, tj. adresoval jim stejné měřítko chování 

(normativnost). (MALENOVSKÝ, J. 2016, s. 211-212). 
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organizací.60 Konkrétně vzhledem k zakotvení práva na ochranu zdraví to jsou 

Všeobecná deklarace lidských práv, Deklarace práv dítěte či doporučení a 

programy Světové zdravotnické organizace.61 

Mezinárodní závazky jsou pak obsaženy v pramenech mezinárodního práva,62 mezi 

které patří mezinárodní smlouvy a mezinárodní obyčej.63 Významnou změnu pro 

český právní řád a jeho vázanost mezinárodními prameny práva přinesla tzv. 

euronovela Ústavy,64 která znamenala pro Českou republiku přechod od 

dualistického uspořádání vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva na 

monistické uspořádání. Mezi přijaté změny patřilo ústavní zakotvení České 

republiky jako právního státu dodržující mezinárodní závazky v čl. 1 odst. 2 Ústavy 

České republiky (dále jen „Ústava“),65 který stanovuje, že se Česká republika 

výslovně hlásí ke své povinnosti dodržovat mezinárodněprávní závazky.66 Z této 

povinnosti vyplývá povinnost zajistit soulad vnitrostátních norem s pravidly 

                                                 
60Akty mezinárodních organizací, kterými se obracejí na své členy, případně i na nečleny. 

Nezávazný charakter těchto aktů však nevylučuje, aby tyto akty vyvolávaly určité dílčí právní 

následky. Přičemž doporučení orgánů OSN a jiných významných mezinárodních organizací učiněná 

v rámci jejich funkcí mají permisivní účinky, tj. zmocňují členy organizace chovat se doporučeným 

způsobem, i když ten případně není plně v souladu s platnými normami mezinárodního práva. 

(MALENOVSKÝ, J. 2016). 
61 MALENOVSKÝ, J. 2014, s. 211-216.; MALÍŘ, J. in: MALÍŘ, J. a DOLEŽAL, T. Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy. 

Vydání první v Praze: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-

80-7552-224-5. s. 31. 
62 Shrnutí v čl. 38 odst. 1 Statutu Mezinárodního soudního dvora. 
63 Podpůrně c) obecné zásady právní a pak podpůrně d) soudní rozhodnutí a učení 

nejkvalifikovanějších znalců veřejného práva různých národů (Tamtéž). 
64 Ústavní zákon č. 395/2001 Sb., kterým se mění 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. 8. 11. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
65 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. 2016]. 

Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
66 WINTR, J. Principy českého ústavního práva. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-564-7. s. 20-21, 241-242. 
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mezinárodního práva a zajištění takové normotvorby, která bude umožňovat plnění 

mezinárodních závazků.67 

Další změnou, kterou přinesla euronovela, bylo zakotvení aplikační přednosti 

mezinárodních smluv, které jsou součástí českého právního řádu v čl. 10 Ústavy.68 

Vzhledem k tomuto ustanovení můžeme rozlišovat mezinárodní smlouvy na 

mezinárodní smlouvy s aplikační předností (přednost před zákonem) a bez 

aplikační přednosti. Podle současného znění čl. 10 Ústavy mají aplikační přednost 

vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas, a jimiž 

je Česká republika vázána. Přičemž nauka a judikatura doplňuje jako další nezbytný 

znak vnitrostátní právní závaznosti smlouvy, resp. určitého pravidla v ní 

obsaženého, a sice aby šlo o pravidlo, resp. ustanovení konkrétní smlouvy, které je 

samostatně vykonatelné.  Poněvadž i vnitrostátně závazná smlouva může obsahovat 

ustanovení, která jsou tzv. samostatně vykonatelná (self-executing) a nesamostatně 

vykonatelná.69 Samostatně vykonatelná ustanovení jsou taková, která lze na základě 

jejich určitého obsahu vnitrostátně přímo aplikovat na vztahy mezi 

fyzickými a právnickými osobami. Zatímco nesamostatně vykonatelná ustanovení 

musí být legislativně provedena či konkretizována, aby je bylo možné takto 

vnitrostátně aplikovat. Tudíž k vnitrostátní právní závaznosti je třeba také (tzn. 

navíc) samostatně vykonatelného ustanovení, kterým je pravidlo, které je ve 

smlouvě dostatečně určité, a tudíž stanovující jednoznačný požadavek na lidské 

                                                 
67 VOPÁLKA, V. in: HENDRYCH, D. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C. H. Beck, 

2016. Academia iuris (C. H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1. s. 29-31. 
68 KYSELA, J. a KÜHN, Z. Aplikace mezinárodního práva po přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR. 

Právní rozhledy. 2002, 2002(7/2002), 301. In: Beck-online [právní informační systém]. 

Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
69 Nesamostatně vykonatelné smlouvy jsou rozlišovány dvojí. Za prvé jsou nesamostatně 

vykonatelné smlouvy takové, které namísto stanovení konkrétních závazků ponechávají na uvážení 

státu realizaci určitého závazku. Za druhé také takové, které stanoví závazky, jež není možné 

realizovat z důvodu neexistence institucionálního mechanismu (KYSELA, J. 2002, s. 6-7). 
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chování a které k vnitrostátnímu použití nevyžaduje provedení vnitrostátním 

aktem.70 Z toho vyplývá, že právě a jen samostatně vykonatelná ustanovení 

mezinárodních smluv, které splňují požadavky v čl. 10 Ústavy, jsou bezprostředně 

aplikovatelná a mají tudíž aplikační přednost před zákonem.71  

Mezinárodní smlouvy, které nesplňují požadavky v čl. 10 Ústavy, však aplikační 

přednost nemají. Mezi takové smlouvy patří „vládní“ a „resortní“ mezinárodní 

smlouvy. Členění mezinárodních smluv teorií na prezidentské, vládní a resortní je 

podle subjektu, který je přijímá. Prezidentské mezinárodní smlouvy jsou 

mezinárodní smlouvy, které sjednává prezident republiky, a jsou to smlouvy přijaté 

podle čl. 10 Ústavy. Takové mezinárodní smlouvy ratifikuje prezident republiky se 

souhlasem obou komor Parlamentu a vyhlašují se ve Sbírce mezinárodních smluv 

a jsou přímo závazné pro české občany a všechny osoby na území České 

republiky.72 Prezident republiky však může oprávnění ke sjednávání mezinárodních 

smluv delegovat na vládu (vládní smlouvy) a s jejím souhlasem na její jednotlivé 

členy (resortní smlouvy). Na základě tohoto zmocnění přijal prezident rozhodnutí 

o sjednávání mezinárodních smluv o přenesení sjednávání a schvalování některých 

mezinárodních smluv na vládu, resp. její jednotlivé členy.73 Toto rozhodnutí se však 

týká pouze mezinárodních smluv, které k ratifikaci nevyžadují souhlas obou komor 

Parlamentu ve smyslu čl. 49 Ústavy. Tyto smlouvy se nestávají součástí právního 

                                                 
70 KYSELA, J. 2002, s. 6-7. 
71 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vydání Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-002-8. s. 52-55. 
72 MLSNA, P. in: RYCHETSKÝ, P. Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České 

republiky: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7478-809-3. s. 108-122.; HŘEBEJK, J. in: PAVLÍČEK, V. Ústavní právo a státověda. 

2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-084-0. s. 344-

354. 
73 Rozhodnutí č. 144/1993 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv. 

In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné 

z: http://www.beck-online.cz/. 
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řádu s aplikační předností před zákony a nejsou přímo aplikovatelné (musí být tudíž 

legislativně provedeny). Vládní smlouvy jsou tak na základě rozhodnutí prezidenta 

o sjednávání mezinárodních smluv sjednávány vládou a rezortní, resp. ministerské 

smlouvy, jsou sjednávány a schvalovány jednotlivými členy vlády stojícími v čele 

příslušných ministerstev (či jiných ústředních orgánů státní správy).74 

Zvláštní postavení v právním řádu České republiky mají z hlediska závazných 

pramenů práva mezinárodní smlouvy o lidských právech. Tohoto zvláštního 

postavení se jim dostalo přijetím euronovely, která zrušila postavení mezinárodních 

smluv o lidských právech a základních svobodách jako právní pojem samostatně 

existující v českém právním řádu. Mezinárodní smlouvy o lidských právech a 

základních svobodách se tak staly součástí širší kategorie v zásadě „prezidentských 

smluv“ a mají stejnou právní sílu jako běžné mezinárodní smlouvy.75 Avšak 

Ústavní soud svým výkladem čl. 122 odst. 1 Ústavy propůjčil mezinárodním 

smlouvám o lidských právech a základních svobodách právní sílu ústavního 

zákona. Ve svém nálezu76 stanovil, že tento článek nevymezuje ústavní pořádek 

taxativně „nýbrž je i vzhledem k ustanovení čl. 1 odst. 2 Ústavy“77 potřeba do tohoto 

článku zařadit také „ratifikované a vyhlášení mezinárodní smlouvy o lidských 

právech a základních svobodách“.78 Tento nález Ústavního soudu se však setkal 

s kritikou. Důvodem je skutečnost, že v případě přijetí koncepce na základě, které 

by vymezení ústavního pořádku bylo ve výsledku na Ústavním soudu by 

znamenalo, že by ústavní pořádek měl flexibilní a neurčitý rozsah měnící se podle 

                                                 
74 MLSNA, P. in: RYCHETSKÝ, P. 2015, s. 113-116. 
75 KÜHN, Z. a KYSELA, J. Je Ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že Ústavou je? Časopis pro 

právní vědu a praxi. 2002, 2002(3). 
76 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002 č. 403/2002 Sb. 
77 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002 č. 403/2002 Sb.; KÜHN, Z. 2002. 
78 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002 č. 403/2002 Sb; HŘEBEJK, J. in: PAVLÍČEK, V. 

2015, s. 344-354.; VOPÁLKA, V. in: HENDRYCH, D. 2016, s. 29-31.; KÜHN, Z. 2002. 
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toho, jak by Ústavní soud definoval kritéria takové lidskoprávní smlouvy. Proto je 

podle Z. Kühna a J. Kysely ústavní pořádek vymezen v čl. 112 odst. Ústavy jako 

uzavřená kategorie a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních 

svobodách jsou samostatnou kategorií, která není formálně odlišná od jiných 

mezinárodních smluv. To však nevylučuje jejich zvláštní postavení při interpretaci 

Listiny Ústavním soudem. 

2.2.  Mezinárodní rovina 

Na mezinárodní úrovni se problematikou zdraví zabývá Světová zdravotnická 

organizace (dále jen „WHO“).79 WHO je přidruženou agenturou patřící pod systém 

Organizace spojených národů (dále jen „OSN“).80 Prvořadou úlohou WHO je snaha 

o dosažení nejvyšší možné úrovně lidského zdraví na Zemi.81 V rámci své činnosti 

přijímá programy a doporučení ke zlepšení zdraví a celkovému zlepšení kvality 

lidského života, a dále potírání a úplné odstranění některých nemocí.82  V roce 2012 

byl schválen Regionálním výborem WHO pro Evropu Program Zdraví 2020. Jedná 

se o „rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem 

společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel 

evropského regionu“. Program navazuje na dokument Zdraví 21,83 který byl 

v České republice adaptován jako „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního 

                                                 
79 WHO je přidruženou mezinárodní organizací OSN (Vše o OSN: systém organizace [online]. V 

Praze: Informační centrum OSN, c2014 [cit. 2016-10-10]. ISBN 9788086348216. Dostupné z: 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/vse-o-osn-organy.pdf). 
80 Vše o OSN: systém organizace [online]. V Praze: Informační centrum OSN, c2014 [cit. 2016-10-

10]. ISBN 9788086348216. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/vse-o-osn-

organy.pdf. 
81 Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským 

aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu. Praha: 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a 

Kanceláří WHO v České republice, 2013. ISBN 978-80-85047-45-5. s. 2. 
82 Základní informace. World Health Organizatio [online]. Praha 1: Kancelář WHO v České 

republice, 2011 [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: http://www.who.cz/zaklinfo.html. 
83 Zdraví pro všechny v 21. století. In: Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. Praha 2: 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2002 [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravi-pro-vsechny-v-stoleti_2461_1101_5.html. 
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stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století“.84 Zdraví 21 vytyčovalo 

21 cílů, mezi nimiž jako cíl č. 7 byla vymezena prevence infekčních onemocnění. 

Tyto programy jsou podkladem pro zlepšování zdraví obyvatelstva České 

republiky. Ministerstvo zdravotnictví z nich a jiných doporučení vychází např. při 

schvalování očkovacího programu.85  

V rámci OSN dále mezinárodní ochranu lidských práv zajišťují nejrůznější závazné 

a nezávazné dokumenty upravující právo na život86 a zdraví. Zejména je třeba 

zmínit Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966), 

který v čl. 12 zakotvuje „právo každého na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně 

fyzického a duševního zdraví“. K dosažení tohoto cíle mají státy přijmout opatření, 

která zahrnují prevenci, léčení a kontrolu epidemických, místních nemocí, chorob 

z povolání a jiných nemocí.87 Dále z hlediska mezinárodní ochrany práv dětí je 

potřeba uvést Deklaraci práv dítěte (1959) a Úmluvu o právech dítěte (1989) jako 

dokumenty zakotvující právo na ochranu zdraví dítěte. Deklarace práv dítěte 

stanovuje v zásadě č. 4, že dítě je oprávněno vyrůstat a rozvíjet se ve zdraví, a proto 

mu společně s jeho matkou náleží zvláštní péče a ochrana. Úmluva o právech dítěte 

upravuje v čl. 25 právo dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního 

stavu a na využívání rehabilitačních a léčebných zařízení. 

Další mezinárodní organizací, jejímiž akty je Česká republika vázána, je Rada 

Evropy. Důležitou úmluvou je pro Českou republika Úmluva o ochraně lidských 

                                                 
84 Zdraví 2020. Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. Praha 2: Ministerstvo 

zdravotnictví, 2014 [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/zdravi-

2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8690_3016_5.html. 
85 Zdraví pro všechny v 21. století. In: Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. Praha 2: 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2002 [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravi-pro-vsechny-v-stoleti_2461_1101_5.html. 
86 K těmto dokumentům patří Všeobecná deklarace lidských práv (1948) a Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech (1966). 
87 Viz čl. 12 odst. 2 písm. c) Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
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práv a základních svobod (dále jen „Evropská úmluva“),88 která sice samotnou 

kategorii práva na zdraví, resp. práva na ochranu zdraví neobsahuje, avšak toto 

právo je součástí práva na život upraveného v čl. 2 Evropské úmluvy jako sociální 

aspekt práva na život. J. Kratochvíl uvádí, že nejčastější příčinou ztráty životů není 

zabití či poprava, ale nejvíce životů je ztraceno z důvodu nedostatku jídla, pitné 

vody, odpovídající zdravotní péče apod. Nicméně J. Kratochvíl zdůrazňuje, že 

aplikace čl. 2 Evropské úmluvy přichází v úvahu jen v případě, kdy porušení 

sociálního práva dosáhne takové intenzity, že přímo ohrožuje život jednotlivce a 

může tak být dotčeno i jeho právo na život. Zásahy nižší integrity jsou řešeny v 

rámci čl. 8 Evropské úmluvy (Právo na respektování soukromého a rodinného 

života) jehož součástí je ochrana tělesné integrity.89 

Hned po Evropské úmluvě je třeba jako první smlouvu s přímou relevancí pro 

zdravotnické právo, vypracovanou v rámci Rady Evropy, zmínit Úmluvu na 

ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie 

a medicíny (dále jen „Úmluva o biomedicíně“).90 

Úmluva o biomedicíně a její čtyři dodatkové protokoly jsou základním pramenem 

zdravotnického práva, který zakládá široký okruh práv osobám, které se podrobují 

zákrokům v souvislosti s léčbou či výzkumem. Úmluva o biomedicíně je 

mezinárodní smlouvou přijatou podle čl. 10 Ústavy a má tak ve vztahu k zákonným 

a podzákonným předpisům aplikační přednost.91 „Při posuzování jakéhokoliv 

                                                 
88 Sdělení o sjednávání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto 

Úmluvu navazujících. 209/1992. Sb. In: beck-online [právní informační systém]: C. H. Beck. [cit. 

10. 10. 2016]. 
89 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech. 

Komentář. 1. vydání v Praze: C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-365-3. s. 1687. 
90 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti 

lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně. 

96/2001 Sb.m.s.  In: . beck-online [právní informační systém]: C. H. Beck. [cit. 10. 10. 2016]. 
91 TĚŠÍNOVÁ, J. in: TĚŠÍNOVÁ, J. 2011, s. 15-16.; CÍSAŘOVÁ, D. 2004, s. 32-35. 
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případu je třeba proto začít s výkladem Úmluvy; postup podle zákona přichází 

v úvahu jen tam, kde Úmluva mlčí, případně kde přímo na zákon odkazuje. Pokud 

zákon jakýmkoliv způsobem omezuje práva stanovená v Úmluvě, zásadně není 

možné podle něj postupovat“.92 

Jestliže Úmluva o biomedicíně upravuje určité otázky jinak než vnitrostátní právní 

úprava nebo v případě, kdy takovou úpravu vůbec neobsahuje, je třeba při aplikaci 

postupovat podle Úmluvy.93 Nicméně Úmluva o biomedicíně postrádá vynucovací 

mechanismus prostřednictvím Evropského soudu pro lidská práva (dále jen 

„ESLP“). Nedává tak občanům možnost předkládat spory před ESLP, ledaže by 

porušení této Úmluvy současně představovalo porušení Evropské Úmluvy. Avšak 

co se týče výkladu Úmluvy o biomedicíně, ustanovení čl. 29 Úmluvy o biomedicíně 

umožňuje vyžádat si k právním otázkám výkladu této Úmluvy poradní stanovisko 

od ESLP.94 

Jejím cílem je zakotvení minimálního standardu ochrany lidských práv v medicíně 

a aplikované biologii, který má být zaručen ve všech členských státech.95 Úmluva 

obsahuje úpravu práva na ochranu zdraví v čl. 396 a dále v čl. 5 ochranu integrity, 

resp. úpravu informovaného souhlasu. Článek 5 stanovuje, že jakýkoliv zákrok v 

oblasti péče o zdraví může být proveden pouze na základě svobodného a 

informovaného souhlasu. K omezení takového práva může dojít pouze, pokud tak 

stanoví zákon a jedná se o omezení nezbytné v demokratické společnosti v zájmu 

                                                 
92 Výjimkou je postup podle čl. 26 Úmluvy, který připouští omezení práv obsažených v Úmluvě o 

biomedicíně za předpokladu splnění stanovených podmínek.; CÍSAŘOVÁ, D. 2004, s. 32-35. 
93 TĚŠÍNOVÁ, J. in: TĚŠÍNOVÁ, J. 2011, s. 15-16.; CÍSAŘOVÁ, D. 2004, s. 32-35. 
94 MACH, J. Zdravotnictví a právo: komentované předpisy. 2. rozšířené a doplněné vydání. Praha: 

LexisNexis CZ, 2005. ISBN 80-86199-93-2. s. 35-36.; CÍSAŘOVÁ, D. 2004, s. 34-35. 
95 TĚŠÍNOVÁ, J. in: TĚŠÍNOVÁ, J. 2011, s. 15-16. 
96 Strany, majíce na zřeteli zdravotní potřeby a dostupné zdroje, učiní odpovídající opatření, aby 

v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost zdravotní péče patřičné kvality. 
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bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo 

ochrany práv a svobod jiných (čl. 26 odst. 1).97 Rada Evropy dále přijala Evropskou 

sociální chartu,98 která kromě úpravy práva na ochranu zdraví v čl. 11 obsahuje také 

závazek zajistit mimo jiné co největší prevenci epidemických, endemických a 

jiných nemocí. Nakonec je pro Českou republiku jako členský stát Evropské unie 

závazné také právo Evropské unie. Základem kompetencí v oblasti ochrany 

veřejného zdraví je Smlouva o fungování Evropské unie, hlava XIV. nesoucí 

označení veřejné zdraví.99 Tato úprava klade důraz na vysoký stupeň ochrany 

lidského zdraví. Ustanovení čl. 168 odst. 1 stanovuje mj., že činnost Unie doplňuje 

politiku členských států a je zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, předcházení 

lidským nemocem, odstraňování příčin ohrožení tělesného a duševního zdraví.  

V těchto oblastech Evropská unie podněcuje spolupráci mezi členskými státy a dále 

v oblasti veřejného zdraví podporuje spolupráci se třetími zeměmi a příslušnými 

mezinárodními organizacemi. Vstoupením v platnost Lisabonské smlouvy v roce 

2009 se stala závaznou také Listina základních práv Evropské unie,100 která rovněž 

zakotvuje právo na zajištění vysokého stupně ochrany lidského zdraví.101  

                                                 
97Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti 

lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně. 

96/2001 Sb.m.s.  In: . beck-online [právní informační systém]: C. H. Beck. [cit. 10. 10. 2016]. 
98 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské sociální chartě. 14/2000 Sb.m.s. In: . beck-

online [právní informační systém]: C. H. Beck. [cit. 10. 10. 2016].; SOVOVÁ, O. Zdravotnická 

praxe a právo: praktická příručka. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. Praktik (Leges). ISBN 978-80-

87212-72-1. s. 33-34. 
99 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie. 115/2008 Úřední věstník C. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 10. 2016]. 
100 Listina základních práv Evropské unie 2016/C 202/02 . In: EUR-lex [právní informační systém]. 

Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 10. 10. 2016]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
101 Listina základních práv Evropské unie 2016/C 202/02 . In: EUR-lex [právní informační systém]. 

Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 10. 10. 2016]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/.; 

HALÍŘOVÁ, G. In: SLÁDEČEK, V. a POUPEROVÁ, O. Správní právo: zvláštní část (vybrané 

kapitoly). 2. vydání v Praze: Leges, 2014. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-48-9. s. 359-361. 

http://eur-lex.europa.eu/
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2.3.  Vnitrostátní rovina 

Na ústavní úrovni je v České republice základem právní úpravy povinného 

očkování Listina, která upravuje v čl. 31 právo na ochranu zdraví, tj. právo na 

přístup k různým zařízením, zboží, službám a podmínkám nezbytným pro realizaci 

nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví.102 Z obecného práva na ochranu zdraví vyplývá 

prvně povinnost státu nejrůznějšími opatřeními zajistit podmínky, ve kterých lidé 

mohou vést zdravý život (s tím také související povinnost zdržet se činů, které by 

mohly mít negativní následky na zdraví). Za druhé povinnost státu zajistit přístup 

ke zdravotní péči. Tyto komponenty práva na zdraví jsou v právním řádu České 

republiky rozděleny na zákonné úrovni mezi zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a soubor zákonů upravující zdravotní péči. K druhé kategorii 

zákonů patří zejména ZZS a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 

ZZS upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování, jak již bylo uvedeno 

v kapitole 1.3. (Zdravotní péče). Pro účely úpravy povinného očkování je důležité 

ustanovení § 38 ZZS, které upravuje poskytování zdravotních služeb bez souhlasu 

pacienta a použití donucovacích prostředků. Odstavec 7 zmíněného ustanovení dále 

stanovuje, že bez souhlasu lze též poskytnout jiné zdravotní služby, stanoví-li tak 

zákon o ochraně veřejného zdraví. 

Zákon o ochraně veřejného zdraví upravuje očkovací povinnost 

v hlavě III. - předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Lze říci, že 

očkovací povinnost se v tomto zákoně rozpadá do dvou složek, kde povinnosti 

                                                 
102 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 14: 

The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant), 11 August 2000, 

E/C.12/2000/4, available at: http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html [accessed 30 October 

2016]. s. 9. 
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poskytovatele zdravotních služeb provést povinné očkování odpovídá povinnost 

fyzických osob se očkování podrobit za podmínek stanovených v tomto zákoně.  

2.3.1. Povinnost poskytovatele zdravotních služeb 

Ustanovení § 45 zákona o ochraně veřejného zdraví obsahuje obecně zakotvení 

provádění opatření k ochraně před vznikem, šířením a k omezení výskytu 

infekčních onemocnění. V odstavci 2 tohoto ustanovení je upravena povinnost 

poskytovatelů zdravotních služeb zajistit a provést povinná očkování, případně 

pasivní imunizaci fyzických osob, které mají v péči podle podmínek stanovených 

v tomto zákoně.  

K povinnostem poskytovatele zdravotních služeb patří také provést záznam do 

zdravotnické dokumentace, očkovacího průkazu či zdravotního a očkovacího 

průkazu podle § 47 odst. 2. zákona o ochraně veřejného zdraví. Dále má 

poskytovatel zdravotních služeb povinnost evidence očkování podle § 51 odst. 1 

písm. a) a b), kdy musí neprodleně sdělit příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví neobvyklé reakce po očkování a název a číslo šarže použité očkovací látky. 

Dále také sdělí na žádost tohoto orgánu osobní údaje fyzických osob, které má ve 

své evidenci a další stanovené údaje. 

2.3.2. Povinnosti fyzických osob 

Ustanovení § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví stanovuje povinnost nechat se 

očkovat a strpět vyšetření stavu imunity. Očkovací povinnost podle ustanovení § 

46 znamená povinnost podrobit se v prováděcím předpisu103 upravených případech 

a termínech stanovenému druhu pravidelného očkování. Povinnost se vztahuje na 

                                                 
103 Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. 
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každou fyzickou osobu, která má na území České republiky trvalý pobyt nebo na 

cizince, jemuž byl povolen trvalý pobyt nebo umožněn přechodný pobyt na delší 

dobu než 90 dní nebo je oprávněn pobývat na území České republiky déle než 90 

dní. Očkovací povinnost tak není vázána na státní občanství a vztahuje se i na 

fyzické osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt. V případě, že 

osoba nedosáhla patnáctého roku svého věku, odpovídá za splnění těchto povinností 

její zákonný zástupce (zejména rodiče či poručník), pěstoun nebo fyzická osoba, 

které byla soudem svěřena do osobní péče podle § 46 odst. 4 zákona o ochraně 

veřejného zdraví. Za osoby,104 které nedosáhly patnáctého roku svého věku, 

odpovídají za splnění povinností zařízení, do nichž byly umístěny. 105 

Podle ustanovení § 46 odst. 2 se před provedením pravidelného a zvláštního 

očkování fyzická osoba musí podrobit vyšetření stavu imunity (odolnosti) 

v případech stanovených prováděcím právním předpisem. Důvodem pro vyšetření 

stavu imunity je posouzení, zda není u jedince dána výjimka z očkovací povinnosti. 

Tato výjimka je umožněna v případě zjištění imunity vůči infekci nebo existence 

trvalé kontraindikace (tj. zdravotní stav, který brání podání očkovací látky). 

V případě imunity vůči infekci u daného jedince nebo existence trvalé 

kontraindikace je poskytovatel zdravotních služeb povinen o těchto skutečnostech 

vystavit potvrzení fyzické osobě a zapsat důvod neočkování do zdravotnické 

dokumentace.106  

                                                 
104 Podle § 46 odst. 4 se jedná o osoby, které byly věřeny do péče zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, které jsou umístěny do dětských domovů pro děti 

do 3 let věku, do školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, do zařízení 

sociálních služeb poskytujících pobytové služby a obdobných zařízení, byla-li soudem nařízena 

ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. 
105 Viz § 46 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví. 
106 Viz § 46 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví. 
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Orgán ochrany veřejného zdraví vydá rozhodnutí, kterým stanoví povinnost 

podrobit se očkování či vyšetření stavu imunity u určeného poskytovatele 

zdravotních služeb, pokud zjistí, že se nezletilá fyzická osoba, která nemá 

zvoleného příslušného poskytovatele zdravotních služeb,107 nepodrobila 

povinnému očkování či vyšetření stavu imunity.108 Této povinnosti také odpovídá 

povinnost určeného poskytovatele zdravotních služeb takové vyšetření či očkování 

provést.109 

Následky porušení očkovací povinnosti jsou upraveny jak v zákoně o ochraně 

veřejného zdraví, tak v zákoně o přestupcích (dále jen „přestupkový zákon“).110 

Zákon o ochraně veřejného zdraví obsahuje v hlavě V. díl 2 upravující správní 

delikty a přestupky. Přestupkový zákon pak v ustanovení § 29 upravuje přestupky 

na úseku zdravotnictví. V současné době je účinnou právní úpravou přestupkový 

zákon, ale od 1.7.2017 nabývá účinnosti nová právní úprava, která zavádí značné 

změny na úseku správního trestání. Touto problematikou se budu podrobněji 

zabývat v kapitole 3.5.1. (Správně právní sankce). 

Dále se v oblasti porušení očkovací povinnosti uplatní zákon č. 500/2004 Sb. 

správní řád (dále jen „správní řád“).111 Použití tohoto zákona je ovládáno zásadou 

subsidiarity, která je vyjádřena v ustanovení § 1 odst. 2 správního řádu a ustanovení 

§ 51 přestupkového zákona. Správní řád v § 1 odst. 2 stanovuje, že se jeho 

                                                 
107 Viz § 47a odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. 
108 Viz § 47 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví. 
109 Viz § 47 odst. 5 zákona o ochraně veřejného zdraví. 
110 Zákon č. 200/1990 Sb., zákon České národní rady o přestupcích., ve znění pozdějších předpisů. 

In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 10. 2016]. Dostupné 

z: http://www.beck-online.cz/. 
111 Viz § 1 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
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jednotlivá ustanovení použijí, pokud nestanoví zvláštní zákon jiný postup. 

Přestupkový zákon pak v § 51 upravuje, že správní řád se uplatní subsidiárně.  

Jak již bylo uvedeno výše, bližší podmínky povinného očkování stanovuje 

prováděcí právní předpis – vyhláška o očkování proti infekčním nemocem. 

Vyhláška zejména stanovuje typy očkování, kterými očkovacími látkami je osoba 

povinna se nechat naočkovat a v jaké době. Průběžnou novelizací 

vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem jsou měněny typy očkování, 

což umožňuje reagovat na měnící se potřeby ochrany veřejného zdraví. Avšak 

právě tato úprava byla předmětem veřejné debaty a silné kritiky.112 

Na úpravu se také uplatní vyhláška Ministerstva zdravotnictví o systému 

epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce,113 která stanovuje rozsah infekcí, pro 

které je zaveden systém epidemiologické bdělosti. Definuje, jakým způsobem je 

sledován výskyt nákaz, případy onemocnění a vhodné diagnostické metody.114 

2.4.  Výhrada zákona  

Odpůrci povinného očkování namítají, že očkovací povinnost zakotvená v zákoně 

o ochraně veřejného zdraví není stanovena dostatečně určitě a je stanovena až 

prostřednictvím prováděcí právní úpravy, což je v rozporu s tzv. výhradou 

zákona.115 

                                                 
112 Viz nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/.; 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. 29. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. s. 541. 
113 Vyhláška č 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce. In: Beck-

online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
114 PETROVOVÁ, M. 2015, s. 3-7. 
115 Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem. 

http://www.beck-online.cz/
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Výhradu zákona nalezneme obecně zakotvenou v hlavě I. oddíl I. čl. 4 odst. 1 

Listiny, podle které mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a 

v jeho mezích. Otázkou, zda zákon o ochraně veřejného zdraví poskytuje 

dostatečné určení povinností a zákonné zmocnění k povinnému očkování se 

zabýval jak Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“), tak Ústavní soud.  

Rozsudek NSS sp. zn. 3 Ads 42/2010-92116 je velice zajímavý, jelikož rodičům 

odmítajícím podrobit své děti povinnému očkování vyhověl. Stěžovatelé se v tomto 

řízení bránili pokutě uložené za přestupek na základě 

ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) přestupkového zákona. Stěžovatelé tvrdili, že 

nedošlo k naplnění skutkové podstaty přestupku. Důvodem byla podle stěžovatelů 

právní úprava očkovací povinnosti, která nedostatečně vymezuje povinnost očkovat 

proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím, protože není stanoveno, do jakého věku 

se musí dítě povinnosti podrobit. Dále stěžovatelé tvrdili, že zákon o ochraně 

veřejného zdraví nestanovuje dostatečně jasně a určitě meze podzákonné právní 

úpravy, jelikož výčet povinných očkování a bližší podmínky jejich provádění jsou 

upraveny až ve vyhlášce. Tento stav tak podle stěžovatelů neodpovídá požadavkům 

Listiny. Ministerstvo zdravotnictví se k tomuto tvrzení vyjádřilo tak, že vyhláška 

povinnosti pouze provádí, resp. blíže specifikuje a konkretizuje v mezích, které 

stanoví zákon.117  

                                                 
116 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. 26. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
117 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 3 Ads 42/2010–92.; 

HÁJEK, M. Judikatura NSS: Povinné očkování. Soudní rozhledy. 2015, 2015(3/2015), 82. In: Beck-

online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
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Jak již bylo řečeno, NSS v tomto řízení rozhodl ve prospěch žalobce.118 

V rozhodnutí vycházel ze zásady nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege,119 

která podle NSS dopadá stejně na trestní řízení soudní a na řízení o správním 

deliktu. Stanovil, že ustanovení § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví 

nestanovuje „fakticky žádné meze, ve kterých by se podzákonná novotvorba měla 

pohybovat.“120 Povinnosti jsou tak určovány až vyhláškou, a ne zákonem podle čl. 

4 Listiny. Z tohoto důvodu byl NSS v daném rozhodnutí toho názoru, že „vyhláška 

zasahuje do věcí vyhrazených zákonu, protože stanovuje primární práva a 

povinnosti. Je proto v rozporu s ústavním pořádkem, a tudíž je na projednávanou 

věc neaplikovatelná.“121 

NSS však tento přístup opustil v rozhodnutí rozšířeného senátu,122 kterému byla na 

základě usnesení osmého senátu NSS předložena k rozhodnutí tato otázka.123 

Rozšířený senát rozhodnul, že zákonodárce založil rámcovou úpravu očkovací 

povinnosti na legitimním důvodu. Jelikož ponechání úpravy případů a termínů 

naplnění očkovací povinnosti prováděcím právním předpisem umožňuje „pružně 

reagovat na vývoj výskytu jednotlivých infekčních onemocnění na území státu i na 

nejnovější vývoj vědeckého poznání v oblasti lékařství a farmakologie.“124  

Dále rozšířený senát upozornil, že v případě, že by zákon o ochraně veřejného 

zdraví upravoval veškeré podrobnosti, které jsou obsaženy ve vyhlášce o očkování 

                                                 
118Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 3 Ads 42/2010–92.  
119 Viz. čl. 39 Listiny. 
120 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 3 Ads 42/2010–92.  
121 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 3 Ads 42/2010–92.; Hájek 

2015, s. 82. 
122 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. 8 As 6/2011-120. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
123 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2011, sp. zn. 8 As 6/2011–108. 
124 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. 8 As 6/2011-120. 
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proti infekčním nemocem, bylo by obtížnější a časově náročnější dosáhnout změny. 

Přičemž taková úprava by mohla v naléhavých případech ohrozit samotný účel 

úpravy.125 Rozšířený senát byl toho názoru, že § 46 upravuje primární povinnost 

podrobit se očkování, kterou prováděcí předpis pouze upřesňuje, a že tato forma 

právní úpravy nic nemění na tom, že vyhláška o očkování proti infekčním nemocem 

a její ustanovení „podléhají soudní kontrole z toho hlediska, zda příslušný druh a 

rozsah povinného očkování u jednotlivých infekčních nemocí odpovídá, vedle 

formálních, také materiálním požadavkům nejen Listiny základních práv a svobod, 

ale i Úmluvě o biomedicíně a Evropské úmluvy, jak jsou definovány v judikatuře 

Evropského soudu pro lidská práva.“126 

Výhradou zákona se v souvislosti s povinným očkováním zabýval také Ústavní 

soud, který ve svém nálezu ze dne 27. 1. 2015127 potvrdil přístup NSS. V tomto 

nálezu Ústavní soud za pomoci jazykového a systematického výkladu dovodil, že 

„text ustanovení § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví je dostatečně jasný a 

srozumitelný a vyplývají z něj spolehlivě základní atributy a meze právní úpravy 

povinného očkování proti infekčním nemocem“.128 Z tohoto důvodu Ústavní soud 

stanovil, že zmocnění, které zákonná úprava poskytuje vyhlášce je realizováno 

v přípustných mezích, a proto tato úprava nezpůsobuje porušení čl. 4 odst. 1 Listiny. 

Dále se Ústavní soud zabýval účelem úpravy ve vyhlášce o očkování proti 

infekčním nemocem a došel ke stejnému závěru jako NSS, že současná právní 

úprava umožňuje pohotově reagovat na výskyt jednotlivých infekčních onemocnění 

                                                 
125 Předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí. 
126 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. 8 As 6/2011-120. bod 34. 
127 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14.  
128 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14. bod 70. 
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a i na nejnovější stav vědeckého poznání., čemuž odpovídají i průběžné změny 

vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.129 

2.4.1. Odlišné stanovisko Kateřiny Šimáčkové 

K výroku i odůvodnění nálezu uplatnila odlišné stanovisko disentující soudkyně 

Kateřina Šimáčková, která s hodnocením výhrady zákona v tomto nálezu 

nesouhlasí a uvádí, že došlo v daném případě k jejímu porušení.130 

Podle názoru K. Šimáčkové se Ústavní soud odchýlil bez řádného a pečlivého 

odůvodnění od své rozhodovací praxe, která dosud respektovala výhradu zákona. 

K. Šimáčková poukazuje nejprve na nález sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013,131 

ve kterém Ústavní soud rozhodoval ohledně zdravotnických standardů a 

nadstandardů. Ústavní soud zde stanovil, že úprava v zákoně musí být adresátům 

normy sama o sobě dostatečně srozumitelná a musí být také sama o sobě 

aplikovatelná. Prováděcí předpis pak už stanovuje jen detaily doplňující zákonnou 

úpravu. Jelikož ze zákona samotného nebylo možné vyvodit co je základní 

variantou a za jaké zdravotní výkony, pomůcky, prostředky a zdravotní materiál je 

možno či nutno doplácet nad rámec úhrady z veřejného pojištění, byla úprava ve 

vyhlášce shledána v rozporu s ústavním pořádkem.132 Dále K. Šimáčková zmiňuje 

nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ze dne 23. 7. 2013 (větší množství než 

                                                 
129 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14.; Srov. vyhláška č. 299/2010 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších 

předpisů. 
130 Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, 

sp. zn. Pl. ÚS 19/14. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 

10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
131 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. bod 49. 
132 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11. 

http://www.beck-online.cz/
http://www.beck-online.cz/
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malé),133 ve kterém byl stanoven požadavek, aby minimálně „zmocňovací“ 

ustanovení zákona stanovilo kritéria, tak aby exekutiva jen konkretizovala 

zákonnou povinnost, nikoli ji doplňovala. Tímto nálezem tak Ústavní soud potvrdil 

svou rozhodovací praxi stejně jako v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. 3. 2014 

(lázeňská vyhláška).134 Ústavní soud stanovil, že podmínky rozsahu (délky) 

poskytnutí bezplatné lázeňské péče na základě zdravotního pojištění nemůžou být 

upraveny pouze vyhláškou, jelikož časové omezení nelze považovat za pouhou 

konkretizaci podmínek. Podmínky poskytnutí bezplatné zdravotní péče totiž mají 

povahu odborných kritérií a jejich účelem je dosažení regulace poskytování takové 

péče. Úprava ve vyhlášce tak nebyla shledána jako dostatečná.  

Na základě uvedených nálezů Ústavního soudu došla K. Šimáčková k závěru, že 

posuzovanou otázku135 nelze od této rozhodovací praxe odlišit. Ve srovnání 

s nálezem Ústavního soudu (lázeňská vyhláška),136 K. Šimáčková zdůraznila, že 

„pokud musí být vyvažování účinnosti lázeňské péče a ekonomické únosnosti 

vyhrazeno politickému rozhodování v parlamentu, není vysvětlitelné, jak by 

vyvažování mezi ochranou veřejného zdraví a nuceným zásahem do fyzické integrity 

mohlo být ponecháno exekutivě.“137 

Zákonný rámec, ve kterém zákon o ochraně veřejného zdraví nevymezuje 

podmínky očkovací povinnosti ani toho jaká onemocnění budou povinnosti 

                                                 
133 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 13/12. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. 
134 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 43/13. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. 
135 Očkovací povinnost stanovenou v zákoně o ochraně veřejného zdraví a konkretizovanou 

vyhláškou. 
136 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 43/13. 
137 Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, 

sp. zn. Pl. ÚS 19/14. bod. 11. 
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podléhat, nerespektuje výhradu zákona. Důsledkem je podle K. Šimáčkové zásah 

do dělby moci, jelikož exekutiva v tomto případě zasahuje do domény Parlamentu.  

S názorem K. Šimáčkové se ztotožňuje P. Doubek, který při zkoumání právní 

úpravy povinného očkování odkazuje na ustanovení § 38 a 40 ZZS. Uvádí, že 

důvodová zpráva k ZZS stanovuje, že „poskytování zdravotních služeb bez 

souhlasu pacienta musí být v zákoně vymezeno konkrétně a jednoznačně“.138 

Přičemž při posouzení, zda je zákonný rámec povinnosti dostatečně podrobný a 

jednoznačný, je třeba vycházet z důležitosti upravované otázky, resp. zájmů, do 

nichž zkoumaná úprava zasahuje. Vycházeje ze zásady stanovující, že zákonná 

úprava by měla být o to podrobnější, o co je důležitější upravovaná otázka.139 

V tomto případě při přihlédnutí k upravované matérii, která se týká lidského zdraví 

a potencionálně i lidského života, měl by takový zásah, jakým je zásah do integrity, 

už z důvodu, že se jedná o zásah citelný, stanoven dostatečně určitě. P. Doubek je 

toho názoru, že by podmínky poskytování zákroku bez souhlasu měly být upraveny 

zákonem tak jako v případě hospitalizace bez souhlasu.140 V tomto případě jsou 

podle P. Doubka podmínky nedobrovolné hospitalizace stanoveny jasně. Jelikož 

nepovažuje povahu a složení očkovací látky za vedlejší otázku, u které postačí 

úprava v prováděcím předpise, měla by být podle jeho názoru úprava konkrétních 

nemocí, druhů očkování a dalších podmínek provedení povinného očkování 

upravena v zákoně.141  

                                                 
138 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), č. 372/2011 Dz.; DOUBEK, P. 2015, s. 541. 
139 WAGNEROVÁ, E. in: WAGNEROVÁ, E. 2012, s. 25, bod. 85. 
140 Viz § 38 ZZS. 
141 DOUBEK, P. 2015, s. 541. 
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S názorem K. Šimáčkové a P. Doubka se neztotožňuji. Vzhledem k dikci 

ustanovení142 je podle mého názoru očkovací povinnost stanovena jasně. Ze zákona 

jasně vyplývá, že zde stanovené fyzické osoby mají povinnost se podrobit 

stanovenému druhu očkování. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 13/12 stanovil, 

že exekutiva může jen konkretizovat základní povinnost a ne doplňovat. Vyhláška 

o očkování proti infekčním nemocem pouze konkretizuje povinnost stanovenou 

v zákoně o ochraně veřejného zdraví, když stanovuje druhy nemocí a vakcín, které 

v zákoně upraveny nejsou. Zákonná úprava, která by obsahovala veškeré 

podrobnosti, by podle mého názoru odporovala i principu právní jistoty, kdy by 

změny zákona o ochraně veřejného zdraví z tohoto důvody mohly být na denním 

pořádku. Dále takovou úpravu považuji za vhodnou vzhledem k účelu ochrany 

veřejného zdraví, jelikož umožňuje, aby se pružně a flexibilně reagovalo na potřeby 

ochrany veřejného zdraví. Vyvstává zde otázka, kdyby zákon o ochraně veřejného 

zdraví upravoval všechny podmínky provedení očkovací povinnosti, zda by 

v případě potřeby nepřišla novelizace zákona příliš pozdě.   

2.5.  Omezení základních práv a svobod 

Očkovací povinnost nezřídka kdy vstupuje do kolize s jinými základními právy a 

ústavními hodnotami. Na prvním místě je třeba zmínit již uvedený zásah do 

integrity, tj. kolizi s čl. 7 Listiny – nedotknutelnost osoby.143 Očkovací povinnost 

dále zasahuje do osobní svobody člověka (čl. 8 Listiny), práva na soukromí v širším 

smyslu (čl. 10 Listiny) a svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání (čl. 

15 Listiny).  Kritizován je také zásah do práva na péči o dítě (čl. 33), práva na 

                                                 
142 Stanovené fyzické osoby a další „…jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním předpisu 

upravených případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného očkování.“  (§ 46 odst. 1 

zákona o ochraně veřejného zdraví). 
143 Zásah do tělesné a duševní integrity na základě svobodného a informovaného souhlasu osoby 

(LANGÁŠEK, T. in: WÁGNEROVÁ, E. 2012, s. 189). 
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vzdělání dítěte (čl. 33) a práva na ochranu zdraví (čl. 31 Listiny), kde v případě 

práva na ochranu zdraví odpůrci povinného očkování kritizují možné negativní 

účinky vakcíny na zdraví očkované osoby.144 

Obecně v případě střetu základních práv je třeba z povahy věci dát některému právu 

přednost a omezit tak kolidující právní úpravu v nezbytné míře. K omezení 

základního práva však musí vždy dojít za podmínek stanovených Listinou.145 

Ustanovení čl. 4 odst. 2, 3 a 4 Listiny stanovuje, že zásahy jsou omezeny na zásahy 

upravené pouze zákonem za zachování rovnosti, šetření podstaty a smyslu 

omezovaného práva a svobody a v zájmu určitých hodnot (tj. legitimních cílů).146 

Výčet legitimních cílů se u jednotlivých práv liší, avšak na řadě míst v Listině jejich 

výčet absentuje, i když Listina omezení daného práva předvídá.147 Absence výčtu 

v takovém případě znamená, že je zákon nemůže omezit z jiných důvodů než pro 

kolizi s jiným základním právem nebo tímtéž základním právem jiné osoby, anebo 

pro kolizi s jiným ústavním pořádkem chráněným právním statkem (veřejným 

dobrem). Dále pak mohou být podmínky omezení stanoveny u příslušného 

chráněného zájmu. Jedním z příkladů je čl. 7 odst. 1, který výslovně zakotvuje 

výhradu zákona pro takové omezení. Výhradou zákona se však možnost omezení 

tohoto práva nevyčerpává a platí pro něj i obecné podmínky omezení v čl. 4 odst. 

2, 3 a 4. 148 

                                                 
144 WINTR, J. in: WAGNEROVÁ, E. 2012, s. 648-650.; DOUBEK, P. 2015, s. 541. 
145 Vyjma práva nebýt mučen, práva na rovné zacházení a zákazu otroctví a nucených prací. 

(BARTOŇ, M. in: BARTOŇ, M. 2016, s. 75-76). 
146 BARTOŇ, M. in: BARTOŇ, M. 2016, s. 86-90. 
147 Příkladem je čl. 7 odst. 1, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. 
148 BARTOŇ, M. in: BARTOŇ, M. 2016, s. 86-90. 
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Ústavní soud149 ve svém nálezu k soudnímu přezkumu pracovně-lékařských 

posudků o zdravotní způsobilosti vymezil povahu čl. 31 z hlediska jeho kolize s 

individuálními právy a svobodami. Podle tohoto nálezu je třeba čl. 31 vykládat tak, 

že „koncepce ochrany zdraví sice na jednu stranu vychází ze svobody každého 

člověka v jednání, kterým ovlivňuje své zdraví, na straně druhé je ovšem tato 

svoboda limitována situacemi, které se dotýkají práv druhých (např. ochrana před 

epidemiemi, závažnými nakažlivými chorobami). V těchto případech – přesahující 

právní sféru individua – stát vycházeje z principu proporcionality, chrání zdraví 

populace i proti vůli dotčených osob; s ohledem na ústavní odpovědnost státu na 

zajištění práv plynoucích z čl. 31 je na něm, jaké nástroje k jejich naplnění zvolí.“150  

Ústavní soud tak vyvážil právo na ochranu zdraví vůči svobodné volbě povolání. 

Vyvažování kolidujících práv provádí Ústavní soud při kontrole norem z hlediska 

jejich ústavnosti na základě testu proporcionality nebo testu racionality.151 Testem 

racionality se budu blíže zabývat v kapitole 3.4. (Nepřímé sankce), v souvislosti 

s omezením práva na vzdělání dle čl. 33. Test proporcionality směřuje k nalezení 

optimálního vztahu mezi ústavně chráněnými hodnotami, kdy je třeba práva vyvážit 

a minimalizovat možný zásah do každého z nich. K tomuto účelu slouží tři kritéria: 

1) kritérium vhodnosti (způsobilost), 2) potřebnosti a 3) přiměřenosti 

(proporcionalita).152 Následně s vysvětlením jednotlivých kroků testu 

                                                 
149 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. 
150 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08.; WINTR, J. in: 

WAGNEROVÁ, E. 2012, s. 649. 
151 Test racionality je používán Ústavním soudem v oblasti práv hospodářských, sociálních a 

kulturních. Test se především odlišuje v tom, že zásah nemusí být v demokratické společnosti 

nezbytný, ale postačí legitimní cíl. Standard přezkumu je tak nižší než u testu proporcionality. 

(BARTOŇ, M. in: BARTOŇ, M. 2016, s. 100-103).; BARTOŇ, M. in: BARTOŇ, M. 2016, s. 94-

106. 
152 BARTOŇ, M. in: BARTOŇ, M. 2016, s. 94-99.; DOUBEK, P. 2015, s. 541. 
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proporcionality budu v těchto krocích poměřovat očkovací povinnost. V prvním 

kroku (krok vhodnosti) Ústavní soud zjišťuje, zda prostředek omezující základní 

právo je vhodný (způsobilý) k dosažení stanoveného cíle, tj. zda je očkování 

způsobilé k ochraně veřejného zdraví před vznikem a šířením infekčních 

onemocnění. Jak již bylo uvedeno v kapitole 1. (Povinné očkování), očkování je 

jednou z nejúčinnějších forem prevence šíření infekčních onemocnění a je to 

prostředek, který umožnil vymýcení pravých neštovic. Očkování dále způsobilo, že 

většina nemocí, proti kterým je povinné očkování zavedeno, se dnes téměř 

nevyskytuje, proto je vhodným prostředkem ochrany.153 

Druhým krokem je potřebnost daného prostředku, který spočívá v porovnávání 

legislativního prostředku omezující základní právo. Cílem je rozhodnout, zda není 

možné dosáhnout cíle i jiným prostředkem bez zásahu do omezovaného práva či 

zásahem nižší intenzity. Zde je otázkou, zda existuje jiný stejně účinný prostředek, 

jako je povinné očkování, kterým by bylo dosaženo cíle. V souvislosti s veřejnou 

diskuzí o potřebnosti povinného očkování a současně jeho tvrzené nebezpečnosti 

se objevují návrhy alternativních postupů při vakcinaci. Mezi tyto návrhy patří 

očkování šetrnějším schématem 2+1 při očkování Hexavakcínou.154 Posledním 

krokem je přiměřenost daného prostředku. V tomto kroku Ústavní soud zjišťuje, 

zda omezení základního práva není v nepoměru s užitkem, který byl omezením 

základního práva dosažen. Tedy zda ochrana veřejného zdraví před vznikem a 

šířením infekčních onemocnění je dostatečným vyvážením zásahu do výše 

                                                 
153 BARTOŇ, M. in: BARTOŇ, M. 2016, s. 96-97. 
154 Tamtéž. 
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zmíněných základních práv a svobod (tj. nedotknutelnost, ochrana soukromí, 

ochrana zdraví a dále).155  

Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/14 ze dne 27. 1. 2015156 provedl místo testu 

proporcionality pětistupňový test omezení základního práva157 vycházející 

z judikatury ESLP i Ústavního soudu.158 Avšak podle odlišného stanoviska 

soudkyně K. Šimáčkové159 opomenul v posledním kroku tohoto testu, že judikatura 

Ústavního soudu má tento krok více propracovaný v podobě testu proporcionality. 

Poměřování protichůdných zájmů v bodech 78-84 nálezu bylo provedeno podle 

K. Šimáčkové povrchně, a tak Ústavní soud prakticky žádný test proporcionality 

neprovedl. Podle jejího názoru by očkovací povinnost druhým ani třetím krokem 

testu proporcionality neprošla.160 

K druhému kroku – testu potřebnosti K. Šimáčková uvedla, že cíle je možné 

dosáhnout mírnějším způsobem. Jako příklad uvádí např. výše uvedené schéma 2+1 

očkování hexavakcínou. Ke třetímu kroku – testu poměřování uvádí K. Šimáčková, 

že je třeba poměřit u každého jednotlivého onemocnění zvlášť: nebezpečnost 

nemoci, riziko výskytu bez existence povinného očkování, rychlost a snadnost 

přenosu nemoci a účinnost vakcín a jejich riziko. Na druhé straně uvádí, že 

                                                 
155 BARTOŇ, M. in: BARTOŇ, M. 2016, s. 96-100. 
156 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14.  
157 Pětistupňový test ESLP: 1. zda projednávaný případ spadá pod věcný rozsah článků Úmluvy (v 

tomto případě, zda spadá do pod věcný rozsah těch práv, jež jsou omezována), 2. zda došlo k zásahu 

do namítaného práva stěžovatele, 3. zda byl tento zásah v souladu se zákonem, 4. zda sledoval zásah 

legitimní cíl, 5. zda byl zásah nezbytný v demokratické společnosti (KMEC, J. 2012, s. 99-101). 
158 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14. 
159 Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, 

sp. zn. Pl. ÚS 19/14. 
160 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14. s. 31-35. 
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současná právní úprava je především neproporcionální z důvodu absence 

povinnosti státu odpovídat za veškeré újmy na zdraví způsobené očkováním.161  

Nemohu posoudit, zda by mírnější způsoby očkování jakým je schéma 2+1 

skutečně vedly k dosažení cíle, ochrany veřejného zdraví, protože taková otázka je 

na odborném posouzení. Výrobce očkovací látky však doporučuje i toto schéma a 

je proto možné, že by též vedlo k dostatečné ochraně. Skutečný dopad by však 

ukázala až praxe. Při pohledu na ochranu veřejného zdraví optikou dobrovolného 

očkování, je tato otázka ještě složitější. Právní úprava v zahraničí sice ukazuje, že 

proočkovanost v zemích s dobrovolným očkováním jako je Velká Británie162 je 

vysoká. Avšak to neznamená, že by proočkovanost při zavedení dobrovolného 

očkování byla vysoká i u nás. Zkušenosti s poklesem proočkovanosti v zahraničí 

také ukazují, že následkem byly epidemie a návrat vymizelých nemocí, jejichž 

výskyt byl následně omezen až opětovně zvýšenou proočkovaností. Proto se postup 

zavedení dobrovolného očkování podle mého názoru jeví rizikově a je otázka, zda 

strach společnosti brání zavedení takovéhoto systému, který umožňuje menší zásah 

do ústavně chráněných práv a svobod nebo by až oběti poklesu proočkovanosti 

ukázaly, že u nás tento systém opravdu fungovat nemůže. 

V užším testu proporcionality (třetím kroku testu), souhlasím s K. Šimáčkovou. 

Současná úprava očkovací povinnost není proporcionální, jelikož nepočítá 

s kompenzací újmy na zdraví způsobené povinným očkováním. 

                                                 
161 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14. s. 31-35. 
162 Viz příloha 1. 
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2.6.  Diskuze o odmítání povinného očkování 

Úbytek infekčních onemocnění paradoxně změnil pohled veřejnosti na závažnost 

infekčních onemocnění. Tato onemocnění jsou viděna jako vymýcená či téměř se 

nevyskytující. Proto je potřeba očkování vnímána jako nižší a obava z očkování 

občas převyšuje nad obavou z infekčních onemocnění jako takových. Objevují se 

kampaně proti očkování,163 které zdůrazňují rizika očkování či označují očkování 

za zodpovědné za rozvoj různých reakcí (atopické, alergické).164 Odpůrci očkování 

argumentují, že očkování zasahuje do základních práv a svobod deklarovaných 

Listinou, může narušit přirozenou imunitu dítěte, která je pro něj nejlepší, zakládá 

se na nedostatečném podkladu (vyhláška) a navíc není řešena otázka odpovědnosti 

za případné nežádoucí účinky povinného očkování.165 Na druhou stranu velká část 

odborné veřejnosti zastává názor, že očkování je nejúčinnějším prostředkem boje 

proti infekčním onemocněním a podle předsedy ČLS JEP166 je jeho účinnost a 

prospěšnost nezpochybnitelná.167 Z důvodu existence obsáhlé veřejné debaty na 

téma prospěšnosti a existence povinného očkování se budu v této části zabývat 

jednotlivými argumenty pro a proti povinnému očkování a jejich rozborem. 

                                                 
163 Liga lidských práv, spolek ROZALIO o.s. 
164 PETROVOVÁ, M. 2015, s. 3-7. 
165 Touto problematikou se budu podrobně zabývat v celé kapitole 4 (Odpovědnost za újmu na zdraví 

způsobenou očkováním). 
166 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. 
167 SVAČINA, Š. Vyjádření k systému očkování v ČR. V Praze, 2015.; Současné očkování v ČR. 

Farmaceutické informace [online]. 2002, 2002(10), 1-4 [cit. 2016-11-06]. ISSN 1211-0647. 

Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/farmakoterapeuticke-informace. 
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2.6.1. Přínos očkování obecně  

Jennerův objev umožnil zahájit očkování proti pravým neštovicím v mnoha zemích 

světa.168 V důsledku úspěšnosti této nové metody WHO potvrdila v roce 1979, že 

svět je zbaven pravých neštovic.  

Významných výsledků bylo dosaženo zavedením očkování i v České republice.169 

Díky zavedení celoplošného očkování proti přenosné dětské obrně došlo 

k vymýcení této choroby na našem území. Stejně tak, díky rozsáhlé očkovací 

kampani v 70. letech, byl eliminován tetanus.170 V případě poklesu proočkovanosti 

pak dochází ke vzrůstu počtu neimunních jedinců, kteří umožňují vznik epidemie. 

Příkladem je pokles proočkovanosti proti černému kašli koncem 70. let ve Velké 

Británii a Japonsku. Pokles způsobil prudký nárůst epidemie a řadu úmrtí. Po 

následném obnovení očkovacího programu došlo k rychlému snížení 

nemocnosti.171  

V roce 2015 se ve Španělsku po 29 letech objevilo osm případů záškrtu. Jako první 

se nakazil neočkovaný šestiletý chlapec, který dále nakazil své spolužáky. Díky 

očkování se u zbylých sedmi dětí záškrt nerozvinul, ale šestiletý chlapec se ocitnul 

v ohrožení života. Nicméně v případě, kdy by se ve školce nacházelo dítě, které 

očkováno také nebylo (např. kvůli trvalé kontraindikaci), bylo by nejspíš v ohrožení 

života také.172  

                                                 
168 BARTŮŇKOVÁ, J. 2002, s. 193-197. 
169 V České republice bylo očkování zavedeno od roku 1919. 
170 PETRÁŠ, M. 2014, 3-5., PETROVOVÁ, M. 2015, s. 3-7.; Současné očkování v ČR. 

Farmaceutické informace [online]. 2002, 2002(10), 1-4 [cit. 2016-11-06]. ISSN 1211-0647. 

Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/farmakoterapeuticke-informace. 
171 MONTGOMERY, J. Health care law. New York: Oxford University Press. ISBN 0198762593. 

s. 33-34. 
172 Po téměř 30 letech se vrátil do Španělska záškrt, mohou za to odmítači očkování. TEMPUS 

MEDICORUM. 2015, 2015(24(9), 10. 
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2.6.2. Vymizelé nemoci 

Jak již bylo uvedeno výše, jedním z důvodů kritiky povinného očkování je 

argument, že většina nemocí, proti nimž se očkuje, se už téměř nevyskytují, a proto 

není očkování třeba. Podle odborníků je tento argument jen obrácením pravdy 

naruby, jelikož dané nemoci neexistují právě proto, že se očkuje.173 

WHO uvádí tento argument jako mýtus o očkování. Podle WHO je pravdou, že 

infekční onemocnění, proti nimž se povinně očkuje, už nejsou tak běžná. Avšak 

infekční agens, který nemoci způsobuje se stále v některých částech světa šíří. Proto 

ve světě, který je tak propojený jako v současnosti, může infekční agens překročit 

hranice a infikovat kohokoli, kdo proti němu není chráněn. Příkladem jsou epidemie 

spalniček, které se objevily v západní Evropě od roku 2005 v Rakousku, Belgii, 

Německu, Francii, Itálii atd.174 Proto je pro populaci důležité v očkování a 

udržování vysoké proočkovanosti pokračovat. 

2.6.3. Hexavakcína a očkování proti Hepatitis B a tetanu 

Novelou vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem bylo s účinností v roce 

2007 do očkovacího kalendáře zavedeno očkování hexavakcínou. Hexavakcína 

byla předmětem kritiky již před jejím zavedením a tou je i v současnosti. Kritici 

zdůrazňují, že hexavakcína má invazivní charakter a časté nežádoucí účinky, které 

mohou být příčinou vážné újmy na zdraví dítěte.175 Podle odborníků však mají 

kombinované vakcíny řadu benefitů pro něž byly do očkovacího kalendáře 

                                                 
173 Odpůrci očkování. Pediatrie pro Praxi. 2016, 17(1)(2016), 13-15. 
174 What are some of the myths – and facts – about vaccination? World Health Organization [online]. 

2016 [cit. 2016-10-11]. Dostupné z: http://www.who.int/features/qa/84/en/. 
175 TREBICHAVSKÝ, I. Odpůrci očkování. Pediatrie pro praxi. 2016, 2016(17(1), 13-15.; 

BLAŽEJOVSKÁ, A. (Ne)bezpečné očkování? In: Český rozhlas [online]. Praha: Český rozhlas, 

2016 [cit. 2016-11-06]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/nebezpecne-

ockovani--1493044. 
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zařazeny.176 WHO uvádí, že vědecké důkazy prokazují, že očkování dítěte 

kombinovanou vakcínou nemá nepříznivý účinek na dětský imunitní systém. Dítě 

je vystaveno několika milionům cizích látek, které aktivují imunitní odpověď každý 

den. Běžné nachlazení nebo bolest v krku vystavuje dítě více antigenům než 

vakcína.177 Mimoto odborníci tvrdí, že současné kombinované vakcíny jsou 

nesrovnatelně bezpečnější, než byly kdysi očkovací látky proti jednotlivým 

nemocem a jsou natolik specifické a natolik vyčištěné, že obsahují minimum 

antigenů nutných k vyvolání protilátek. To znamená také minimalizaci zátěže pro 

dětský organizmus.178 

Předmětem kritiky je také očkování dětí proti Hepatitis B a tetanu, jelikož podle 

kritiků lze pochybovat, že by se těmito nemocemi mohlo dítě nakazit. Zatímco 

tetanus není přenosný z člověka na člověka,179 Hepatitida B je přenositelná pouze 

na základě kontaktu s tělesnými tekutinami infikované osoby.180 Její přenositelnost 

je u malých dětí tedy omezená, proto kritici namítají, že je zbytečné vystavovat dítě 

možným nežádoucím účinkům vakcíny. Odborníci na druhou stranu upozorňují, že 

se v obou případech jedná o velmi závažná onemocnění. V případě hepatitidy B je 

riziko vážného průběhu nemoci vyšší právě u dětí. Navíc existující léčiva proti 

hepatitidě B sice dokážou podle odborníků zpomalit replikaci viru, případně 

způsobit jeho vymizení, účinný lék však proti tomuto onemocnění dosud není.181 

                                                 
176 Přinášejí dvojí nebo vícenásobnou ochranu současně v jedné vakcíně, snižují počet aplikací čímž 

také přinášejí úsporu času, financí a návštěv lékaře (BERAN, J. in: BERAN, J. 2005, s. 139-145, 

182). 
177 What are some of the myths – and facts – about vaccination? World Health Organization [online]. 

2016 [cit. 2016-10-11]. Dostupné z: http://www.who.int/features/qa/84/en/. 
178 BERAN, J. in: BERAN, J. 2005, s. 139-145, 182. 
179 K nákaze tetanem dochází při poranění na lidském těle, která se dostanou do kontaktu 

s kontaminovanou půdou (HAVLÍK, J. in: BERAN, J. 2005, s. 29-33). 
180 V praxi k přenosu Hepatitidy B může dojít z matky na dítě při porodu, nechráněným pohlavním 

stykem či kontaminací krve například skrze sdílení jehel či stříkaček pro injekční užití drog 

(HAVLÍK, J. 2015, s. 71-73). 
181 Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 7. 2016. 
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Dále fakt, že možnost přenosu hepatitidy B na dítě může být omezený, neznamená, 

že je vyloučený (dítě může být vystaveno infikované jehle).182  

Jelikož v případě tetanu nedochází k přenosu nemoci z člověka na člověka, kritici 

tvrdí, že zájem na ochraně veřejného zdraví či ochraně práv druhých v tomto 

případě není důvodem pro očkování (nedochází ke vzniku kolektivní imunity, která 

by chránila i neočkované jedince). Podle odborníků však očkování poskytuje 

účinnou ochranu před nemocemi, které mají vážné následky v případě nákazy, 

kterými může být i smrt. Přisuzují také dobré proočkovanosti populace skutečnost, 

že se tetanus na našem území téměř nevyskytuje.183  

2.6.4. Autismus 

Jedním z hlavních důvodů kritiky očkování jsou jeho možné nežádoucí účinky. Jak 

již bylo uvedeno v kapitole 1.5.2. (Reakce po očkování), účinky vakcín můžeme 

rozlišovat podle jednotlivých kritérií, mezi které patří reakce navozené očkovací 

látkou a náhodná koincidence. V souvislosti s očkováním se veřejnost začala 

zabývat otázkou autismu jako reakce navozené očkovací látkou.  Na jedné straně 

stojí kritici povinného očkování, kteří tvrdí, že autismus je tímto druhem reakce. 

                                                 
182 Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, 

sp. zn. Pl. ÚS 16/14. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 

10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. bod 6-7.; Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny 

Šimáčkové k nálezu Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. bod. 25-27.; BLAŽEJOVSKÁ, A. (Ne)bezpečné očkování? In: Český 

rozhlas [online]. Praha: Český rozhlas, 2016 [cit. 2016-11-06]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/nebezpecne-ockovani--1493044. 
183 Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 7. 2016.; Odlišné stanovisko soudkyně 

Kateřiny Šimáčkové k nálezu Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14. bod 6-7.; 

Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. 

zn. Pl. ÚS 19/14. bod. 25-27. 

http://www.beck-online.cz/
http://www.beck-online.cz/
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Na druhé straně jsou ti (převážně odborná veřejnost), kteří autismus považují za 

náhodnou koincidenci.184 

 Debata na toto téma byla vyvolána publikací britského lékaře Andrewa Waefielda 

z roku 1998, která se zabývala možnou spojitostí mezi MMR vakcínou a autismem, 

a otázkou spojitosti thimerosalu s autismem.185 Tato studie však byla shledána jako 

vážně vadná (seriously flawed)186 a studie Andrewa Waefielda byla následně 

stažena časopisem, který ji publikoval. WHO a Vědecká rada České lékařské 

komory (2009) se vyjádřily k souvislosti autismu a očkování v tom směru, že 

takovou souvislosti považují za neprokázanou. 187 

  

                                                 
184 HRDLIČKA, M. Dětský autismus - fakta a mýty. TEMPUS MEDICORUM [online]. 2009, 

2009(10), 19-20 [cit. 2016-10-05]. Dostupné z: http://www.apla-

jm.cz/wpimages/other/doc13/clanek%20web.pdf. 
185 Konzervační látky obsažené ve vakcínách obsahující rtuť (HRDLIČKA, M. 2009). 
186 V roce 2010 Britská lékařská rada Waefieldovi zakázala vykonávat lékařské povolání, jelikož se 

po řadě výzkumů ukázalo, že zřejmě zfalšoval data svých výzkumů, aby ukázaly kladný výsledek 

ve prospěch souvislosti očkování s autismem (GODLEE, F. 2011). 
187 HRDLIČKA, M. 2009, s. 19-20.; DUDOVÁ, I. a MOHAPLOVÁ, M. Poruchy autistického 

spektra - 1. DÍL. Pediatrie pro praxi [online]. 2016, 2016(17(3), 151-153 [cit. 2016-10-05]. 

Dostupné z: http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2016/03/05.pdf.; What are some of the myths 

– and facts – about vaccination? World Health Organization [online]. 2016 [cit. 2016-10-11]. 

Dostupné z: http://www.who.int/features/qa/84/en/.; GODLEE, F., SMITH, J. a 

MARCOVITCH, H. Wakefield’s article linking MMR vaccine and autism was fraudulent. BMJ 

[online]. 2011, 2011(342:c7452) [cit. 2016-11-05]. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.c7452. 

Dostupné z: http://www.bmj.com/content/342/bmj.c7452. 

http://www.who.int/features/qa/84/en/
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3. Odmítnutí očkování 

Jak již bylo uvedeno, právní úprava očkování v České republice se vyznačuje 

stanovením určitých druhů očkování jako povinných. Ačkoliv pacient dává 

k očkování teoreticky souhlas, nesvoboda se projevuje v udělení souhlasu 

pod hrozbou sankce, která je s případným odmítnutím spojená. Jako zákonné 

výjimky jsou přípustné pouze trvalá kontraindikace nebo imunita vůči infekci. 

Avšak Ústavní soud ve své rozhodovací praxi připustil dvě další 

výjimky – odmítnutí z náboženských důvodů a odmítnutí ze sekulárních důvodů. 

Jedná se v zásadě o judikaturní dotvořené právní normy. 

3.1.  Odmítnutí očkování z náboženských důvodů 

V roce 2011 uznal Ústavní soud výjimku z povinného očkování z důvodu 

náboženského přesvědčení rodičů v nálezu sp. zn. III. ÚS 449/06 ze 

dne 3. 2. 2011.188 Stěžovatelé se Ústavní stížností domáhali zrušení rozsudku NSS, 

kterým byla zamítnuta jejich kasační stížnost. 189  

V roce 2003 byla stěžovatelům rozhodnutím krajské hygienické stanice uložena 

pokuta ve výši 3 000 Kč za přestupek na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 

písm. f) přestupkového zákona. Stěžovatelé spáchali tento přestupek nedostavením 

se ve stanoveném termínu se svou nezletilou dcerou a nezletilým synem 

k pravidelnému očkování proti tetanu (pouze v případě syna), přenosné dětské 

obrně a virové hepatitidě B. 

                                                 
188 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. 
189 Rozsudek Nejvyššího Správního soudu ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. 5 As 17/2005-66. In: Beck-

online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
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Stěžovatel tvrdil, že došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces podle čl. 36 

Listiny a to neaplikací Úmluvy o biomedicíně (čl. 5 a 6), práva na péči a výchovu 

dětí podle čl. 32 odst. 4 Listiny, zásah do svobody myšlení, svědomí a 

náboženského vyznání podle čl. 15 odst. 1 Listiny a práva svobodně projevovat své 

náboženství a víru podle čl. 16 odst. 1 Listiny.  

V replice dále stěžovatel tvrdil, že Ministerstvo zdravotnictví zneužilo licenci 

k omezení práv rodiče nezletilých podle čl. 26 Úmluvy o biomedicíně. Podle 

stěžovatele je omezení práv podle Úmluvy o biomedicíně možné v případě splnění 

zároveň dvou podmínek – nezbytnost v demokratické společnosti a zájmu na 

ochraně veřejného zdraví. Stěžovatel tvrdil, že „nezbytnost omezení v zájmu 

ochrany veřejného zdraví“ znamená, že důsledkem neomezení daného práva bude 

ohrožení veřejného zdraví, tj. že jádrem sporu je hledání hranice, kdy stěžovatel 

ostatní potencionálně ohrožuje. K tomu však podle něj nedošlo, což odůvodnil 

tvrzením, že Hepatitida B není dětskou nemocí a spolu s dětskou obrnou a tetanem 

se téměř nevyskytuje. Proto neočkování jednoho dítěte za situace, kdy je 

proočkovanost v České republice vysoká, nepředstavuje nebezpečí pro veřejné 

zdraví. Povinné očkování je tak podle něj neproporcionální.190 

Ústavní soud si vyžádal stanovisko Veřejného ochránce práv a Výboru pro lidská 

práva a biomedicínu Rady vlády České republiky (dále jen „Výbor pro lidská práva 

a biomedicínu“). Veřejný ochránce práv odkázal na souhrnné zprávy o své činnosti. 

Podle zprávy z roku 2004 Veřejný ochránce práv dlouhodobě a opakovaně 

upozorňoval na „nutnost vytvořit v zákonné úpravě či její interpretaci prostor 

zohlednění „některých situací“, k nimž může v praxi docházet při striktní aplikaci 

                                                 
190 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06. 
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zákona o ochraně veřejného zdraví.“191 Mezi tyto situace patří rozhodnutí rodiče 

odmítnout očkování svého nezletilého dítěte z důvodu předchozích negativních 

zkušeností s očkováním či z jiných závažných důvodů. Současně Veřejný ochránce 

práv ve zprávě uvádí, že opakovaně žádal v roce 2004 Ministerstvo zdravotnictví, 

aby se zabývalo problematikou možných výjimek z očkování ze závažných důvodů 

a aby zvážilo změny právní úpravy. Uvádí však, že Ministerstvo zdravotnictví i 

nadále zachovává odmítavý postoj k navrhovaným změnám.192 

Výbor pro lidská práva a biomedicínu uvedl, že přesto, že je v České republice 

dobrá epidemiologická situace, která umožňuje zvažovat kontraindikace očkování, 

které se u malé části populace vyskytují, považuje za vhodné povinné očkování 

v České republice zachovat. Doporučil však posílit zdravotní osvětu a komunikaci 

s veřejností v souvislosti s očkováním a rozvinout odbornou a veřejnou diskuzi o 

rozsahu očkovací povinnosti. Zejména také doporučil větší flexibilitu při udělování 

výjimek z očkovací povinnosti.193 

Ústavní soud v tomto nálezu nezkoumal ústavnost právní úpravy povinného 

očkování, a tak pouze jako obiter dictum uvedl k argumentaci stěžovatele, že 

„Úmluva o biomedicíně zásadně nezakládá možnost Ústavního soudu 

přezkoumávat ústavnost či neústavnost zákonné povinnosti podrobit se určitému 

druhu očkování.“194  

                                                 
191 Souhrnná zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2004 [online]. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita v Brně, 2005 [cit. 2016-10-13]. ISBN 80–210–3668–0. Dostupné z: 

file:///G:/diplomka/ve%C5%99ejn%C3%BD%20ochr%C3%A1nce%20pr%C3%A1v/Souhrnna_z

prava_VOP_2004.pdf. s.107. 
192 Souhrnná zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2004 [online]. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita v Brně, 2005 [cit. 2016-10-13]. ISBN 80–210–3668–0. Dostupné z: 

file:///G:/diplomka/ve%C5%99ejn%C3%BD%20ochr%C3%A1nce%20pr%C3%A1v/Souhrnna_z

prava_VOP_2004.pdf. s.107. 
193 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06. 
194 Tamtéž. 
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Dále Ústavní soud stanovil, že právo nebýt podroben lékařskému zákroku bez 

souhlasu, je právo omezitelné, pokud jsou taková omezení nezbytná 

v demokratické společnosti, tj. pokud je omezení proporcionální. Rozhodnutí 

zákonodárce o stanovení takového omezení je pak v souladu s čl. 26 Úmluvy. Dané 

rozhodnutí je však podle názoru Ústavního soudu otázkou primárně politickou a 

expertní a Ústavní soud má tak velice omezenou možnost ingerence. Zákonodárce 

má také vzhledem k Úmluvě široký prostor pro politické uvážení, v jehož rámci 

nelze rozhodnutí zákonodárce o stanovení povinnosti podrobit se určitému druhu 

očkování přezkoumávat (margin of appreciation).195 

„Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti, přičemž jeho rozhodnutí 

zásadně nemůže nahradit závěr zákonodárce nebo exekutivy o tom, že určité 

infekční nemoci vyžadují povinné očkování.“196 

Je zajímavé, že Ústavní soud v této části nálezu stanovil, že mezinárodní smlouva, 

v tomto případě Úmluva o biomedicíně, může odepřít či zřejmě i založit možnost 

Ústavního soudu se určitou otázkou zabývat. Dále také, že Úmluva vytváří prostor 

pro uvážení (margin of appreciation) zákonodárce, do kterého Ústavní soud může 

zasahovat jen omezeně. Přičemž, podle T. Langáška koncept margin of 

appreciation je instrumentem mezinárodní smlouvy vůči opatřením států jako celků 

(včetně vnitrostátní moci soudní), který jim umožňuje rozdílný přístup v dané 

otázce, a to zejména v případě absence celoevropského konsensu v takové otázce. 

Není však volným prostorem pro úvahu vnitrostátního zákonodárce tak jak ho zde 

použil Ústavní soud.197 Ústavní soud také stanovil, že rozhodnutí zákonodárce je 

                                                 
195 Tamtéž. 
196 Tamtéž. 
197 LANGÁŠEK, T. in: WAGNEROVÁ, E. 2012, s.194. bod 15-16. 
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v souladu s čl. 26 Úmluvy, pokud jsou taková omezení nezbytná v demokratické 

společnosti, avšak nezkoumal proporcionalitu omezení vzhledem k tvrzení, že se 

jedná o otázku politickou a expertní.198 

Z hlediska práva stěžovatele projevovat své náboženství nebo víru podle 

čl. 16 odst. 1 Listiny Ústavní soud uznal, že toto právo není neomezitelné. Stejně 

tak není neomezitelné právo stěžovatele jako rodiče, jelikož práva rodičů mohou 

být omezena podle č. 32 odst. 4 Listiny. K takovému omezení rodičovských práv 

již Ústavní soud zaujal stanovisko ve své rozhodovací praxi. V nálezu 

sp. zn. III. ÚS 459/03 ze dne 20. 8. 2004 rozhodnul, že autonomie rodičů není 

absolutní z hlediska rozhodování o zdravotnických zákrocích vůči jejich dětem a 

může být právě omezena i pokud nesouhlasí z náboženských důvodů. V tomto 

případě rodiče šestiletého dítěte z důvodu svého náboženského přesvědčení a ze 

zdravotních důvodů odmítli lékařský zákrok (chemoterapie spojená s podáním 

krevních derivátů). Soud nařídil předběžné opatření k předání dítěte do péče 

odborné kliniky, protože se dítě ocitlo v přímém ohrožení života. Ústavní soud 

stanovil, že výkon rodičovských práv (čl. 16 odst. Listiny) lze omezit, „zejména 

převáží-li zájem na ochraně zdraví a života dítěte nad zájmem rodičů“.199  

Avšak i přes to, že povinné očkování je ústavně konformním omezením základního 

práva (čl. 16 odst. 1 Listiny), je jinou otázkou, zda je ústavně konformní 

bezvýjimečné vynucování této povinnosti proti jakékoliv osobě bez ohledu na 

konkrétní okolnosti. Ústavní soud je toho názoru, že při omezení lidských práv je 

třeba zachování maxima ze základního práva a současně veřejného zájmu s ním 

                                                 
198 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06. 
199 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 459/03. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. 
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kolidujícího. Tento zájem se pak do interpretace čl. 16 odst. 4 Listiny promítne tím 

způsobem, že „Ústavou požadovaná individuální autonomie, předpokládaná čl. 16 

Listiny, vyžaduje, aby povinné očkování nebylo proti povinným subjektům ve 

výjimečných případech vynucováno“ a to s ohledem na vysokou míru 

proočkovanosti populace, kdy výjimečné nevynucení této povinnosti nemůže 

ohrozit zájem na ochraně veřejného zdraví.  Orgán veřejné moci, který rozhoduje o 

vynucení či sankcionování očkovací povinnosti tak musí zvážit výjimečné 

stěžovatelem tvrzené důvody odmítnutí se podrobit očkování. Pokud tu jsou 

v takovém případě okolnosti, které zásadním způsobem volají po zachování 

autonomie dané osoby, při zachování veřejného zájmu, nesmí orgán veřejné moci 

zmíněnou povinnost vynucovat.200 

Ústavní soud tak přijal kritéria, která musí orgán veřejné moci (v řízení o správní 

žalobě správní soud) vzít v úvahu. Mezi tato kritéria patří „všechny relevantní 

okolnosti případu, zejména naléhavost danou osobou tvrzených důvodů, jejich 

ústavní relevanci jakož i nebezpečí pro společnost, které může jednání dané osoby 

vyvolat a konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby.“ 201 Tato kritéria byla 

velice důležitá, jelikož Ústavní soud na nich postavil konstrukci kritérií pro 

odmítnutí očkování ze sekulárních důvodů ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 1253/14. 

Na závěr Ústavní soud zdůraznil, že český ústavní pořádek nezná základní právo 

nebýt očkován, avšak z hodnoty autonomie jednotlivce a jeho primátu na státu 

vyplývá právo na přihlédnutí ke konkrétním okolnostem případu a výjimečně 

z důvodů ochrany základních práv chráněných ústavním pořádkem nesankcionovat 

odmítnutí očkování. Pacient má tedy právo na to, aby lékař, resp. příslušný orgán, 

                                                 
200 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06. 
201 Tamtéž. 
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posoudil důvodnost jeho odmítavého projevu, nemá však právo (právní nárok) na 

neudělení sankce při splnění judikaturou vymezených podmínek. Posouzení 

důvodnost je tedy v jistém smyslu na správním uvážení orgánu ochrany veřejného 

zdraví. 

T. Langášek dále uvádí, že Ústavní soud přehlédnul čl. 7 odst. 1 Listiny, zatímco 

využil jednu z okrajových poznámek stěžovatele – zásah do práva svobodně 

projevovat své náboženství a víru (čl. 16 odst. 1 Listiny). Podle T. Langáška by 

Ústavní soud musel zvolit jinou metodu posouzení ústavní stížnosti, pokud by na 

ni nahlížel optikou čl. 7 odst. 1 Listiny. V takovém případě by musel posoudit, zda 

existují méně omezující alternativy očkování, zda je s očkováním spojena nějaká 

sankce nebo ztráta výhod, důvodnost odmítnutí očkování, před jakým 

onemocněním očkování chrání, jak je toto onemocnění vážné a jaké jsou následky. 

Uplatnila by se také komparace očkovacích schémat v jiných vyspělých a 

srovnatelných zemích. T. Langášek také zdůrazňuje, že nelze říci, že se jedná o 

otázky, k jejichž posouzení nemá Ústavní soud pravomoc, a které jsou mimo 

kognici Ústavního soudu. Pokud Ústavní soud nedospěje k jednoznačnému závěru, 

měl by upřednostnit základní právo dle zásady „in favorem libertatis“.202 

Na závěr pouze uvedu, že po zrušení původního rozhodnutí NSS203 Ústavním 

soudem, NSS kasační stížnost opět v této věci zamítnul.204 NSS své rozhodnutí 

odůvodnil s tím, že „stěžovatel nijak nekonkretizoval druh a hloubku svého 

náboženského vyznání a to, jak intenzivní zásah do jeho náboženské víry očkování 

                                                 
202 LANGÁŠEK, T. in: WAGNEROVÁ, E. 2012, s. 193-194. 
203 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. 5 As 17/2005-66. 
204 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, sp. zn. 5 As 17/2006-120. 
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představovalo.“205 NSS zde odkázal i na řízení před Ústavním soudem, ve kterém 

stěžovatel tvrdil, že „primárně jde o důvody zdravotní, neboť očkování škodí dětem. 

Otázka filozofická nebo náboženská je až druhotná.“206 

3.2.  Odmítnutí očkování ze sekulárních důvodů 

Po vydání nálezu sp. zn. III ÚS 449/06, ve kterém Ústavní soud umožnil výjimečně 

nesankcionovat odmítnutí povinného očkování, se Ústavní soud zabýval výjimkou 

z povinného očkování ještě jednou, a to tentokrát v souvislosti se sekulární 

výhradou svědomí.207 

Této výjimky se dovolávali stěžovatelé, kterým byla uložena pokuta za spáchání 

přestupku na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích. 

Přestupku se stěžovatelé dopustili tím, že odmítli, aby se jejich nezletilá dcera 

podrobila očkování hexavakcínou. Stěžovatelé tvrdili, že došlo k zásahu do jejich 

svobody myšlení a svědomí garantované čl. 15 odst. 1 Listiny a čl. 9 Úmluvy o 

ochraně lidských práv a svobod. Dále tvrdili, že bylo zasaženo do jejich práva na 

péči o dítě (čl. 32 odst. 4 Listiny), do nedotknutelnosti osoby (čl. 7 Listiny) a práva 

na ochranu zdraví (čl. 31 Listiny). Stěžovatelé uvedli, že jsou toho názoru, že pro 

dítě je nejlepší přirozená imunita, kterou by mohlo očkování narušit. Toto 

přesvědčení stěžovatelka (matka nezletilé) dokládá znalostmi a zkušenostmi, které 

získala praxí jako pečovatelka o autistické děti. Dále stěžovatelé tvrdili, že očkování 

                                                 
205 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, sp. zn. 5 As 17/2006-120.; HÁJEK, M. 

2015, s. 82. 
206 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06. 
207 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14 [online]. Ústavní soud [cit. 26. 

10. 2016]. Dostupné z: www.usoud.cz. 
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je v České republice nařizováno netransparentně bez dostatečných podkladů a 

jejich zhodnocení a pod vlivem osob spolupracujících s výrobci vakcín.208 

Z následujících důvodů stěžovatelé uvedli, že „povinné očkování je v rozporu 

s vnitřní složkou jejich svědomí jako vnitřního normativního systému, resp. s jejich 

vnitřním přesvědčením sekulárního charakteru, které požívá ochrany stejně jako 

náboženské přesvědčení a nemůže být předmětem přezkumu ze strany správních 

orgánů.“209 Tudíž by se výjimka měla užít i na tento případ, jelikož přesvědčení 

sekulárního charakteru požívá stejné ochrany jako náboženské přesvědčení. 

V replice pak stěžovatelé rozšířili svůj návrh na zrušení § 4 odst. 1 vyhlášky o 

očkování proti infekčním nemocem, neboť podle nich přijetí tohoto ustanovení 

nebylo založeno na odpovídajících expertních analýzách.  Tento návrh však Ústavní 

soud shledal jako zjevně neopodstatněný, jelikož se zrušením tohoto ustanovení 

zabýval již v nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 19/14, 

kde potvrdil ústavní konformitu právní úpravy očkovací povinnosti.210 

K ústavní stížnosti se vyjádřilo Ministerstvo zdravotnictví, které zde odmítlo 

tvrzení, že je pro dítě lepší přirozená imunita než imunita vyvolaná očkováním. 

Ministerstvo uvedlo, že očkování pomáhá překlenout nezralost imunitního systému 

dítěte, a proto se očkuje už v tak raném věku. Tvrzenou souvislost autismu 

s povinným očkováním vyvracelo poukázáním na skutečnost, že souvislost 

povinného očkování s autismem nebyla prokázána žádnou validní studií a že názory 

stěžovatelů jsou pouze laické názory na prospěšnost a rizika očkování pro zdraví 

dítěte. V souvislosti s tvrzením stěžovatelů o nařizování očkování pod vlivem osob 

                                                 
208 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14. bod 5-10. 
209 Tamtéž, bod 6. 
210 Tamtéž, bod 11. 
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spolupracujících s výrobci vakcín označilo jako nemístné a účelové. Ministerstvo 

zdravotnictví navrhlo, aby ústavní stížnost byla zamítnuta, jelikož argumentace 

stěžovatelů se zaměřuje na zpochybňování užitečnosti povinného očkování a 

nevyjadřuje důvody pro výjimky stanovenou v nálezu sp. zn. III. ÚS 449/06.211 

3.2.1. Výhrada svědomí 

Ústavní soud zkoumal v tomto nálezu samotnou výhradu svědomí a uvedl, že se již 

ve své rozhodovací praxi svobodou svědomí zabýval, a to v souvislosti s odepřením 

výkonu vojenské služby.212 Zdůraznil zde, že svoboda svědomí má konstitutivní 

význam pro demokratický první stát, který respektuje myšlenku přednosti lidské 

bytosti před státem (čl. 1 odst. 1 Ústavy). Podle nálezu sp. zn. Pl. ÚS 42/02213 je 

výrazem svobody svědomí projev vůle, který je rozhodnutím jednotlivce 

v konkrétní situaci („tady a teď“) a které je pociťované jako hluboce prožitá 

povinnost. V takovém rozhodnutí splývá pro jednotlivce závazná mravní norma 

s jím vyhodnocenou situací, s určitým skutkovým stavem.214   

V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 18/98215 se Ústavní soud věnoval vnějším projevům 

svobody myšlení a svědomí (fori externi). Vyslovil zde, že i když je svoboda 

svědomí absolutní a nedotknutelná, nabývá tato svoboda reálné hodnoty, až když je 

možné ji veřejně projevit. V takovém případě je však výhrada svědomí jako vnější 

projev svobody svědomí omezitelná zákonem.216 

                                                 
211 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14. bod 14-17. 
212 Ústavní soud uvedl nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/02, ze dne 26. 3. 2003 a Pl. ÚS 

18/98, ze dne 2. 6. 1999. 
213 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 42/02. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. 
214 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14. bod 31-33. 
215 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 18/98. In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
216 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14. bod 33. 
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Ústavní soud rovněž zmínil tzv. Arrowsmith test, který byl přijat Evropskou komisí 

pro lidská práva ve věci Arrowsmith v. Spojené království. Evropská komise pro 

lidská práva se v této věci zabývala případem paní Arrowsmith, která odsouzena 

k trestu odnětí svobody za šíření letáků, ve kterých nabádala anglické vojáky 

k dezerci nebo neuposlechnutí rozkazu v případě jejich nasazení k potlačení 

nepokojů v Severním Irsku. V řízení před Komisí tvrdila porušení čl. 9 Evropské 

úmluvy217 Spojeným královstvím, neboť prostřednictvím letáků šířila svůj názor 

jako projev pacifistického přesvědčení. Komise tak v tomto rozhodnutí vytvořila 

hranici, resp. test pro určení hranice, kdy je projevená sekulární výhrada skutečným 

projevem konkrétního přesvědčení či zda je pouze takovým přesvědčením 

ovlivněna. V tomto konkrétním případě Komise „skutečné spojení“ mezi šířením 

letáků a pacifistickým přesvědčením nenašla.218 

3.2.2. Kritéria pro posouzení výjimky pro výhradu svědomí 

K vytvoření kritérií pro posouzení oprávněnosti světské výhrady svědomí přejal 

Ústavní soud obecně aplikovatelné závěry z nálezu sp. zn. III. ÚS 449/06, ve kterém 

založil výhradu náboženského vyznání. Tato kritéria musí být naplněna 

kumulativně a jsou jimi: 1) ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě 

svědomí, 2) naléhavost důvodů, které k podpoře výhrady svědomí nositel základní 

svobody uvádí, 3) konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané 

                                                 
217 Ustanovení čl. 9 Evropské úmluvy upravuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání 

(Sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a 

Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. In: beck-online [právní informační systém]: C. H. Beck. 

[cit. 10. 10. 2016]). 
218 KMEC, J. 2012, s. 974-975.; MADLEŇÁKOVÁ, L. Nad jedním nenápadným nálezem ústavního 

soudu, aneb jak vypadá judikatorní výhrada svědomí. In: Právo-medicina [online]. Košice: Právo-

medicina, 2012 [cit. 2016-11-09]. Dostupné z: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/498/judr-

lucia-madlenakova-nad-jednim-nenapadnym-nalezem-ustavniho-soudu-aneb-jak-vypada-

judikatorni-vyhrada-svedomi.; Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14. 

bod 35.; Rozhodnutí Evropské komise pro Lidská práva ze dne 12. 10. 1978, Arrowsmith v. Spojené 

království, č. 7050/75. 

http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/498/judr-lucia-madlenakova-nad-jednim-nenapadnym-nalezem-ustavniho-soudu-aneb-jak-vypada-judikatorni-vyhrada-svedomi
http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/498/judr-lucia-madlenakova-nad-jednim-nenapadnym-nalezem-ustavniho-soudu-aneb-jak-vypada-judikatorni-vyhrada-svedomi
http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/498/judr-lucia-madlenakova-nad-jednim-nenapadnym-nalezem-ustavniho-soudu-aneb-jak-vypada-judikatorni-vyhrada-svedomi


62 

 

osoby a 4) společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná 

sekulární výhrada svědomí mít. V případě splnění všech těchto kritérií Ústavní soud 

vyžaduje, aby nesplnění očkovací povinnosti nebylo sankcionováno či jinak 

vynucováno. 219 

První kritérium je podle Ústavního soudu naplněno již samotnou kolizí dvou 

hodnot, které právní řád uznává (zejména ochrana veřejného zdraví a zdraví osoby, 

v jejíž prospěch je výhrada svědomí uplatňována). To znamená v případě, kdy se 

osoba dovolává ústavně zaručených práv.220 Druhé kritérium – naléhavost důvodů, 

je zkoumáno v subjektivní rovině, kdy osoba, která námitku uplatňuje, dokazuje jak 

naléhavé a důležité pro ni je její přesvědčení. Obsahem takové námitky může být 

např. přesvědčení o nevratném poškození zdraví.221 

Konzistentnost a přesvědčivost tvrzení musí být posuzována podle Ústavního soudu 

ad personam (konkrétně u dané osoby). Tvrzení „nesmí postrádat hodnotový náboj 

a příkře protiřečit společenskému prostředí“.222 Vzhledem ke konzistentnosti 

tvrzení Ústavní soud odkázal na nález III ÚS 449/06 a upozornil, že stále platí, že 

autor výhrady musí komunikovat s příslušným orgánem veřejné moci a nemůže 

ospravedlňovat své přesvědčení až v pozdější fázi řízení. Nakonec jako poslední 

kritérium musí být zohledněna konkrétní míra proočkovanosti obyvatelstva.223 

I přestože Ústavní soud v tomto nálezu umožnil další výjimku z očkovací 

povinnosti, zdůraznil, že tato výjimka přichází v úvahu jen v mimořádných 

případech úzce svázaných s osobou, na kterou se tato povinnost vztahuje či 

                                                 
219 Tamtéž, bod 41-42.; MADLEŇÁKOVÁ, L. 2012. 
220 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14, bod 44. 
221 Tamtéž, bod 45. 
222 Tamtéž, bod 46. 
223 Tamtéž, bod 46. 
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s osobami jí blízkými. Opak by byl popřením povinného očkování a tím i jeho 

účelu – ochrany veřejného zdraví. Ústavní soud se tímto vrací k nálezu 

sp. zn. III. ÚS 449/06, ve kterém stanovil, že tento nález nezakládá právo 

nepodrobit se očkovací povinnosti, ale na přezkoumání individuálních okolností a 

schválení výjimky.224 

Ústavní soud tak v tomto nálezu vytvořil vysoká kritéria pro povolení výjimky 

z očkovací povinnosti. Tato kritéria bude orgán veřejné moci hodnotit individuálně 

v každém jednotlivém případě, a to nejen vzhledem ke konkrétní osobě, ale také ke 

konkrétní situaci, ve které se bude aktuálně společnost nacházet. To znamená, že 

v případě, že proočkovanost bude v posuzované době nízká nebo bude zvýšené 

riziko přenosu infekční nemoci, poslední kritérium umožní rozhodnout o omezení 

svobody svědomí i přes to, že by jinak výhrada svědomí převážila. 

3.3.  Fyzické vynucení povinného očkování 

V hrozbě uložení sankce za nepodrobení se povinnému očkování v případech 

stanovených zákonem (resp. vyhláškou) se projevuje nesvoboda 

rozhodnutí o podrobení se očkování. I přes to, že Ústavní soud uznal dvě výjimky 

z povinného očkování, které byly podrobně rozebrány v této kapitole, 

dá se očekávat, že kvůli vysokým kritériím stanoveným pro prokázání výjimky 

bude rozhodnutí o nesankcionování opravdu výjimečné. Prozatím v České 

republice zůstává očkovací povinnost vynucována ukládáním pokut a nedochází 

k tzv. „násilnému očkování“ neboli fyzickému vynucení očkování. Podle 

P. Doubka možnost provedení fyzického vynucení očkování není v právním řádu 

České republiky upravena, avšak jako problematické se jeví ustanovení § 38 odst. 

                                                 
224 Tamtéž, bod 48-51. 
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7 ZZS, které stanovuje, že „bez souhlasu lze poskytnut též jiné zdravotní služby, 

stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví“.225 Podle jeho názoru toto 

ustanovení umožňuje, aby bylo očkování provedeno i proti vůli dítěte a jeho rodičů. 

Z tohoto hlediska P. Doubek rozlišuje problematiku fyzického vynucení očkování 

u novorozeného dítěte a staršího dítěte. Důvodem je, že u novorozeného dítěte je 

snadné provedení fyzické vynucení očkování, jelikož dítě nemůže klást žádný 

odpor. Avšak starší dítě se může očkování bránit a v takovém případě by je 

poskytovatel zdravotních služeb musel omezit v pohybu. Pro tyto případy však 

musí splňovat požadavky v ustanovení § 39 ZZS. Toto ustanovení omezuje použití 

omezovacích prostředků v § 39 odst. 2 na použití za účelem odvrácení 

bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných 

osob. Avšak očkování má pouze preventivní charakter, proto není možné 

omezovací prostředky za účelem očkování použít. Zákonem je tak chráněn pouze 

pacient, který klade odpor.226 

Veřejnou debatu vyvolala chystaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Důvodem byl pozměňovací návrh přijatý usnesením č. 71 Výboru pro 

zdravotnictví.227 Obsahem toho návrhu byla mimo jiné novela zmíněného 

ustanovení § 38 odst. 7, které mělo znít takto: „(7) Bez souhlasu se též poskytují 

zdravotní služby stanovené k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 

zákonem o ochraně veřejného zdraví nebo v nezbytném rozsahu na jeho 

základě.“228 

                                                 
225 Test na HIV ve vyjmenovaných případech (ustanovení § 71 odst. 2 zákona o ochraně veřejného 

zdraví). 
226 DOUBEK, P. 2015, s. 541. 
227 Usnesení výboru pro zdravotnictví č. 71 ze dne 29. ledna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým 

se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
228 Tamtéž. 
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Taková novela by výslovně umožňovala provedení povinného očkování bez 

souhlasu rodičů a dítěte, avšak jsem toho názoru, že samotná novela tohoto 

ustanovení by problematiku, kterou zmiňoval P. Doubek, neřešila. I přes to, že by 

ustanovení umožňovalo provedení očkování bez souhlasu, byla by také potřebná 

novela upravující prostředky, které lze použít k omezení volného pohybu pacienta 

při poskytování zdravotních služeb (tj. novela ustanovení § 39 odst. 2 ZZS). 

Provedení povinného očkování totiž nespadá pod kategorii odvracení 

bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných 

osob.229 Přičemž dané ustanovení by muselo obsahovat oprávnění poskytovatele 

zdravotních služeb užít prostředky k omezení volného pohybu pacienta při 

provádění povinného očkování. To znamená, že zmiňovaná novela ustanovení § 38 

odst. 7 by sama o sobě možnost provádění povinného očkování bez souhlasu 

neznamenala, ale lze očekávat, že kdyby byla přijata, tak by pouze u této změny 

neskončila. 

Postup, který však P. Doubek nezvažoval, je fyzické vynucení očkování formou 

správní exekuce. Ustanovení § 112 správního řádu obecně upravuje způsoby 

provedení exekuce k vymožení nepeněžité povinnosti. Podle ustanovení § 112 

písm. b) lze nařídit exekuci přímým vynucením povinnosti v případě 

nezastupitelného plnění vyklizením, odebráním movité věci či předvedením. Výčet 

obsažený v tomto ustanovení je sice taxativní, avšak jednotlivé způsoby provedení 

exekuce přímým vynucením jsou v ustanovení § 120 správního řádu230 upraveny 

demonstrativně. Z tohoto důvodu by bylo možné provést exekuci i jiným 

                                                 
229 Viz § 39 odst. 1 a 2 ZZS. 
230 „Přímé vynucení povinnosti se provede zejména vyklizením nemovitosti, stavby, bytu, místnosti 

nebo jiných prostor (dále jen „objekt“), odebráním movité věci nebo předvedením.“ 
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způsobem. Podmínkou však je, že tyto způsoby musejí být vhodné a přiměřené 

okolnostem daného případu.231 

V případě aplikace postupu na povinné očkování by tedy rozhodnutí hygienické 

stanice o uložení očkovací povinnosti232 bylo exekučním titulem ve smyslu 

ustanovení § 104 správního řádu na jehož základě by byl vydán exekuční příkaz 

k provedení exekuce přímým vynucením, resp. k fyzickému vynucení povinného 

očkování. Tento postup dosud není užíván a jeví se z mého hlediska z následujících 

důvodů jako problematický.  

ZZS sice stanovuje, že bez souhlasu lze poskytnout zdravotní služby, pokud tak 

stanoví zákon o ochraně veřejného zdraví (lex specialis). Tento zákon však 

neupravuje možnost vynucení povinného očkování explicitně a nečiní tak ani 

uvedené ustanovení § 120 správního řádu. Jelikož je očkování preventivním 

opatřením, které nesměřuje k odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí života 

či zdraví, bylo by vynucení očkovací povinnosti velkým zásahem do práv dítěte i 

rodiče. Takový zásah, který se jeví až drasticky, by podle mého názoru měl mít 

v zákoně dostatečně určitý podklad, jelikož výkon veřejné moci vychází ze zásady 

enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, kdy „státní moc lze uplatňovat jen v 

případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon 

stanoví.“.233   

Navíc by se také podle mého názoru nejednalo o opatření přiměřené okolnostem 

daného případu z výše uvedených důvodů. Situace by se však mohla změnit 

                                                 
231 JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H.Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-607-4. s. 593-594. 
232 Ustanovení § 46 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví. 
233 Ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny. 
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v případě výrazné změny jak proočkovanosti společnosti, tak výskytu infekčních 

onemocnění zároveň s výskytem závažných zdravotních následků jako jejich 

výsledek. V takovém případě by zájem na proočkovanosti a vymýcení infekčních 

onemocnění mohl vést k uplatnění tohoto postupu. Avšak k využití exekuce 

přímým vynucením ještě přistupuje jeden problematický faktor a sice úprava jakým 

způsobem by měl orgán veřejného zdraví při exekuci konkrétně postupovat. 

Správní řád, jak již bylo řečeno, neuvádí přímé vynucení očkování 

v demonstrativním výčtu, ale také ani jiný postup který by byl podobný. Jako 

nejbližší by se nejspíše jevila úprava předvedení, kterou podle 

ustanovení § 60 správního řádu provádí Policie České republiky nebo jiný 

ozbrojený sbor, o němž to stanoví zvláštní zákon. Z tohoto důvodu je možné, že by 

i vynucení povinného očkování prováděla Policie České republiky. 

V současné době tento postup využíván není a k jeho využití by podle mého názoru 

byla třeba výslovná úprava oprávnění exekuci provést a rovněž jejího samotného 

postupu. Prozatím však zákon neposkytuje dostatečné zmocnění pro natolik 

závažný zásah. 

3.4.  Nepřímé sankce 

Z hlediska rozlišení sankcí dopadajících na povinné osoby za nesplnění očkovací 

povinnosti můžeme rozlišovat sankce přímé a nepřímé. Nepřímé sankce jsou 

sankce, jejichž primárním účelem není přimět povinné osoby k podrobení se 

očkovací povinnosti, ale dopadají na povinné osoby až jako následek odmítnutí 

očkování. Nepřímé sankce jsou upraveny v zákoně o ochraně veřejného zdraví a 

patří mezi ně stanovení podmínek pro přijetí dítěte do jeslí a předškolních zařízení, 
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podmínky účasti dětí ve škole v přírodě, zotavovacích akcích234 a na rekreačním 

táboře.235 

Podmínky přijetí dítěte do jeslí a předškolních zařízení jsou upraveny 

v ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje, že do jeslí 

či předškolních zařízení může být přijato pouze dítě, které se podrobilo 

stanovenému pravidelnému očkování. Znění tohoto ustanovení je následující: 

„Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo 

podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě 

právnické osoby, též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo 

mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé236a 

zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se 

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze 

imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“237 

Toto ustanovení tedy stanovuje povinnost, která dopadá přímo na poskytovatele 

služby péče o dítě v dětské skupině (podle zákona o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině). Poskytovatel nesmí neočkované dítě přijmout, ledaže mu byl 

předložen doklad o zákonné výjimce z očkovací povinnosti. Primárním smyslem 

tohoto ustanovení je ochrana dětí při návštěvě kolektivních zařízení, přičemž toto 

opatření má zamezit šíření infekčních onemocnění v prostředí, kde dochází ke styku 

                                                 
234 Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, 

jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické 

znalosti nebo dovednosti (§ 8 zákona o ochraně veřejného zdraví - zotavovací akce). 
235 Zákon o ochraně veřejného zdraví. 
236 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětské domovy pro děti do 3 let věku pokud jsou 

jim děti svěřeny nebo do nich umístěny na základě rozhodnutí soudu, školská zařízení pro výkon 

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby 

či obdobná zařízení pokud byla soudem nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. 
237 Viz § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví.  
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citlivých jedinců nízkého věku. Toto však není jediný účel, který lze z ustanovení 

dovodit. Lze na něj pohlížet i optikou zmíněné nepřímé sankce, která nutí zákonné 

zástupce, aby nechali děti očkovat pod hrozbou jejich nepřijetí do tohoto zařízení, 

s výjimkou zařízení, která upravuje ustanovení § 46 odst. 4 věta druhá. Výjimka 

byla stanovena pro školská zařízení (zařízení, do nichž je docházka povinná) a 

živnosti, při níž je služba poskytována v domácnosti osoby, která si službu 

objednala.238 

Na školská zařízení však dopadá úprava podmínek účasti dětí ve škole v přírodě. 

Tato úprava je obsažena v ustanovení § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví, který 

upravuje podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovacích akcích, přičemž 

dítě, které nebylo podrobeno stanovenému pravidelnému očkování, se nemůže 

těchto akcí zúčastnit. Stejná úprava platí i pro účast na výchovně rekreačním táboru 

pro děti (dále jen „tábor“) jelikož podle § 11a se tábor považuje za zotavovací 

akci.239 

3.4.1. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/14 

Oprávněností zásahu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví do práva 

na vzdělání garantovaným čl. 33 Listiny se zabýval Ústavní soud.240 Navrhovatel 

se domáhal zrušení ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a 

ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).241 Dále 

                                                 
238 KRÝSA, I. 2016, s. 126-127. 
239 KRÝSA, I. 2016, s. 126-127, s. 44-46, 50. 
240 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. 
241 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 



70 

 

se navrhovatel domáhal zrušení rozhodnutí ředitele Mateřské školy, kterým nebyl 

navrhovatel přijat do mateřské školky pro nepodrobení se pravidelnému 

očkování.242 

Vzhledem ke zkoumání aktivní legitimace navrhovatele Ústavní soud rozhodl, že 

ve vztahu k ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona není dána ani částečně. 

Jelikož dané ustanovení ukládá povinnost dodržovat podmínky stanovené 

zvláštním předpisem v případě podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání. Stanovuje tak obecnou zásadu, že má přednost zvláštní zákon před 

obecným. Proto by se toto výkladové pravidlo uplatnilo i v případě neexistence 

napadaného ustanovení. Ústavní soud tedy rozhodnul, že navrhovatel ve vztahu 

k tomuto ustanovení není oprávněným navrhovatelem.243 

3.4.2. K odůvodnění 

Dále se Ústavní soud zabýval otázkou, zda péče v předškolním zařízení spadá do 

práva na vzdělání podle čl. 33 Listiny. Přičemž vzhledem k ustanovení § 33 

školského zákona, který stanovuje cíle předškolního vzdělávání, judikatuře ESLP 

dospěl Ústavní soud k závěru, že není důvod vyloučit předškolní vzdělávání 

z dosahu práva na vzdělání podle čl. 33 Listiny.244  

Jelikož je předškolní vzdělávání součástí práva na vzdělání a navrhovatel namítl 

zásah do tohoto práva, Ústavní soud provedl tzv. test racionality, který v nálezu 

sp. zn. Pl. ÚS 54/10245 konstruoval jako metodický nástroj přezkumu zásahu 

                                                 
242 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14. 
243 Tamtéž, bod 61-62. 
244 Tamtéž, bod 78-83. 
245 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 54/10. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. 
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zákonodárce do oblasti ústavou garantovaných sociálních práv. Test 

racionality se skládá ze čtyř kroků: 1) vymezení smyslu a podstaty sociálního práva 

(tj. esenciálního obsahu), 2) zhodnocení zda se zákon nedotýká samotné existence 

sociálního práva nebo skutečné realizace jeho esenciálního obsahu, 3) posouzení, 

zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl (tj. jestli není svévolným zásadním 

snížením celkového standardu základních práv), 4) zvážení otázky, zda zákonný 

prostředek použitý k jeho dosažení je rozumný, ale nikoliv ne nutně nejlepší, 

nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší.246 

V prvním kroku Ústavní soud vymezil právo na vzdělání jako sociální právo, 

kterého se lze domáhat jen v mezích zákona podle čl. 41 odst. 1 Listiny a u kterého 

je ponecháno na zákonodárci, jaký mu dá příslušný obsah a rozsah. Avšak to 

neznamená, že tato relativní volnost zákonodárce může vést k porušení podstaty a 

smyslu práva na vzdělání. Avšak vzhledem k jeho charakteru je podle judikatury 

Ústavního soudu „jeho pojmový znak sám o sobě vágní, neboť tímto jen všeobecně 

formulovaným právem je spojen nespočet sociálních aspektů a účelů, a to mnohdy 

rozdílné sociální kvality a sociálního dopadu.“247 A tak zásah do samotného jádra 

práva na vzdělání je výjimečný a může k němu dojít v případě zjevných excesů, 

jako kdyby měl daný předpis obecně nepřijatelné důsledky.248  

V druhém kroku Ústavní soud odkázal na judikaturu ESLP. V rozsudku ESLP ze 

dne 15. 3. 2012, Solomachin proti Ukrajině, č. 24429/03, byl ESLP toho názoru, že 

očkování „představuje nezbytné preventivní opatření k zajištění, že v souvislosti 

s předmětnou podmínkou pro přijetí dítěte do předškolního zařízení nepůjde 

                                                 
246 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14. bod 85. 
247 Tamtéž, bod 88. 
248 Tamtéž, bod 86-89. 
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lékařský zákrok v podobě očkování k tíži dítěte v míře, která by narušovala 

rovnováhu mezi jeho tělesnou integritou a veřejným zájmem na ochraně zdraví 

obyvatelstva.“.249 Dále se zabýval vyjádřením Veřejné ochránkyně práv, která 

uvedla, že ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví navozuje nerovné 

postavení mezi dětmi s trvalou kontraindikací a dětmi, které z důvodu dočasné 

kontraindikace nemohou podstoupit očkování a tak materiálně trvalé kontraindikaci 

odpovídají. Tyto dočasné kontraindikace však nejsou jako trvalé označeny, a proto 

nepředstavují legální výjimku z povinného očkování. Ústavní soud v reakci na toto 

tvrzení konstatoval, že při výkladu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného 

zdraví musí být bráno v potaz jak materiální, tak formální hledisko. To znamená, 

že při posuzování naplnění legální výjimky z povinnosti k přijetí do předškolního 

zařízení (trvalé kontraindikace) musí být dbáno na to, aby nedocházelo k nerovnosti 

mezi dětmi, kterým z dlouhodobého hlediska zdravotní stav brání v podání 

příslušné očkovací látky (materiální hledisko) a to bez ohledu na to, zda je termín 

„trvalá kontraindikace“ výslovně (formální hledisko) uveden v daném potvrzení 

poskytovatele zdravotních služeb.250 

Avšak podle Ústavního soudu, i když napadené ustanovení představuje určité 

omezení práva na vzdělání, nejedná se o takový zásah, který by všem neočkovaným 

dětem bez výjimky znemožnil přijetí do předškolního zařízení. Proto podle 

Ústavního soudu projde napadené ustanovení i druhým kritériem testu 

racionality.251 

                                                 
249 Tamtéž, bod 92. 
250 Tamtéž, bod 93-97. 
251 Tamtéž, bod 98. 
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Ve třetím kroku podle názoru Ústavního soudu napadené ustanovení evidentně 

sleduje legitimní cíl, kterým je ochrana veřejného zdraví. Tento závěr doložil 

odkazem na své nálezy sp. zn. III ÚS 449/06, Pl. ÚS 19/14 a na judikaturu ESLP 

podle níž očkování též sleduje jako legitimní cíl ochranu veřejného zdraví.252 

V posledním kroku – testu rozumnosti, Ústavní soud zkoumal, zda je napadené 

ustanovení racionálním prostředkem k dosažení cíle. V tomto případě konstatoval, 

že povinné očkování představuje společenský benefit, který vyžaduje sdílenou 

odpovědnost členů společnosti neboli akt solidarity. Ten spočívá v podstoupení 

rizika od těch, kteří očkováním pomáhají vytvořit kolektivní imunitu a chrání tak 

zdraví celé společnosti. Na druhé straně jako na sociální nespravedlnost je možné 

nahlížet na případy, kdy by skupina neočkovaných dětí byla přijata do předškolních 

zařízení a čerpala by tak výhody vyplývající z ochoty ostatních nechat se očkovat a 

vzít tak i na sebe „minimální“ riziko.253 

Proto je Ústavní soud toho názoru, že právní úprava podmínky podrobit se 

stanovenému očkování pro přijetí dítěte do předškolního zařízení není 

protiústavním omezením práva na vzdělání. Dále stanovil, že „napadená úprava 

prošla testem rozumnosti, neboť nezasahuje do samotného jádra práva na vzdělání, 

sleduje legitimní cíl a k dosažení tohoto cíle zvolila racionální, a nikoliv svévolné 

prostředky“.254  

                                                 
252 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 15. 3. 2012, Solomachin proti Ukrajině, č. 

24429/03, bod 35. 
253 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14. bod 101-103. 
254 Tamtéž, bod 107. 
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3.4.3. Odlišné stanovisko Kateřiny Šimáčkové 

Kateřina Šimáčková vydala k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 16/14 odlišné stanovisko stejně 

jako v případě nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/14. Na své odlišné stanovisko k nálezu 

Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/14 odkazuje a zdůrazňuje, že považuje očkovací 

povinnosti za protiústavní z důvodů v něm uvedených (viz kapitola 2.4.1. Odlišné 

stanovisko Kateřiny Šimáčkové).255 

Vzhledem k napadené právní úpravě konstatovala obecně v odlišném stanovisku 

k nálezu Pl. ÚS 16/14, že většina pléna Ústavního soudu přistoupila k této ústavní 

stížnosti příliš svázaná současnou společenskou debatou o případné škodlivosti 

povinného očkování. Z tohoto důvodu Ústavní soud rozhodnul v závislosti na 

potřebě zdůraznit užitečnost povinného očkování a potřebnou solidaritu při ochraně 

veřejného zdraví. Proto však podle jejího názoru Ústavní soud neposoudil 

přesvědčivě, zda je napadená právní úprava racionální a ústavně konformní a 

omezil se na „přitakání“ ve prospěch očkovací povinnosti jako takové.256 

K. Šimáčková zdůrazňuje, že Ústavní soud použil pro posouzení napadené právní 

úpravy test racionality, který ESLP nezná. Jelikož je právo na vzdělání zakotveno 

v Evropské úmluvě, posuzuje tak zásahy do práva na vzdělání standardním testem 

poměřování protichůdných zájmů. Podle K. Šimáčkové však nelze z judikatury 

ESLP jednoznačně dovodit, že by byl ESLP v posuzované otázce tolik 

benevolentní, jak je v tomto nálezu aplikovaný test racionality. Avšak K. 

Šimáčková se domnívá, že současná právní úprava povinného očkování jako 

                                                 
255 Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, 

sp. zn. Pl. ÚS 16/14. 
256 Tamtéž, bod 13-14. 
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podmínky přijetí do předškolního vzdělávání nesplní ani kritéria méně přísného 

testu racionality.257  

Vzhledem k prvním dvěma kritériím tohoto testu uznává, že přístup k předškolnímu 

vzdělávání není jádrem práva na vzdělání, které spočívá zejména v primárním 

vzdělávání. Proto souhlasí s názorem většiny pléna, že právní úprava nezasahuje do 

jádra práva na vzdělání podle čl. 33 Listiny. Stejně tak souhlasí, že napadená právní 

úprava sleduje legitimní cíl – ochranu veřejného zdraví.258 Vytýká však, že Ústavní 

soud nedostatečně zkoumal, zda je napadená právní úprava vzhledem 

k legitimnímu cíli rozumná. Tuto skutečnost dokládá zejména tvrzením, že je 

potřeba zkoumat rozumnost vzhledem ke každé z devíti nemocí zvlášť. Přičemž 

podle jejího názoru argument ochrany veřejného zdraví a ochrany práv druhých 

neobstojí nejméně ve vztahu ke dvěma nemocem z devíti (záškrt a Hepatitida B). 

Jako důvod uvádí, rovněž jako v odlišném stanovisku k nálezu pléna 

sp. zn. Pl. ÚS 19/14, že tetanus neohrožuje svou nakažlivostí děti v kolektivu a 

nákaza Hepatitidou B je u malých dětí velmi omezená. Proto podmínka 

v souvislosti s těmito nemocemi sleduje ochranu pouze individuálního zdraví 

nenaočkované osoby, ne však šíření této nemoci. Z tohoto důvodu není podmínka 

očkování rozumná vzhledem k sledovanému cíli, kterým je ochrana zdraví dalších 

dětí v kolektivním zařízení.259  

Dalším aspektem nerozumnosti této úpravy, který uvádí, je vynucování povinnosti 

vůči všem předškolním zařízením nebo poskytovatelům služby péče o dítě v dětské 

skupině, a to i proti těm, které jsou otevřeně zřízeny i pro děti neočkované. 

                                                 
257 Tamtéž, bod 3. 
258 Tamtéž, bod 2. 
259 Tamtéž, bod 5-11. 
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V takovém případě rodiče vědomě dávají děti do takových zařízení a souhlasí s tím, 

že jsou děti zařazeny do neočkovaného kolektivu. K. Šimáčková tak konstatuje, že 

žádná z těchto úvah o racionalitě současné právní úpravy povinného očkování není 

v nálezu Ústavního soudu uvedena.260 Ústavní soud se dle jejího názoru omezuje 

na proklamace o tom, jak je očkování pro děti dobré a nutnosti solidarity. Proto 

podle ní uvedené okolnosti nasvědčují tomu, že nepřijetí do předškolního zařízení 

je jednou ze sankcí za porušení očkovací povinnosti.261  

I když sama K. Šimáčková uvádí, že považuje solidaritu při ochraně veřejného 

zdraví za vysokou společenskou hodnotu, tak by soudci Ústavního soudu neměli 

„přimhouřit oko“ nad neústavností právní úpravy. Zdůrazňuje, že před Ústavním 

soudem neležela otázka, zda má být očkovací povinnost zakotvena, ale jak má její 

právní úprava vypadat, aby byla ústavně konformní. K tomu dodává, že se většina 

spokojila s vyjádřením se ve prospěch očkovací povinnosti bez zkoumání kvality 

jednotlivých aspektů napadené právní úpravy.262  

Je pravdou, že uváděným legitimním cílem pro stanovení podmínek přijetí dítěte 

do předškolního zařízení v tomto případě je ochrana veřejného zdraví – tedy 

ochrana před šířením infekčních onemocnění a nákazou dětí v kolektivním zařízení. 

Jak už bylo uvedeno výše, děti jsou vzhledem k jejich zařazení do rizikové skupiny 

(nižší imunitě) více náchylné onemocnění a také u nich mohou mít nemoci těžší 

průběh. Avšak v případě, kdy je proočkovanost dětí zajištěna, tedy, že se v 

předškolním zařízení nachází děti, které jsou všechny proočkované, bylo by 

v ideálním případě možné přemýšlet nad výjimkou z takové povinnosti. Jelikož lze 

                                                 
260 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14. 
261 Tamtéž, bod 10. 
262 Tamtéž, bod 13. 
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na tento případ pohlížet z hlediska, kdy neočkované děti nemají koho nakazit, 

protože se nacházejí v prostředí, kde jsou ostatní děti očkované. Jenže o tom lze 

hovořit v onom ideálním případě. Ve skutečnosti mohou být všechny děti 

očkované, ale u některých z těchto dětí se nemusela vytvořit dostatečně silná 

imunita, a proto tyto děti chrání právě kolektivní imunita, kterou je dosaženo právě 

podmínkou přijetí dětí do kolektivního zařízení. Proto je třeba také zvážit, jak 

přesně je možné dopředu, před udělením případné výjimky, posoudit, zda očkované 

dítě má dostatečnou imunitu případnému onemocnění čelit.  

Jako další možná výjimka se v ideálním případě jeví u zařízení, která jsou už 

založena pro neočkované děti. Avšak je třeba také pohlížet na situaci z pohledu 

rodičů, kteří potřebují zajistit předškolní vzdělávání svému dítěti (a jak i samotný 

Ústavní soud rozhodnul, mají na to také právo dle čl. 33 Listiny). Může však nastat 

případ, že předškolní zařízení budou přeplněná a dítě, které nebude moci být 

očkováno pro legální výjimku, bude moci navštěvovat jen zařízení, které je pro 

neočkované děti. Rodiče se v takovém případě budou muset podrobit tomuto 

režimu, i když by preferovali zařazení dítěte do proočkovaného kolektivu. Taková 

situace může být samozřejmě velmi výjimečná, avšak i to by bylo třeba posoudit, 

pokud by mělo být o takové výjimce rozhodováno.  

Avšak souhlasím s názorem K. Šimáčkové v souvislosti s požadavkem očkování 

proti tetanu. V tomto případě tetanus opravdu není přenosný z člověka na člověka, 

resp. z dítěte na dítě, a zakotvení podmínky očkování proti tetanu pro přijetí dítěte 

do školky se opravdu jeví jako nepřímá sankce. Dítě neočkované proti tetanu 

nenakazí ostatní děti v kolektivním zařízení a legitimním cílem povinného 
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očkování v případě této nemoci je tedy individuální ochrana zdraví dítěte, za jehož 

nesplnění je rodič a tím i dítě sankcionováno nepřijetím do předškolního zařízení. 

3.5.  Přímé sankce 

3.5.1. Správně právní sankce 

Z hlediska současné právní úpravy správního trestání na úseku předcházení vzniku 

a šíření infekčních onemocnění se právní úprava rozpadá do dvou 

zákonů – přestupkový zákon a zákon o ochraně veřejného zdraví. V této kapitole 

přiblížím jednotlivé přímé sankce s jejich rozdělením podle předpisu, který je 

obsahuje. Avšak před tím je třeba uvést změny, které nastanou v souvislosti s novou 

právní úpravou přestupků a jakým způsobem tato změna zasáhne správní trestání 

na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. 

Účinným právním předpisem v době psaní této práce je přestupkový zákon. Avšak 

od 1. 7. 2017 se stává účinnou nová právní úprava přestupků a to zákon č. 250/2016 

Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za 

přestupky“)263 a zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích (dále jen „zákon o 

některých přestupcích“),264 které byly oba vyhlášeny 3. 8. 2016. Jednou ze změn, 

kterou tato nová úprava přináší, je zavedení jednotného pojmu přestupek, který 

bude zahrnovat současné přestupky, jiné správní delikty fyzických osob a správní 

delikty právnických a podnikajících fyzických osob. Důvodová zpráva k zákonu o 

odpovědnosti za přestupky uvádí, že má být tímto krokem dosaženo 

transparentnosti ohledně trestnosti možných forem útoku proti zájmům veřejné 

                                                 
263 Zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
264 Zákon č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích. In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
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správy.265 Důvodem pro novou úpravu je, že pojem přestupek je na rozdíl od pojmu 

správní delikt legálně definován. Avšak definice pojmu správní delikt je 

odvozována z právní teorie a judikatury, přičemž vzhledem k různému obsahu, 

který lze vysledovat z platné právní úpravy lze říci, že výklad tohoto pojmu činí 

obtíže.266  

S novou právní úpravou se legální definice přestupku koncepčně nemění, ale 

dochází k upřesnění současné definice doplněním slova „protiprávní“.267 Zákon o 

odpovědnosti za přestupky tak definuje přestupek jako: 

„společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně 

označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.“268 

Znění původní definice je následující: 

„zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek 

výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“269 

                                                 
265 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

č. 250/2016 Dz. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 

2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
266 Tamtéž.; PRÁŠKOVÁ, H. Nový zákon o přestupcích. In: Ministerstvo vnitra České republiky 

[online]. Praha: MVCR [cit. 2016-11-07]. Dostupné z: 

https://cse.google.com/cse?cx=015489265366623571386%3Aizzrwg3bmqm&q=novy+zakon+o+

prestupcich&ok.x=0&ok.y=0&ok=ok#gsc.tab=0&gsc.q=novy%20zakon%20o%20prestupcich&gs

c.page=1.; LEGS. Nad věcným záměrem nového přestupkového zákona. Právní rozhledy [online]. 

2013, 2013(17/2013), II [cit. 2016-11-07]. 
267 Tamtéž. 
268 Viz § 5 zákona o odpovědnosti za přestupky. 
269 Viz § 2 odst. 1 přestupkového zákona. 

https://cse.google.com/cse?cx=015489265366623571386%3Aizzrwg3bmqm&q=novy+zakon+o+prestupcich&ok.x=0&ok.y=0&ok=ok#gsc.tab=0&gsc.q=novy%20zakon%20o%20prestupcich&gsc.page=1
https://cse.google.com/cse?cx=015489265366623571386%3Aizzrwg3bmqm&q=novy+zakon+o+prestupcich&ok.x=0&ok.y=0&ok=ok#gsc.tab=0&gsc.q=novy%20zakon%20o%20prestupcich&gsc.page=1
https://cse.google.com/cse?cx=015489265366623571386%3Aizzrwg3bmqm&q=novy+zakon+o+prestupcich&ok.x=0&ok.y=0&ok=ok#gsc.tab=0&gsc.q=novy%20zakon%20o%20prestupcich&gsc.page=1
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Ze současné legální definice také vypadne požadavek zavinění, který se přesune do 

ustanovení § 15 odst. 1 věta první, který stanovuje, že k odpovědnosti fyzické osoby 

za přestupek se vyžaduje zavinění.270  

S úpravou správních deliktů v jiných právních předpisech se nová právní úprava 

(zákon o odpovědnosti za přestupky) vyrovnává v přechodných ustanoveních, 

přesněji v ustanovení § 112 odst. 1. Zde stanovuje právní fikci, že se na dosavadní 

jiné správní delikty ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na přestupky 

podle tohoto zákona. Přičemž je stanoveno, že odpovědnost za přestupky a 

dosavadní jiné správní delikty se bude posuzovat podle dosavadních zákonů, pokud 

k jednání, které založilo odpovědnost, došlo před dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. Avšak odpovědnost se posoudí podle tohoto zákona, pokud je to pro 

pachatele příznivější.271 

Velkou změnou bude také přesunutí skutkových podstat upravených v současném 

přestupkovém zákoně. Zákon o odpovědnosti za přestupky totiž bude obsahovat jen 

obecné základy odpovědnosti za přestupek a řízení o přestupcích. Proto budou 

některé skutkové podstaty přestupků převedeny do jiných zákonů. Skutkové 

podstaty, pro něž nelze nalézt odpovídající právní úpravu v jiných zákonech budou 

upraveny v samostatném zákoně o některých přestupcích.272  

Za tímto účelem je v současné době v Parlamentu České republiky (přesněji 

v druhém čtení v Poslanecké sněmovně) projednáván vládní návrh 

                                                 
270 Zákon o odpovědnosti za přestupky.; Přestupkový zákon. 
271 Viz § 112 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky. 
272 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

č. 250/2016 Dz.; PRÁŠKOVÁ, H. Nový zákon o přestupcích. In: Ministerstvo vnitra České 

republiky [online]. Praha: MVCR [cit. 2016-11-07]. Dostupné z: 

https://cse.google.com/cse?cx=015489265366623571386%3Aizzrwg3bmqm&q=novy+zakon+o+

prestupcich&ok.x=0&ok.y=0&ok=ok#gsc.tab=0&gsc.q=novy%20zakon%20o%20prestupcich&gs

c.page=1. 
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zákona č. 929/0 – Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím 

zákona o odpovědnosti za přestupky, který bude řešit zmíněné přesuny skutkových 

podstat a současně také sjednocení správního trestání v jiných zákonech.273  

3.5.2. Přestupkový zákon 

Co se týče povinného očkování dětí, přestupkový zákon obsahuje 

v ustanovení § 29 úpravu přestupků na úseku zdravotnictví. Podle § 29 odst. 1 

písm. f) se dopustí přestupku povinná osoba,274 pokud nezajistí, aby se nezletilá 

fyzická osoba podrobila stanovenému pravidelnému očkování, ledaže je u nezletilé 

osoby dána legální výjimka z povinného očkování.  

Vzhledem k povinnému očkování dospělých stanovuje ustanovení § 29 odst. 1 

písm. s), že se přestupku dopustí, kdo se nepodrobí pravidelnému nebo 

mimořádnému očkování nebo se před zařazením na pracoviště s vyšším rizikem 

vzniku infekčního onemocnění nepodrobí stanovenému zvláštnímu očkování. Za 

tyto přestupky lze podle § 29 odst. 2 uložit pokutu do výše 10.000 Kč.  

Jak již bylo uvedeno výše, zákon o odpovědnosti za přestupky zvláštní část, tedy 

jednotlivé skutkové podstaty přestupků, obsahovat nebude. Proto se podle 

důvodové zprávy k zákonu o odpovědnosti za přestupky, přestupky na úseku 

zdravotnictví přesunou do jiných zákonů. Konkrétně přestupky na úseku 

zdravotnictví se přesunou do dvou zákonů – ZZS a zákon o ochraně veřejného 

zdraví, kdy ustanovení § 29 odst. 1 b), c), f), h), až j), n), a o) budou převedeny do 

                                                 
273 Sněmovní tisk č. 929, Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky – EU. [cit. 26. 

10. 2016]. Dostupné z : http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=929. 
274 Zákonný zástupce nezletilé fyzické osoby, nebo fyzická osoba, které byla nezletilá fyzická osoba 

svěřena rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu do pěstounské péče nebo do výchovy. 
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zákona o ochraně veřejného zdraví, tedy včetně úpravy odpovědnosti za porušení 

očkovací povinnosti.275 

3.5.3. Zákon o ochraně veřejného zdraví 

Úprava přímých sankcí se v zákoně o ochraně veřejného zdraví nachází 

v ustanovení § 92 a násl., která obsahují úpravu správních deliktů a přestupků. 

Z hlediska správního trestání na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění se budu zabývat jen úpravou správních deliktů v zákoně o ochraně 

veřejného zdraví, jelikož tento zákon v současné době neupravuje přestupky na 

úseku porušení očkovací povinnosti.  

Právní úpravu správních deliktů v zákoně o ochraně veřejného zdraví můžeme 

rozdělit do několika kategorií podle toho, kdo se daného správního deliktu dopustil: 

a) správní delikty poskytovatelů zdravotních služeb, 

b) správní delikty škol a PO nebo podnikající FO pořádající zotavovací akce, 

c) poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, 

d) správní delikty zařízení de § 46 odst. 4, 

e) správní delikty zaměstnavatelů. 

 

a) Správní delikty poskytovatelů zdravotních služeb 

Úpravu správních deliktů poskytovatelů zdravotních služeb obsahuje 

ustanovení § 92k, které obecně upravuje správní delikty na úseku předcházení 

vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení 

zdraví. Podle toho ustanovení se poskytovatel zdravotních služeb dopustí správního 

deliktu, pokud 1) neprovede očkování či vyšetření stavu imunity, ke kterému byl 

                                                 
275 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

č. 250/2016 Dz. 
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požádán orgánem ochrany veřejného zdraví podle § 46 odst. 5 zákona o ochraně 

veřejného zdraví,276 2) pokud v rozporu s § 45 odmítne provést povinné očkování 

či pasivní imunizaci.277 Za spáchání těchto správních deliktů bude poskytovateli 

zdravotních služeb uložena pokuta do 1 000 000 Kč,278 3) pokud použije jinou 

očkovací látku než stanovenou v § 47 odst. 1 či neprovede zápis očkování do 

zdravotní dokumentace, očkovacího průkazu nebo zdravotního a očkovacího 

průkazu, nebo pokud provede očkování v rozporu s § 47a. 279 Za spáchání těchto 

správních deliktů bude poskytovateli zdravotních služeb uložena pokuta do 500 000 

Kč.280 4) Dále spáchá poskytovatel zdravotních služeb správní delikt, pokud 

neposkytne informaci podle § 51 odst. 1 písm. a) nebo b).281 V takovém případě mu 

bude uložena pokuta do 100 000 Kč.282  

b) Správní delikty škol a PO nebo podnikající FO pořádající zotavovací akce 

Ustanovení § 92 d odst. 3 písm. b) stanovuje, že se správního deliktu dopustí škola 

vysílající děti na školu v přírodě, PO nebo podnikající FO jako pořádající 

zotavovací akce v případě nesplnění podmínek pro vyslání nebo přijetí dítěte na 

školu v přírodě nebo zotavovací akci. V takovém případě, pokud tyto povinné 

osoby vyšlou nebo přijmou dítě, které nebylo podrobeno pravidelnému očkování, 

na školu v přírodě nebo zotavovací akci, bude jim za takový správní delikt uložena 

pokuta do 30.000 Kč podle § 92d odst. 7 písm. a). 

                                                 
276 Podle § 92k odst. 2 písm. a) orgán ochrany veřejného zdraví zjistil, že se nezletilá fyzická osoba, 

která nemá zvoleného poskytovatele zdravotních služeb, nepodrobila očkování nebo vyšetření stavu 

imunity, vydá orgán ochrany veřejného zdraví rozhodnutí, kterým jí stanoví povinnost podrobit se 

tomuto očkování nebo vyšetření u určeného poskytovatele zdravotních služeb. 
277 Viz § 92k odst. 2 písm. c) zákona o ochraně veřejného zdraví. 
278 Viz § 92k odst. 6 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví. 
279 Viz § 92k odst. 2 písm. e) zákona o ochraně veřejného zdraví.; Ustanovení § 47a zákona o ochraně 

veřejného zdraví upravuje lékaře provádějící očkování, resp. který poskytovatel zdravotních služeb 

má provést určité očkování. 
280 Viz § 92k odst. 6 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví. 
281 Viz § 92k odst. 2 písm. f) zákona o ochraně veřejného zdraví. 
282 Viz § 92k odst. 6 písm. c) zákona o ochraně veřejného zdraví. 
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c) Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině 

Správního deliktu podle § 92k odstavce 4 se dopustí osoba uvedená v § 50283 tím, 

že přijme dítě, které se nepodrobilo povinnému očkování, a aniž by byl předložen 

doklad o výjimce z očkovací povinnosti.  Podle odstavce 6 písm. a) stejného 

ustanovení se za tento správní delikt ukládá pokuta 500 000 Kč.  

d) Správní delikty zařízení de § 46 odst. 4 

Pokud zařízení uvedené v § 46 odst. 4284 nezajistí, aby se FO, která je v něm 

umístěná, podrobila pravidelnému očkování, bude mu uložena pokuta do výše 

500 000 Kč. Podle § 92k odst. 6 písm. b).285 

e) Správní delikty zaměstnavatelů 

Ustanovení § 92h upravuje správní delikty na úseku ochrany zdraví při práci a 

zajištění pracovně lékařských služeb. Takového správního deliktu se dopustí PO 

nebo podnikající FO jako zaměstnavatel, pokud podle ustanovení § 92h odst. 4 

písm.) r) neumožní zaměstnanci podrobit se stanovené nebo uložené preventivní 

prohlídce nebo vyšetření nebo stanovenému očkování. Za takový správní delikt 

bude uložena pokuta do 200 0000 Kč podle § 92h odst. 9 písm. b). 

Vzhledem k nové právní úpravě správního trestání dojde ke změně současné úpravy 

v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Kromě zmíněného přesunu skutkových 

podstat přestupků do tohoto zákona má také vládní návrh zákona dosáhnout 

„sjednocení správního trestání za dosavadní správní delikty právnických a 

                                                 
283 Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická 

osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, 

v jejíž náplni je péče o děti do věku 3 let, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 

odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná. 
284 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětské domovy pro děti do 3 let věku, pokud jsou 

jim děti svěřeny nebo do nich umístěny na základě rozhodnutí soudu, školská zařízení pro výkon 

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby 

či obdobná zařízení, pokud byla soudem nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. 
285 Viz § 92k odst. 5 zákona o ochraně veřejného zdraví.  
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podnikajících fyzických osob a přestupky fyzických osob a odstranění duplicit 

obecné úpravy odpovědnosti za přestupky.“286 Vládní návrh zákona tak navrhuje: 

„s ohledem na to, že zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pod pojem 

„přestupek“ zahrnuje i správní delikty, rozšiřuje se právní úprava o odpovědnost 

fyzických osob za přestupek a nahrazuje se tím, v návaznosti na úpravu 

hmotněprávních povinností, úprava obsažená v § 29 zákona č. 200/1990 Sb.“.287 

Vládní návrh zákona je však stále ještě v druhém čtení a v případě jeho nepřijetí či 

do jeho přijetí budou platit přechodná ustanovení zákona o odpovědnosti za 

přestupky.  

                                                 
286 Sněmovní tisk č. 929, Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky – EU. [cit. 26. 

10. 2016]. Dostupné z : http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=929. 
287 Tamtéž. 
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4. Odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou 

očkováním 

Jako jeden z důvodů kritiky a současně také neproporcionality právní úpravy 

povinného očkování, byl uveden chybějící mechanismus odpovědnosti za újmu 

způsobenou povinným očkováním, resp. jeho nežádoucími účinky. Skutečnost, že 

v současné době neexistuje způsob, kterým by se poškození mohli domoci 

kompenzace, je předmětem veřejné diskuze a zabýval se jí také Ústavní soud. 

V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/14 se Ústavní soud jako obiter dictum vyjádřil, že 

„stanoví-li stát sankci pro případ odepření povinnosti strpět vakcinaci, musí se 

zamýšlet i nad situací, při níž eventuálně způsobí výkonem práva očkované osobě 

újmu na zdraví“.288 Odkázal zde na Úmluvu o biomedicíně, která v čl. 24 upravuje 

náhradu za způsobenou újmu. Na základě tohoto článku se může osoba, která 

utrpěla újmu způsobenou zákrokem, domáhat spravedlivé náhrady škody za 

podmínek a postupů stanovených zákonem. Podle Ústavního soudu „nelze však 

přehlédnout, že při realizaci povinného očkování jde o lékařský výkon preventivní 

povahy, činěný v zájmu ochrany veřejného zdraví, aprobovaný zákonem a mající 

mimořádně široký osobní rozsah a dopad.“289 Ústavní soud tak vyjádřil souhlas se 

stěžovatelem a svůj názor, že absence této právní úpravy by měla být zhojena, avšak 

sám nepřistoupil k založení nároku ať už na základě zmíněné 

Úmluvy o biomedicíně. Podle Ústavního soudu je tak na legislativě, aby zvážila 

úpravu odpovědnosti státu za způsobenou újmu na zdraví. Avšak Ústavní soud se 

již ve své rozhodovací praxi setkal se situací, ve které zrušil právní úpravu pro 

                                                 
288 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14. bod 87.; NAUŠOVÁ, K. Ústavní 

soud: Očkování zůstává nadále povinné. Právo a rodina. 17(2015/4), 19-21. 
289 Tamtéž, bod 87. 
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nespravedlivou nerovnováhu, kterou zakládala bez možnosti kompenzace mezi 

různými skupinami obyvatel.290 Tento nález se týkal tzv. regulovaného nájemného, 

ve kterém Ústavní soud posuzovanou právní úpravu zrušil, jelikož jedna skupina 

vlastníků byla zvýhodněna oproti druhé skupině vlastníků, která se musela podrobit 

větším omezením bez zmíněné kompenzace. Velice zajímavá byla formulace 

Ústavního soudu „dnes existují v naší společnosti sociální skupiny či subjekty, které 

hradí ze svého to, co … má zajišťovat stát.“291 Při pohledu na tuto formulaci optikou 

povinného očkování lze říci, že je tato situace podobná, jelikož fyzické osoby, u 

nichž není dána ani legální ani Ústavním soudem přijatá výjimka, mají povinnost 

se očkování podrobit. Nesou však ze svého negativní následky této povinnosti, i 

když by je měl nést tvůrce povinnosti – stát.292 

Na absenci úpravy odpovědnosti za škodu upozornila i K. Šimáčková ve svém 

odlišném stanovisku k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/14, kde uvedla tuto skutečnost jako 

důvod neproporcionality povinného očkování. Neproporcionální je podle K. 

Šimáčkové situace, ve které je na jedné straně stanovena povinnost podrobit se 

očkování a na straně druhé není řešena povinnost státu plně odpovídat za újmu na 

zdraví způsobenou očkováním.293 Ústavní soud pak na absenci úpravy upozornil 

rovněž v nálezu sp. zn. I. ÚS 1253/14, ve kterém uvedl, že doposud nedošlo 

k nápravě tohoto problému.  

                                                 
290 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. 
291 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000. 
292 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000.; BARESOVA, M. Očkovaní 

v právu – česko-německá komparace [online]. Brno, 2015 [cit. 2016-11-07]. Diplomová práce.; 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/348224/pravf_m/. s. 59-

60. 
293 Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k nálezu Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, 

sp. zn. Pl. ÚS 19/14. bod 22–23. 

http://is.muni.cz/th/348224/pravf_m/
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Z hlediska právní úpravy povinného očkování nejsme jedinou zemí, která zavedla 

očkovací povinnost. Můžeme ji také nalézt ve francouzském zákoníku o veřejném 

zdraví (Code de la santé publique), který upravuje povinné očkování proti třem 

nemocem – záškrt, tetanus a dětská obrna.294 Očkovací povinnost ve Francii není 

omezena pouze na děti, ale existují zde také další očkování jako očkování proti žluté 

zimnici, které je povinné pro departement Guyana, očkování v profesionálním 

prostředí (Les personnes qui exercent une activité professionnelle), očkování pro 

cesty spadající pod mezinárodní sanitární úpravu, očkování v případě akutních 

sanitárních opatření a další.295 Stejně jako v České republice probíhá ve Francii 

veřejná debata na téma povinného očkování, jeho potřebnosti a rizik. Otázce ústavní 

konformity se věnovala Ústavní rada Francouzské republiky (obdoba českého 

Ústavního soudu).296 Svým rozhodnutím potvrdila, že zákonodárce nezasáhnul do 

práva na ochranu zdraví stanovením povinného očkování. Ústavní rada byla toho 

názoru, že ustanovení, která byla zkoumána v daném rozhodnutí „nebyla v rozporu 

s žádným právem ani svobodou zaručenými Ústavou, Ústavní rada je prohlásila za 

souladná s Ústavou.“297 Jelikož je ve Francii stejně jako v České republice 

očkování povinné, je vhodné se zmínit o možnosti žádat náhradu nemajetkové újmy 

způsobené povinným očkováním. Na náhradu újmy má nárok ten, kdo ji utrpěl jako 

následek povinného očkování stanoveným zákoníkem o veřejném zdraví (tj. jako 

                                                 
294 Viz L. 3111 až L. 3111-3 zákoníku veřejného zdraví. 
295 MORÁVKOBÁ, J. Komentář k rozhodnutí Ústavní rady Francouzské republiky k očkovací 

povinnosti dětí. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 10. 2016].; 

Accidents vaccinations obligatoires. ONIAM - OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES 

ACCIDENTS MÉDICAUX [online]. Paris: Oniam [cit. 2016-10-30]. Dostupné z: 

http://www.oniam.fr/accidents-medicaux-vaccinations-obligatoires. 
296 Rozhodnutí Ústavní rady Francouzské republiky ze dne 20. 3. 2015, č. 2015-458 QPC. 
297 Rozhodnutí Ústavní rady Francouzské republiky ze dne 20. 3. 2015, č. 215-458 QPC. [online]. 

Conseil constitutionel, 2015 [cit. 30. 10. 2016]. Dostupné z http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-

1959/2015/2015-458-qpc/version-en-anglais.143856.html.; MORÁVKOBÁ, J. Komentář k 

rozhodnutí Ústavní rady Francouzské republiky k očkovací povinnosti dětí. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 10. 10. 2016]. 
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následek dětského očkování požadovaného zákonem, očkování v personálním 

prostředí298 či očkování studentů).299 V případě existence újmy podává poškozený 

žádost k úřadu ONIAM (L’Office National d’Indemnisation des Accidents 

Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales). Proces 

náhrady újmy probíhá před tímto úřadem mimosoudní cestou. Řízení je bezplatné 

a ONIAM prověří potřebné dokumenty, případně vyšetří poškozeného a pokud 

shledá jeho nárok, poskytne mu odškodnění. Avšak pokud ONIAM žádost zamítne 

nebo o ní nerozhodne do šesti měsíců, může se poškozený obrátit na svůj místně 

příslušný správní soud (podle bydliště žadatele) s žádostí o přezkum. 300 

Nicméně oproti státům stanovujícím povinné očkování nalezneme také státy, ve 

kterých je očkování pouze dobrovolné (Velká Británie). Zajímavé však je, že i přes 

to, že je očkování dobrovolné, stát přejímá odpovědnost za nepříznivé následky 

způsobené očkováním. Zatímco v České republice, kde je stanovena očkovací 

povinnost tato úprava chybí. Systému kompenzace ve Velké Británii se budu dále 

podrobněji věnovat v kapitole 4.6. (Právní úprava ve Velké Británii). 

4.1.  Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb 

Před přijetím zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník č. 89/2012 Sb.“)301 

byl za nežádoucí účinky aplikace očkovací látky odpovědný poskytovatel 

                                                 
298 Očkování pracovníků ve veřejném či soukromém zařízení či organizaci preventivní péče nebo 

ubytování pro seniory, kteří by mohly vystavit příjemce služby riziku kontaminace (Tamtéž). 
299 Očkovací povinnost je stanovena také pro studenty lékařských či jiných zdravotnických profesí, 

kteří musí absolvovat část studia ve veřejném či soukromém zařízení prevence nebo zdravotní péče.; 

Accidents vaccinations obligatoires. ONIAM - OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES 

ACCIDENTS MÉDICAUX [online]. Paris: Oniam [cit. 2016-10-30]. Dostupné z: 

http://www.oniam.fr/accidents-medicaux-vaccinations-obligatoires. 
300 Accidents vaccinations obligatoires. ONIAM - OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION 

DES ACCIDENTS MÉDICAUX [online]. Paris: Oniam [cit. 2016-10-30]. Dostupné z: 

http://www.oniam.fr/accidents-medicaux-vaccinations-obligatoires. 
301 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. 
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zdravotních služeb. Základem této odpovědnosti bylo ustanovení § 421a zákona č. 

40/1964 Sb. občanský zákoník,302 které upravovalo absolutní objektivní 

odpovědnost. Znění tohoto ustanovení bylo následující: 

„(1) Každý odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito. Této odpovědnosti se 

nemůže zprostit. 

(2) Odpovědnost podle odstavce 1 se vztahuje i na poskytování zdravotnických, 

sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb.“303 

Toto ustanovení tedy zakládalo odpovědnost za škodu, která byla způsobena 

vlastnostmi použité věci. Pro vznik odpovědnosti nebylo třeba porušení právní 

povinnosti ani zavinění. Rozhodující bylo pouze, zda účinky přístroje, přípravku či 

jiné použité věci vedly ke vzniku škody, která vyplývala z povahy této věci. 

Přičemž podle odstavce 2 se toto ustanovení aplikovalo mimo jiné na poskytovatele 

zdravotních služeb. Z hlediska povinného očkování to znamenalo odpovědnost za 

újmu na zdraví vzniklou při použití bezvadné očkovací látky, i když očkování bylo 

provedeno lege artis a újmu způsobily právě nežádoucí účinky použité očkovací 

látky.304 

Toto ustanovení bylo chápáno jako nespravedlivé a velice přísné. Jelikož 

poskytovatel zdravotních služeb i při naprosto správném postupu a veškeré snaze 

                                                 
302 Zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. 
303 Viz § 421 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
304 MACH, J. Odpovědnost za škodu. TEMPUS MEDICORUM. 2015, 2015(Duben 2015), 24.; 

VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vydání 1. v 

Praze: Leges, 2014. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-045-1. s. 98-100. 
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pacientovi pomoci, mohl odpovídat za škodu způsobenou okolnostmi majícími 

původ v povaze použité věci. Navíc poskytovatel zdravotních služeb neměl v tomto 

případě dán k obraně žádný zprošťující (liberační) důvod, např. důvod, že škodě 

nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškeré odborné péče. Z hlediska jeho 

činnosti tedy nemohl učinit nic pro to, aby odpovědnosti buď předešel, nebo se z ní 

vymanil, jelikož sebesprávnější postup ani dostatečná prevence nemusely mít vliv 

na vlastnost věci, která újmu na zdraví způsobila.305 Tento problém lze na příkladu 

povinného očkování velice dobře vidět. V případě povinného očkování ještě k této 

nespravedlnosti přistupuje faktor, že poskytovatel zdravotních služeb má povinnost 

očkovat a za nesplnění této povinnosti je sankcionován, jak již bylo uvedeno 

v předchozí kapitole. 

Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb za újmu na zdraví způsobenou 

povinným očkováním potvrdil Nejvyšší soud. V rozsudku sp. zn. 25 Cdo 

3953/2014306 potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze a Okresního soudu, že 

poskytovatel zdravotních služeb (v rozsudku poskytovatel zdravotní péče) 

odpovídá na základě § 421a za škodu na zdraví způsobenou žalobkyni účinkem 

použité očkovací látky proti tuberkulóze. Nejvyšší soud zde stanovil, že ustanovení 

§ 421a upravuje případ objektivní odpovědnosti bez možnosti liberace, kdy 

zákonnými předpoklady odpovědnosti jsou vznik škody, její původ v povaze 

přístroje či jiné věci, které bylo použito a příčinná souvislost mezi nimi. Přičemž 

„okolností, jež má původ v povaze léčiva je nejen vada či chybějící vlastnost (např. 

je infikován), kterou by lék měl mít, ale také jeho vlastnosti, jimiž se při svém použití 

                                                 
305 MACH, J. 2015, s. 460-462.  
306 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3953/2014. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
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projevuje, ať už typické či charakteristické, nebo naopak neobvyklé či 

nepředpokládané.“307 Z tohoto důvodu odpovídá poskytovatel i za újmu 

způsobenou samotnou vlastností očkování látky to znamená i v případě správné 

aplikace (lege artis) očkovací látky, která ve výsledku způsobí nepříznivou reakci, 

ať už je tato reakce s použitím látky obecně spojena či nikoliv.308  

Dovolací soud ve své rozhodovací praxi důsledně rozlišoval, co bylo považováno 

za takovou okolnost. Velmi známým a typovým příkladem je rozhodnutí 

Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2046/2007.309 V tomto případu došlo ke 

komplikacím při laparoskopické operaci jícnu. K operaci byl použit operační 

nástroj (troakar), kterým byl pacient v průběhu operace pořezán v dutině břišní. Pro 

tento nástroj je charakteristická jeho konstrukce a ostrost, kdy právě tyto vlastnosti 

byly uznány jako okolnost podle § 421a. V návaznosti na povinné očkování je 

zajímavý také rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1240/2009,310 který se 

zabýval nepříznivým účinkem léků na zdraví pacientky. Příčinou poškození zdraví 

byl v tomto případě právě negativní vliv jinak správně aplikovaného léku na 

organismus, který vedl k nepříznivému následku (Heigneho syndrom). Podle 

tohoto rozsudku byla odpovědnost založena okolnostmi majícími původ v povaze 

použitého léčiva.311 

                                                 
307 Tamtéž.  
308 Tamtéž. 
309 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2046/2007. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
310 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. 25 Cdo 1240/2009. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
311 VOJTEK, P. Dvě otázky medicínského práva, pro něž bude nový občanský zákoník přelomový. 

Soudní rozhledy. 2013, (4/2013), 122. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství 

C. H. Beck [cit. 29. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 
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P. Vojtek k rozsudku sp. zn. 25 Cdo 3953/2014 poznamenal, že vzhledem k tomu, 

že odpovědnost podle ustanovení § 421a občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. byla 

odstraněna, resp. že občanský zákoník č. 89/2012 Sb. úpravu absolutní objektivní 

odpovědnosti za vlastnost použité věci neobsahuje, bude třeba do budoucna 

modifikovat závěry tohoto rozhodnutí o odpovědnosti subjektu, který aplikoval 

očkovací látku.312 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. tedy opustil princip absolutní objektivní 

odpovědnosti za výsledek při poskytování zdravotnických, sociálních, 

veterinárních a jiných biologických služeb, jak stanovoval § 421a. Současná 

úprava, která toto ustanovení nahrazuje, se nachází v ustanovení § 2936 a § 2938.313 

Vzhledem k charakteru odpovědnosti za újmu způsobenou povinným očkováním 

se budu věnovat ustanovení § 2936 a § 2937. 

Podle § 2936 upravující škodu způsobenou věcí je objektivně založená povinnost 

k náhradě škody při poskytování služeb ve zdravotnictví, veterinární medicíně, 

v oblasti sociální, biologické a jiné omezena na případy, kdy škodlivý následek 

vyvolala věc v důsledku vady. Již tedy nepostačí samotná vlastnost věci, ale použitá 

věc musí mít určitý nedostatek. Takovou povinnost má ten, kdo vadnou věc 

k poskytnutí služby použil. Nicméně i přes kritiku absolutní odpovědnosti ve 

zdravotnictví bez možnosti liberace byl tento charakter odpovědnosti zachován, 

nyní však musí být použitá věc vadná.314 

                                                 
312 VOJTEK, P. Škoda na zdraví způsobená povinným očkováním. Soudní rozhledy. 2015, (11-

12/2015), 404. [online]. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 27. 10. 

2016].  
313 KORBEL, F. a kol., Převodové tabulky a rejstříky pro nový občanský zákoník, zákon o 

obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém. Ostrava: Sagit, 2012. s. 23. 
314 VOJTEK, P. in: Občanský zákoník: komentář. Vydání 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-630-3. s. 1038-1042.; Valuš 2014, s. 98-100. 
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Nová právní úprava pamatuje také na situace, kdy věc způsobí škodu sama od sebe 

v ustanovení § 2937 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (samovolná škoda 

způsobená věcí). V takovém případě nahradí škodu ten, kdo měl mít nad věcí 

dohled nebo vlastník věci, pokud osobu, která měla mít nad věcí dohled, nelze určit. 

Nicméně škůdce se může zbavit odpovědnosti, pokud prokáže, že nezanedbal 

náležitý dohled. Je tak na rozdíl od předchozí úpravy vybaven liberačním 

důvodem.315 

Z tohoto důvodu již nebude možné aplikovat občanskoprávní odpovědnost podle 

ustanovení § 2936 či § 2937 na újmu na zdraví vzniklou v důsledku povinného 

očkování. Poskytovatel zdravotních služeb bude odpovídat jen v případě, pokud 

použije vadnou očkovací látku či pokud by očkovací látka způsobila škodu sama 

od sebe a v takovém případě by měl k dispozici liberační důvod (prokázání, že 

náležitý dohled nezanedbal), přičemž by nebyl odpovědný „per ce“.316  

Lze vidět, že změna právní úpravy v této oblasti vykazuje přesun vstřícnosti z 

pacienta na poskytovatele zdravotních služeb. Předchozí právní úprava byla, jak již 

bylo řečeno, pro poskytovatele zdravotních služeb nespravedlivá, avšak 

umožňovala pacientům domoci se náhrady újmy na zdraví. Nová právní úprava je 

pro poskytovatele zdravotních služeb příznivější, avšak neponechává prostor pro 

pacienty získat přiměřené zadostiučinění.317 

                                                 
315 Tamtéž, s. 1038-1042; MACH, J. 2015, s. 24. 
316 MACH, J. 2015, s. 24.; VALUŠ, A. Odpovědnost za škodu způsobenou léčivým přípravkem – 

část II. Právní fórum [online]. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 27. 

10. 2016].  
317 VALUŠ, A. Odpovědnost za škodu způsobenou léčivým přípravkem - část II. Právní fórum 

[online]. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 27. 10. 2016].  
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4.2.  Odpovědnost státu 

Žádný právní předpis doposud nestanovil odpovědnost státu za nepříznivé následky 

způsobené očkovací povinností. Obecně se způsob, jakým lze vůči státu uplatňovat 

škodu liší podle postavení, v jakém se nachází stát a poškozený. Pokud je škoda 

způsobena státem, kdy se nachází v postavení soukromého subjektu, tak stát 

odpovídá podle obecných ustanovení jako každá jiná osoba. Pokud je však škoda 

způsobena v důsledku výkonu veřejné moci a stát a poškozený se tedy nacházejí 

v postavení nadřízenosti a podřízenosti, odpovídá stát podle zákona č. 82/1998 Sb., 

o odpovědnosti státu za škodu při výkonu veřejné moci způsobenou rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem (dále jen „zákon o odpovědnosti za škodu při 

výkonu veřejné moci“).318 Vzhledem k charakteru stanovené očkovací povinnosti 

vystupuje stát jednoznačně v postavení nadřízeném. Jelikož stát jako subjekt 

v nadřízeném postavení stanovuje povinnost podřízeným subjektům podrobit se 

očkování proti určeným infekčním onemocněním ve stanovené době. Nesplnění 

této povinnost je státní mocí také vynucováno prostřednictvím systému sankcí.319 

4.3.  Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. 

Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci dává podklad pro 

odpovědnost státu a územních samosprávných celků při výkonu samostatné 

působnosti.320 V případě výkonu přenesené působnosti zákon výslovně uvádí, že 

stát odpovídá i za škodu, která byla způsobena územními samosprávnými celky při 

                                                 
318 Zákon č. 82/1998 Sb., zákon 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), ve znění pozdějších předpisů. In: Beck-

online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
319 VALUŠ, A. Odpovědnost za škodu způsobenou léčivým přípravkem – část II. Právní fórum 

[online]. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 27. 10. 2016]. 
320 Působnost svěřená územním samosprávným celkům k uskutečnění jejich práva na samosprávu 

(HENDRYCH, D. 2016, s. 437). 
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výkonu přenesené působnosti. Odpovědnost státu za škodu se vztahuje také na 

škodu způsobenou „úředními osobami“. Legislativní zkratka „úřední osoby“ pro 

účely tohoto zákona zahrnuje právnické a fyzické osoby, které vykonávají státní 

správu, jež jim byla státem svěřena. Mezi tyto osoby patří např. fyzická osoba 

vykonávající působnost lesní stráže či funkci ředitele školy.321 

Odpovědnost podle tohoto zákona je odpovědností absolutní objektivní a nelze se 

jí zprostit.322 Stát a územní samosprávné celky odpovídají za škodu v případě 

splnění tří požadavků: 1) existence nezákonného rozhodnutí či nesprávného 

úředního postupu, 2) vznik škody či nemajetkové újmy a 3) příčinná souvislost mezi 

1) a 2). 323  

Pojem rozhodnutí není zákonem definován. Rozumí se jím správní akt bez ohledu 

na to, zda má konstitutivní či deklaratorní povahu. Nicméně odpovědnost se 

vztahuje k té části rozhodnutí, která je způsobilá nabýt právní moci (tj. výrok 

rozhodnutí). Nezákonným rozhodnutím se podle tohoto zákona myslí „rozhodnutí, 

jímž v konkrétní věci státní orgán aplikuje obecné pravidlo právní normy na jím 

posuzovaný případ, a rozhoduje tak o oprávněních a povinnostech individuálních 

subjektů.“324 Uplatnění nároku v tomto případě je tedy možné jen v případě 

„nezákonného“ rozhodnutí. Nezákonnost rovněž není zákonem definována, avšak 

nepochybně se jedná o rozpor se zákony a jinými součástmi právního řádu jako jsou 

mezinárodní smlouvy přijaté podle čl. 10 Ústavy.325 Jako problém se z hlediska 

                                                 
321 HENDRYCH, D. 2016, s. 437-438. 
322 Viz § 2 zákona o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci. 
323VOJTEK, P. Základy odpovědnosti státu za škodu a jejich promítnutí do nedostatečné dozorové 

činnosti, včetně regresních nároků. Právní rozhledy. 2010, 2010(16/2010), 571. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 10. 2016]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/. 
324 VOJTEK, P. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vydání v Praze: C. H. 

Beck, 2012. Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-427-8. s. 62. 
325 HENDRYCH, D. 2016, s. 437-438. 
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nezákonného rozhodnutí mohou jevit paakty,326 jejichž výroky právní účinky 

nezpůsobují a nejsou tak proto rozhodnutím. Zákon se o paaktech nezmiňuje, avšak 

z hlediska právní jistoty a ochrany poškozeného by měly být pro účely tohoto 

zákona považovány za rozhodnutí. Z tohoto důvodu i výrok, který vyslovuje jejich 

nicotnost, by měl být postaven na roveň výroku, který se rozhodnutí ruší pro 

nezákonnost.327 

Na rozdíl od nezákonného rozhodnutí je nesprávný úřední postup alespoň částečně 

definován v § 13 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu za škodu při výkonu veřejné 

moci, který stanovuje, že „nesprávným úředním postupem je také porušení 

povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.“ 

(popřípadě přiměřené lhůtě). 328 

Bližší definice nesprávného úředního postupu byla zákonodárcem ponechána 

právní praxi a rozhodovací praxi soudů. 329 Ústavní soud v souvislosti s nesprávným 

úředním postupem stanovil, že „nesprávným úředním postupem je každý postup 

orgánu veřejné moci, který při jejím výkonu postupuje v rozporu s právními 

předpisy či v rozporu se zásadami jejího výkonu“330 a dále negativně vymezil, že 

nesprávným úředním postupem není normotvorná činnost či nečinnost orgánu moci 

výkonné např. vlády.331 

Podle P. Vojtka se jedná o „porušení pravidel předepsaných právními normami pro 

počínání státního orgánu při jeho činnosti, a to zejména takové, které nevede 

                                                 
326 Rozhodnutí, která jsou pro své vady nicotná (HENDRYCH, D. 2016, s. 439). 
327 HENDRYCH, D. 2016, s. 438-439. 
328 Viz § 13 odst. 1 zákona odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci. 
329 VOJTEK, P. 2012, s. 146. 
330 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 36/08. In: Beck-online [právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 26. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 

bod 17.  
331 Tamtéž. 
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k vydání rozhodnutí.“332 Z pojmu „postup“ lze ze zákona pouze dovodit, že se jedná 

o činnost či nečinnost (konání či opomenutí). Pojem „nesprávný“ vyjadřuje 

protiprávnost tedy nesprávnost v právním smyslu. Zejména je však třeba klást důraz 

na pojem „úřední“. Jelikož se jedná o postup, který přímo souvisí „s realizací určité 

veřejnosprávní působnosti autoritativní povahy, ať již jde o výkon práv nebo plnění 

povinností.“333 Nemůže se tak jednat např. o případy, kdy stát vystupuje 

v soukromoprávních vztazích jako zaměstnavatel, vlastník či poskytovatel 

zdravotnických služeb apod.334 

4.3.1. Zákonodárný sbor 

V případě nároku na náhradu škody způsobenou výkonem veřejné moci je 

specifická situace ohledně moci zákonodárné. Stát odpovídá za činnost moci 

zákonodárné, pokud se nejedná o vlastní normotvornou pravomoc. Proto může 

odpovídat např. za správní činnost, která souvisí se zákonodárnou pravomocí, jako 

je vyhlášení nesprávné verze právního předpisu. Avšak vlastní normotvorná činnost 

či nečinnost Parlamentu nespadá pod nesprávný úřední postup.335 V nálezu 

Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 36/08 Ústavní soud tento přístup 

vztáhnul obecně na normotvornou pravomoc všech orgánů veřejné moci.336 

P. Vojtek vzhledem k odpovědnosti zákonodárného sboru odkazuje na princip 

suverenity moci zákonodárné, kdy je moc zákonodárná odpovědna lidu, a nikoliv 

moci soudní. V podmínkách zastupitelské demokracie je tak vyloučeno, aby 

                                                 
332 VOJTEK, P. 2012, s. 147. 
333 HENDRYCH, D. 2016, s. 440. 
334 HENDRYCH, D. 2016, s. 440-441. 
335 Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09 ve kterém se 

Ústavní soud zabýval nečinností Parlamentu z hlediska odstranění neústavního stavu. V tomto 

případě byl Ústavní soud toho názoru, že nelze danou situaci řešit odpovědností za škodu, ale 

nárokem na náhradu škody za nucené omezení vlastnického práva podle č. 11 odst. 4 Listiny. 
336 HENDRYCH, D. 2016, s. 440-441.; POSPÍŠIL, I. in: WAGNEROVÁ, E. 2012, s.749-750. bod 

72. 
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existovalo pravidlo či předpis, který by stanovoval „jak má člen zákonodárného 

sboru při přijímání zákonů z věcného hlediska hlasovat, či jaké zákony by měly být 

přijaty“.337 Proto odpovídá, pokud byla např. porušena pravidla jednacího řádu 

zákonodárného orgánu, jinak ale nelze uvažovat o soudní kontrole správnosti 

výsledku hlasování. A to i když by „tato kontrola spočívala jen v možnosti 

rozhodnout o odpovědnosti státu za škodu způsobenou výsledkem hlasování.“338 

Vzhledem k výše uvedenému lze dojít k závěru, že nárok na náhrady škody 

způsobenou očkováním nelze založit z titulu nezákonného rozhodnutí či 

nesprávného úředního postupu. 

4.3.2. Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb v. 

odpovědnost „úředních osob“ 

Odpovědností za újmu na zdraví způsobenou povinným očkování se podle tohoto 

zákona zabýval Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 3953/2014.339 Žalovaná 

strana (zdravotnické zařízení) se v řízení dovolávala, že odpovědnost za újmu 

způsobenou povinným očkováním by měl nést stát. Tvrdila, že na místo aplikace 

ustanovení § 421a SOZ by měl být aplikován zákon o odpovědnosti za škodu při 

výkonu veřejné moci. Žalovaná argumentovala, že újma, která byla způsobena 

povinným očkováním, byla škodou způsobenou při „výkonu státní správy“, která 

byla žalované svěřena zákonem jako „úřední osobě“.340 Tudíž by měl být pasivně 

legitimovaný stát. Žalovaná tento argument založila na tvrzení, že při poskytování 

zdravotní péče pouze plnila povinnost, resp. příkaz, který jí byl stanoven zákonem 

                                                 
337 VOJTEK, P. 2012, s. 35-36. 
338 VOJTEK, P. 2012, s. 36. 
339 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3953/2014.  
340 Viz § 3 odst. 1 písm. b) zákona o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci. 
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a vystupovala tak v roli prostředníka mezi státem a pacientem. Jednala tak de facto 

jako vykonavatel státní moci, která na ni byla převedena a není proto subjektem 

soukromého práva ale práva veřejného z hlediska tohoto aktu. 

Nejvyšší soud dovolání žalované zamítnul a rozhodnul, že poskytovatel 

zdravotních služeb „při provádění povinného očkování nevykonává státní správu, 

která by mu byla svěřena zákonem nebo na základě zákona, a nevystupuje tedy 

v roli úřední osoby (§ 3 odst. 1 písm. b) zák. č. 82/1998 Sb.). Aplikace vakcinační 

látky z jeho strany není výkonem veřejné moci vůči pacientovi … nýbrž plněním 

závazku ve smyslu § 421a zák. 40/1964 Sb., a to i v případě, že jde o povinné 

očkování.“341 

Nejvyšší soud tedy odpovědnost státu za následky způsobené povinným očkováním 

ani v tomto případě nedovodil. Vzhledem k výše uvedenému lze tedy dojít k závěru, 

že zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci na škodu způsobenou 

očkováním aplikovat nelze.342 Očkovací povinnost není ani nezákonným 

rozhodnutím ani nesprávným úředním postupem, a proto se nelze domáhat nároku 

na náhradu škody podle tohoto zákona. 

4.4.  Listina základních práv a svobod 

 Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci upravuje podle čl. 36 

odst. 4 Listiny podmínky a podrobnosti, na základě kterých má každý nárok na 

náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu či jiného státního 

orgánu či orgánu veřejné správy, nebo nesprávným úředním postupem podle čl. 36 

odst. 3 Listiny. Otázka, zda lze přiznat náhradu škody i na základě přímé aplikace 

                                                 
341 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3953/2014. 
342VALUŠ, A. Odpovědnost za škodu způsobenou léčivým přípravkem – část II. Právní fórum 

[online]. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 27. 10. 2016]. 
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ustanovení Listiny, tj. bez ohledu na zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu 

veřejné moci, je sporná a liší se v přístupu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. 

Judikatura Nejvyššího soudu na rozdíl od Ústavního soudu zaujímá ohledně této 

otázky negativní stanovisko a ustáleně dovozuje, že nárok na náhradu škody 

způsobené výkonem veřejné moci z čl. 4 a 36 Listiny automaticky nevyplývá. 

Důvodem je, že v ústavní rovině je předpokládána existence zvláštního zákona, 

který má vymezit podmínky a podrobnosti práva na náhradu škody. A proto nemůže 

soud konstituovat na základě těchto ustanovení nároky, které zákon o odpovědnosti 

za škodu při výkonu veřejné moci neupravuje.343  

Na druhé straně Ústavní soud, který svůj opačný názor zakládá převažující 

judikaturou na slovu „každý“, ze kterého dovozuje primát občana nad státem a s tím 

provázaný přímý nárok občana na náhradu škody v případě zjištění nesprávného 

úředního postupu či vydání nezákonného rozhodnutí. 344 Ve svém nálezu ze dne 

6. 12. 2011 sp. zn. Pl. ÚS 35/09 Ústavní soud dovodil, že právní základ nároku 

jednotlivce na náhradu škody (v případě trestního stíhání) je třeba hledat ne jen 

v ustanovení čl. 36 odst. 3 Listiny, ale také v obecné rovině v čl. 1 odst. 1 Ústavy 

tj. v principech materiálního právního státu. Proto „má-li být stát skutečně 

považován za materiální právní stát, musí nést objektivní odpovědnost za jednání 

svých orgánů či za jednání, kterým státní orgány nebo orgány veřejné moci přímo 

zasahují do základních práv jednotlivce. Stát nemá svobodnou vůli, nýbrž je 

povinen striktně dodržovat právo v jeho ideální (škodě nepůsobící) interpretaci.“345 

Podle P. Vojtka však takovýto přístup popírá samotný text ústavního předpisu. 

                                                 
343 VOJTEK, P. 2012, s. 4-5.; VOJTEK, P. 2010, s. 571. 
344 Viz čl. 36 odst. 3 Listiny. 
345 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 35/09. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. bod 32. 

http://www.beck-online.cz/
http://www.beck-online.cz/
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Jelikož je slovo „každý“ legislativním vyjádřením, které není možné paušalizovat 

a vykládat ho absolutně bez kontextu s celým článkem 36 Listiny, a to zejména 

s jeho odstavcem 4. Přičemž v kontextu zmíněného ustanovení je limitován právě 

prováděcí legislativou.346 

Dále Ústavní soud v nálezu ze dne 9. 7. 2009, sp. zn. II. ÚS 1774/08-2 stanovil, že 

„takový zákon, vydaný na základě ústavního zmocnění, nemůže nárok na náhradu 

škody … zcela anulovat (negovat), a tím tedy ústavně zaručené základní právo, byť 

toliko v určitých případech, popřít.“347 

Právní teorie se však s Nejvyšším soudem přiklání k tomu že, čl. 36 odst. 3 Listiny 

není možné samostatně aplikovat, protože právě v odst. 4 je výslovně stanoveno, že 

podmínky a podrobností blíže definuje zvláštní právní předpis.348 

4.5.  Evropská úmluva a Úmluva o biomedicíně 

Sporná je také otázka, zda lze nárok na náhradu škody přímo založit na ustanovení 

Evropské úmluvy či Úmluvy o biomedicíně. Evropská úmluva i Úmluva o 

biomedicíně jsou pro Českou republiku závazné a měly by tak být také 

východiskem pro tvorbu a aplikaci práva v České republice.349 

Nejprve se budu v této kapitole zabývat Evropskou úmluvou a pro seznámení 

s postojem ESLP k odpovědnosti za negativní následky způsobené očkováním 

přiblížím obecný postoj ESLP k povinnému očkování. V roce 1984 se Evropská 

                                                 
346 VOJTEK, P. 2012, s. 4-5. 
347 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2009, sp. zn. II. ÚS 1774/08-2. In: Beck-online [právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-

online.cz/. 
348 Tamtéž, s. 4-5. 
349 MALÍŘ, J. Evropské soudy a povinné očkování: na okraj judicializace jednoho společenského 

problému. Právní rozhledy. 2014, 2014 (19/2014), 663. In: Beck-online [právní informační systém]. 

Nakladatelství C. H. Beck [cit. 29. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/. 



103 

 

komise zabývala stížností devíti Belgičanů, kteří odmítli podrobit sebe nebo své 

děti tuberkulinovému testu, který byl stanoven belgickým právem. Komise v tomto 

případě konstatovala, že lékařský úkon provedený proti vůli osoby je i v případě 

úkonu zanedbatelného významu třeba považovat za zásah do čl. 8 Úmluvy (právo 

na ochranu soukromého života). Avšak zásah do tohoto práva může být 

ospravedlněn v případě splnění tří podmínek stanovených v čl. 8 odst. 2 Evropské 

úmluvy: a) zásah má právní základ v právu smluvního státu, b) sleduje legitimní cíl 

a c) jeví se jako nezbytný v demokratické společnosti. Zajímavé také je, že 

Evropská komise ve svém rozhodnutí vyjádřila sympatii k názoru belgického 

soudu, který stanovil, že „lidská solidarita zavazuje jednotlivce, aby se sklonil před 

veřejným zájmem a neohrožoval zdraví svých bližních, i když jeho život není 

v nebezpečí.“350 

ESLP v případě rozhodování o souladu povinného očkování s Evropskou úmluvou 

aplikoval zmíněný test. V nálezu Solomachin v. Ukrajina ESLP stanovil,351 že 

povinné očkování je jako nedobrovolný zákrok zásahem do práva na ochranu 

soukromého života. Avšak konstatoval, že očkování mělo jasný základ 

v ukrajinském právu, sledovalo legitimní cíl (ochrana veřejného zdraví) a bylo 

nezbytné v demokratické společnosti. Stížnost tak v bodě týkajícím se poručení 

čl. 8 Evropské úmluvy zamítnul. Vzhledem k odpovědnosti za negativní následky 

se ESLP zabýval touto otázkou v Salvetti v. Itálie352 a Baytüre a další v. Turecko.353 

Stížnost proti Itálii byla pro řešení otázky odpovědnosti za povinné očkování velice 

                                                 
350 Rozhodnutí Evropské komise pro Lidská práva ze dne 10. 12. 1984, Acmanne a další v. Belgie, 

č. 10435/83.; MALÍŘ, J. in: MALÍŘ, J. 2016, s. 83-84.; MALÍŘ, J. 2014, s. 663.  
351 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 15. 3. 2012, Solomachin proti Ukrajině, č. 

24429/03. 
352 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 9. 7. 2002, Salvetti v. Itálie, č. 42197/98. 
353 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. 3. 2013, Baytüre a další v. Turecko, 

č. 3270/09. 
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zajímavá, jelikož se jednalo o rozsah náhrady závažné újmy na zdraví způsobené 

povinným očkováním proti obrně.  Tato stížnost však byla ESLP zamítnuta jako 

ratione temporis nepřípustná.354 

V roce 2013 se ESLP zabýval opět touto otázkou a tentokrát ve stížnosti podané 

proti Turecku vzhledem k újmě způsobené očkováním. Specifikem tohoto případu 

byla legislativa Turecka, která nestanovuje povinné očkování nýbrž očkování 

dobrovolné, které je prováděno na základě doporučení lékaře v konkrétním případě. 

ESLP sice přisvědčil, že stížnost je třeba zkoumat z hlediska čl. 8 Úmluvy, avšak 

stanovil, že „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.“355 Proto lze dovodit, že z čl. 8 Evropské úmluvy nevyplývá 

povinnost smluvních států kompenzovat újmu způsobenou dobrovolným 

očkováním. Otázka kompenzace v případě povinného očkování je však nejasná, 

jelikož z rozhodnutí nelze jednoznačně dovodit, jaký postoj by ESLP zaujal 

v případě povinného očkování, proto by bylo vhodné, aby svůj postoj v budoucnu 

vyjasnil.356 

Dále je třeba zvážit založení nároku na náhradu újmy na zdraví na základě přímé 

aplikace Úmluvy o biomedicíně. V čl. 24 Úmluvy o biomedicíně je stanoveno, že 

„osoba, která utrpěla újmu způsobenou zákrokem, má nárok na spravedlivou 

náhradu škody za podmínek a postupů stanovených zákonem.“357  

                                                 
354 MALÍŘ, J. in: MALÍŘ, J. 2016, s. 83-87.; MALÍŘ, J. 2014, s. 663. 
355 MALÍŘ, J. 2014, s. 663.; Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. 3. 2013, 

Baytüre a další v. Turecko, č. 3270/09. 
356 MALÍŘ, J. in: MALÍŘ, J. 2016, s. 87-88.; MALÍŘ, J. 2014, s. 663. 
357 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: Úmluva o 
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Úmluva o biomedicíně publikovaná ve sbírce zákonů užívá jako název tohoto 

ustanovení „náhrada za způsobenou újmu“ (v originále compensation for undue 

damage).358 Důvodová zpráva k Úmluvě (explanatory report) stanovuje, že 

Úmluva používá pojmu undue damage, která znamená protiprávní újmu. Tento 

výklad je důvodovou zprávou přijat z toho důvodu, že v případě určitých 

lékařských zákroků je újma podstatnou složkou zákroku samotného, jako je např. 

amputace končetiny. Undue damage tak znamená určitou protiprávní újmu, jejíž 

příčinou je zdravotní výkon v nejširším slova smyslu, který musí mít formu konání 

nebo nekonání.359 Podmínky a postup náhrady škody musí stanovit vnitrostátní 

právo. Nicméně žádný zákon takovou úpravu z hlediska povinného očkování 

neobsahuje. Jelikož je však Úmluva v našem právním řádu přímo aplikovatelná dle 

čl. 10 Ústavy, lze předpokládat, že by se v případě chybějící úpravy mechanismu 

kompenzace, mohl poškozený dovolat nároku na základě tohoto ustanovení. Pro 

případ pochybností by výklad ustanovení úmluvy provedl ESLP.360  

Důvodová zpráva k Úmluvě o biomedicíně říká, že soulad mezi vnitrostátním 

právem a Úmluvou může být dosažen jednak přímou aplikací ustanovení Úmluvy 

ve vnitrostátním právu či přijetím potřebné právní úpravy k uplatnění určitých 

ustanovení. Dále stanovuje, že Úmluva o biomedicíně obsahuje ustanovení, která 

mohou být ve vnitrostátním právu přímo aplikovatelná (self-executing provisions), 

                                                 
lidských právech a biomedicíně. In: beck-online [právní informační systém]: C. H. Beck. [cit. 2. 11. 

2016]. 
358 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: Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně. In: beck-online [právní informační systém]: C. H. Beck. [cit. 10. 

10. 2016]. 
359 MICHAUD, J. Explanatory Report. The Convention for the Protection of Human Rights and 

Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine [online]. 

Council of Europe, 2009, ETS No. 164 [cit. 2016-11-05]. Dostupné z: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090

00016800ccde5.; MACH, J. 2005, s. 32-33. 
360 MICHAUD, J. 2009.; MACH, J. 2005, s. 32-33. 
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přičemž se to týká ustanovení, která zejména zakládají práva jednotlivcům. Jiná 

ustanovení obsahují spíše obecné principy, k jejichž aplikaci bude třeba přijetí 

právní úpravy. Podle mého názoru je ustanovení čl. 24 Úmluvy o biomedicíně 

příkladem takového ustanovení, jelikož zakládá právo domáhat se náhrady škody 

resp. újmy na zdraví způsobené lékařským zákrokem.361 

4.6.  Právní úprava ve Velké Británii 

Právní úprava očkování je v jednotlivých zemích odlišná. Za účelem komparace 

České právní úpravy se zahraniční právní úpravou jsem si vybrala Velkou Británii, 

a to z důvodu existence systému kompenzace újmy způsobené očkováním, který je 

v této zemi zakotven. V této kapitole se proto budu zabývat právní úpravou 

očkování ve Velké Británii se zaměřením na úpravu mechanismu pro odškodnění 

za újmu způsobenou negativními následky způsobenými očkováním.  

I přes to, že ve Velké Británii nenalezneme právní úpravu povinného očkování, 

nalezneme zde očkování, která jsou doporučována a hrazena ze systému NHS 

(National Health Service).362 Proto navzdory dobrovolnosti očkování je 

proočkovanost populace na vysoké úrovni363 a většina britských dětí je tak 

podrobena očkování ještě před nastoupením povinné školní docházky. Očkování se 

provádí pouze na základě svobodného a informovaného souhlasu očkované osoby 

nebo osoby, která má vůči očkované osobě rodičovskou zodpovědnost. V případě 

sporů rodičů ohledně očkování dítěte může o očkování rozhodnout na návrh 

                                                 
361 MICHAUD, J. 2009, bod 20. 
362 Výčet doporučeného očkování je možné nalézt v dokumentu „the complete routine immunisation 

schedule“ na internetových stránkách britské vlády. V současné době je možné zde nalézt očkovací 

plán z jara a léta 2016. 
363 V roce 2014/2015 byla proočkovanost dětí vice než 92 % (Viz B Příloha 2). 
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soud.364 Příkladem takového sporu je případ Re B (A Child) (Immunisation),365 ve 

kterém The Court of Appeal rozhodoval ohledně očkování dítěte, jehož rodiče se 

nemohli shodnout na tom, zda ho nechají naočkovat. Soud rozhodnul na základě 

předložených znaleckých posudků (expert evidence) ve prospěch očkování, a to 

v tom smyslu, že je v zájmu dítěte, aby bylo podrobeno očkování. 366  

Dítě367 však za splnění určitých podmínek může dát s očkováním souhlas samo. 

Musí však prokázat dostatečnou zralost (maturity) k danému rozhodnutí. Takové 

dítě je označováno jako „Gillick competent child“368 podle rozhodnutí v případu 

Gillick v W Norfolk AHA.369 Proto se rozhodování soudu ohledně očkování dítěte 

může ještě zkomplikovat v případě, kdy mimo spor rodičů nesouhlasí také dítě. 

V případu F v F [2013] EWHC 2683 (Fam) rozhodoval the High Court of Justice 

ohledně sporu rozvedených rodičů, ve kterém otec změnil svůj původní názor 

ohledně odmítnutí vakcinace dcer a požadoval jejich očkování. Předmětem sporu 

byl tedy rozpor mezi rodiči o provedení očkování, ale také nesouhlas dcer očkování 

podstoupit. Specifikem případu, že Mrs. Justice Theis neaplikovala test „Gillick 

competent child“ neboli „Gillick competence test“, ale vyložila důvody pochybnosti 

o samostatnosti jejich rozhodnutí. Byla toho názoru, že přijmout rozhodnutí, které 

je v rozporu s přáním dětí je důležitým faktorem rozhodnutí, avšak musí jej 

                                                 
364 JACKSON, E. Medical law: text, cases, and materials. [1st ed.]. New York: Oxford University 

Press, 2006. ISBN 978-0-19926127-7. p. 577-579.; Právní systémy očkování dětí: Analýza právní 

úpravy vybraných evropských států [online]. Brno: Liga lidských práv, 2010 [cit. 2016-11-05]. 

Dostupné z: http://llp.cz/publikace/pravni-systemy-ockovani-deti/. s. 45. 
365 Re B (A Child) (Immunisation) [2003] EWCA Civ 1148; [2003] 3 FCR 156.; HERRING, J. 

Medical law and ethics. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-923066-2. 

s. 94. 
366 HERRING, J. 2008, s. 47. 
367 Osoba mladší 18 let podle Family Law Reform Act 1969, s. 1. 
368 Dítě musí prokázat dostatečné porozumění a inteligenci, které mu umožní plně porozumět tomu 

co je navrhováno (sufficient understanding and intelligence to enable him or her to understand fully 

what is proposed). (HERRING, J. 2008, s. 191-193). 
369 Gillick v West Norfolk and Wisbech Area Health Authority [1986] AC 112; [1985] 3 All ER 

402.; HERRING, J. 2008, s. 166. 
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porovnat oproti jejich schopnosti porozumět předmětné otázce a tomu, které faktory 

jejich rozhodnutí ovlivnily. Výsledkem bylo rozhodnutí, že očkování je v zájmu 

obou dcer a že jejich porozumění předmětné otázce nevyvážilo potřebu přijmout 

rozhodnutí o očkování proti jejich přání.370 

Je zajímavé, že i přes to, že je očkování ve Velké Británii dobrovolné, existuje zde 

mechanismus kompenzace, zatímco v České republice, kde je očkování povinné 

chybí. To však lze přisoudit potřebě posílení motivace fyzických osob podrobit se 

očkování za účelem zvýšení proočkovanosti. E. Jackson uvádí, že existence 

systému kompenzace, který případnou újmu na zdraví způsobenou doporučeným 

očkováním odškodní, je spravedlivá. Jelikož osoby, které se podrobují očkování tak 

činí za účelem vyššího dobra.371 A činí tak i přesto, že určité malé skupině osob 

může hrozit nebezpečí újmy. 372 WHO uvádí, že bez důkazu zavinění (postupu non 

lege artis) při lékařském zákroku je složité dosáhnout kompenzace v tradičním 

právním mechanismu. Proto některé země zavedly systém kompenzace očkování 

bez ohledu na zavinění, který reflektuje přesvědčení, že je spravedlivé a rozumné, 

aby společnost, která je očkováním chráněna, přijala odpovědnost za následky a 

poskytla kompenzaci těm, kterým byla způsobena újma.373 

4.6.1. Damage Payments Act 1979 

Začátkem 70. let minulého století začaly ve Velké Británii vzrůstat obavy veřejnosti 

ohledně negativních účinků, které mohou vakcíny mít na lidské zdraví. Tyto obavy 

                                                 
370 F v F [2013] EWHC 2683 (Fam).; CAVE, E. Adolescent Refusal of MMR Inoculation: F 

(Mother) v F (Father). The Modern Law Review. 2014, 2014(77 (4), 619-640. 
371 Ochrana veřejného zdraví. 
372 JACKSON, E. 2006, s. 577-579. 
373 LOOKER, C. a KELLY, H.. No-fault compensation following adverse events attributed to 

vaccination: a review of international programmes. Bulletin of the World Health Organization 

[online]. 2011, 89(5), 371-378 [cit. 2016-11-09]. DOI: 10.2471/BLT.10.081901. Dostupné z: 

http://www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-081901/en/. 
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byly spojeny především s tvrzením, že vakcína proti černému kašli společně 

s dalšími vakcínami může být příčinou poškození mozku.374 Rozrůstal se tak tlak 

pro vytvoření kompenzačního systému, z něhož vzešel Damage Payments Act 

1979. 

V roce 1970 se Pearsonova komise (Pearson Commission)375 zabývala kompenzací 

vedlejších účinků vakcín. Za tímto účelem navrhla mechanismus absolutní 

odpovědnosti (strict liability scheme), který měl být zaveden za účelem 

kompenzace osob, které utrpěly újmu způsobenou očkováním. Tento návrh nebyl 

nikdy proveden, avšak na místo toho bylo představeno schéma Vaccine Damage 

Payments Act 1979 (dále jen „VDP“),376 které je ve znění pozdějších předpisů stále 

účinné. Mimo tento mechanismus je stále možné podat common-law žalobu pro 

újmu způsobenou očkováním, avšak je velice složité se náhrady domoci. Ch. J. 

Lewis uvádí, že zatím žádná taková žaloba podaná v Anglii či Walesu neuspěla.377 

V současnosti VDP umožňuje požadovat jednorázovou nezdaněnou částku (lump 

sum) ve výši £120.000 při vzniku újmy způsobené očkováním proti nemocem 

ve VDP vyjmenovaným a za splnění dalších kritérií zde stanovených.378 Základní 

podmínkou pro uplatnění nároku je očkování poškozeného ve Velké Británii nebo 

                                                 
374 LEWIS, CH. J. Clinical negligence: a practical guide. 6th ed. Haywards Heath, West Sussex: 

Tottel Pub., 2006. ISBN 1845922379. s. 471. 
375 Pearsonova komise neboli the Royal Commission on Civil Liability and Compensation for 

Personal injury, známá jako Pearson commission, byla královskou komisí založenou v roce 1973 

pod předsednictvím Lorda Pearsona. Tato komise měla radikální návrhy ohledně reformy tort 

systému  (Pearson Commission. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2016 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_Commission). 
376 Vaccine Damage Payment. GOV.UK [online]. London: Government Digital Service, 2016 [cit. 

2016-11-05]. Dostupné z: https://www.gov.uk/vaccine-damage-payment/overview. 
377 LEWIS, CH. J. 2006, s. 471. 
378 MORRIS, A. E. a JONES, M. A.. Medical law. 5th edition Oxford: Oxford University Press, 

2007. Blackstone's statutes. ISBN 978-0-19-921182-1. s. 10-12.; Vaccine Damage Payment. 

GOV.UK [online]. London: Government Digital Service, 2016 [cit. 2016-11-05]. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/vaccine-damage-payment/overview. 
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na území ostrova Isle of man. Další podmínkou je, že poškozený musel být očkován 

před svými 18. narozeninami či pokud došlo k očkování v době výskytu epidemie 

propuknuté ve Velké Británii nebo Isle of Man, nebo pokud se jednalo o očkování 

proti dětské obrně, zarděnkám, Meningokoku C (Meningococcal Group C), 

lidskému papillomaviru neboli HPV (human papillomavirus) nebo tzv. prasečí 

chřipce (pandemic influenza A 2009 – swine flu).379  

Jak již bylo uvedeno, očkování muselo být provedeno proti nemocem v VDP 

uvedeným.380 Přičemž v žádosti může být uvedeno očkování provedené 

kombinovanou vakcínou jako je MMR a DTP (proti tetanu, černému kašli a 

záškrtu). O kompenzaci může také poškozený požádat, pokud nebyl očkován on 

sám, ale byla očkována matka poškozeného proti některé z těchto nemocí v době, 

kdy byla těhotná (čekala poškozeného), nebo pokud byl poškozený ve fyzické 

blízkosti osoby, které byla aplikována orální vakcína proti dětské obrně.381 

Pro přiznání kompenzace je třeba prokázat several disablement, tj. prokázat, že 

poškozeného učinilo očkování postiženým (postihlo ho) z 60 %. Může se jednat jak 

o psychické, tak fyzické postižení, které musí být prokázáno lékařskými důkazy 

(medical evidence) poskytnutými lékařem či nemocnicí, kteří se účastnili na léčbě. 

Žádost se podává prostřednictvím formuláře, který poškozený vyplní na oficiálních 

stránkách vlády či je možné kontaktovat Vaccine Damage Payments Unit a požádat 

                                                 
379 MORRIS, A. E. 2007, s. 10-12.; Vaccine Damage Payment. GOV.UK [online]. London: 

Government Digital Service, 2016 [cit. 2016-11-05]. Dostupné z: https://www.gov.uk/vaccine-

damage-payment/overview. 
380 Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, spalničky, příušnice, zarděnky, TBC, nemoci vyvolané 

virem haemophilus influenzae typu B, meningitis C, pneumokoková infekce, lidský papillomavirus, 

prasečí chřipka (pokud bylo očkování do 31. 8. 2010), neštovice (pokud bylo očkováno do 1. 8. 

1971). 
381 MORRIS, A. E. 2007, s. 10-12.; Vaccine Damage Payment. GOV.UK [online]. London: 

Government Digital Service, 2016 [cit. 2016-11-05]. Dostupné z: https://www.gov.uk/vaccine-

damage-payment/overview. 
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o tento formulář. Za osobu mladší 18 let vyplňuje formulář její rodič či opatrovník 

(guardian).382 

VDP stanovuje časový limit, ve kterém je možné formulář podat. Nejdříve je možné 

uplatnit nárok, jakmile dítě dosáhne věku 2 let a nejpozději za dospělého do 21. 

narozenin (včetně) či do 6 let od povedení očkování. Proti rozhodnutí je přípustné 

odvolání k Social Security and Child Support Tribunal. Před podáním odvolání 

však poškozený musí podat žádost o přezkum (mandatory reconsideration).383 

Toto schéma je financováno ze systému (rozpočtu) sociálního zabezpečení. Avšak 

E. Jackson uvádí, že není příliš úspěšné, jelikož mezi roky 1989 a 1999 bylo 

uděleno pouze 44 náhrad škody a 33 po odvolání. Množství náhrad škody se liší 

podle typu vakcín. Velké množství úspěšných žalob bylo podáno proti samostatné 

vakcíně proti spalničkám, zatímco udělení na základě žaloby podané proti MMR 

vakcíně byly nízké.384  

Ze statistiky uvedené jako příloha 1385 lze také vyčíst, že náhrad škody oproti 

podaným žádostem není mnoho. Například v roce 2011–2014 (do 8. 12. 2014) 

nebyla udělena ani jedna náhrada škody, přičemž počet žádostí byl značný (337 

celkem). Podle statistiky bylo nejvíce náhrad udělováno přibližně 10 let po 

zavedení VDP. Poté začíná počet udělených náhrad škod klesat. Ministerstvo však 

v poskytnuté statistice neuvádí konkrétní informace o jednotlivých žádostech, jako 

                                                 
382 MORRIS, A. E. 2007, s. 10-12.; Vaccine Damage Payment. GOV.UK [online]. London: 

Government Digital Service, 2016 [cit. 2016-11-05]. Dostupné z: https://www.gov.uk/vaccine-

damage-payment/overview. 
383 MORRIS, A. E. 2007, s. 10-12.; Vaccine Damage Payment. GOV.UK [online]. London: 

Government Digital Service, 2016 [cit. 2016-11-05]. Dostupné z: https://www.gov.uk/vaccine-

damage-payment/overview.; JACKSON, E. 2006, s. 577-579. 
384 JACKSON, E. 2006, s. 577-579. 
385 Tato statistika byla poskytnuta Ministerstvem zdravotnictví (Department of Health) jako 

odpověď na žádost o informaci podanou na základě Freedom of Information Act (2000).  
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kterých nemocí či vakcín se týkaly, ani jiné upřesňující informace, proto je těžké 

tuto informaci posoudit.386 

E. Jackson dále kritizuje nastavení VDP z důvodů stanoveného kritéria 60% 

postižení a částky £100.000 (dnes £120.000). Uvádí, že za prvé je stanovení 

jakéhokoli stupně postižení nespravedlivé. Proč by mělo dítě, které dosáhlo stupně 

postižení 60 % mít nárok na náhradu škody, zatímco dítě, které dosáhlo 59 % by ji 

mít nemělo. Uzavírá, že mnohem spravedlivější by byla pohyblivá sazba (sliding 

scale) závislá na rozsahu postižení bez stanovení jakéhokoli minimálního stupně 

postižení. Dále také uvádí, že jednorázová částka, která v té době činila £100.000, 

je nepochybně značná, i přesto však nemusí být nezbytně dostatečná, aby pokryla 

veškeré potřeby dítěte během života, a to zejména v případě, kdy vakcína způsobila 

těžké poškození mozku. Uvádí, že na rozdíl o VDP je v „tortu“ resp. v the law of 

torts387 plná kompenzace náhrady škody běžná a děti s poškozením mozku tak 

mohou získat miliony liber.388 

I přes to, že lze na systém zavedený VDP pohlížet kriticky, velkou výhodou je jeho 

existence. Jak již bylo opakovaně zmíněno, Velká Británie na rozdíl od České 

republiky nestanovuje očkování jako povinné. I přes to kompenzaci poskytuje. 

Proto by model kompenzace ve VDP mohl posloužit jako jeden ze zdrojů inspirace 

                                                 
386 Viz A příloha 1. 
387 Tort může být definován jako občanskoprávní delikt tvořící jedno z právních odvětví common 

law, the law of torts, které zajišťuje náhradu, resp. odškodnění újmy způsobené torty (HORSEY, K. 

a RACKLEY, E. Tort law. 4th edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2015. 

ISBN 0198718497. s. 2-3). Jiná definice popisuje tort jako oblast občanského práva (civil law), která 

poskytuje náhradu straně, do jejíhož právem chráněného zájmu bylo zasaženo (BRENNAN, C. Tort 

law concentrate: law revision and study guide. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. 

ISBN 9780198729693. s. 2). 
388 JACKSON, E. 2006, s. 577-579. 
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pro chybějící právní úpravu a pro přijetí mechanismu kompenzace, který by 

poškozeným umožňoval domoci se svého práva. 

4.7.  De lege ferenda 

Potencionálních řešení absence mechanismu kompenzace újmy způsobené 

povinným očkováním je mnoho a je na zákonodárci, jakým způsobem se rozhodne 

tuto situaci řešit. Následující úvahy de lege ferenda bych rozdělila do dvou hlavních 

skupin na úvahy ohledně povinného a dobrovolného očkování. 

4.7.1. Povinné očkování 

Na základě skutečností uvedených v kapitole 4.1. (Odpovědnost poskytovatele 

zdravotních služeb) jsem došla k závěru, že cesta zákonodárce by rozhodně neměla 

vést směrem zavedení odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb, kterým se 

vydal Nejvyšší soud svým rozhodnutím sp. zn. 25 Cdo 3953/2014. Na místo toho, 

aby Nejvyšší soud rozšířil výklad termínu „úřední osoba“ o poskytovatele 

zdravotních služeb při plnění očkovací povinnosti a dovodil tak odpovědnost státu, 

dovodil právě odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb. Je správné, že 

občanský zákoník č. 89/2012 Sb. od této odpovědnosti upustil a zajistil, že 

poskytovatelům zdravotních služeb nebude hrozit povinnost odpovídat za správný 

postup provedený na základě povinnosti stanovené státem. Avšak ponechal tak 

pacienty bez právní úpravy, na jejímž základě by svůj nárok mohli postavit. Je sice 

zřejmé, že jakmile stát stanovuje povinnost, která je spojena s nepříznivými 

následky, měl by na sebe převzít odpovědnost a kompenzovat takové následky. Kde 

je však cesta? 

Nejprve při hodnocení povinného očkování přistoupím k úvahám, kudy cesta 

nevede, a to jak podle zákona o odpovědnosti za škodu, tak podle čl. 36 Listiny. 
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Z kapitoly 4.3. (Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb.) jasně 

vyplynulo, že ze zákona o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci nárok 

na kompenzaci nevyplývá. Očkovací povinnost není ani nesprávným úředním 

postupem ani nezákonným rozhodnutím, proto není možné z tohoto zákona dovodit 

žalobní nárok. Z čl. 36 Listiny podle mého názoru přímý nárok také dovodit nelze, 

a to s přihlédnutím k dikci ustanovení a judikatuře Nejvyššího soudu. Podmínky a 

podrobnosti náhrady škody má stanovit zvláštní zákon, který tak nečiní. Proto není 

ani možné rozšířit výklad tohoto ustanovení.  

Jedním z možných řešení by však mohla být novelizace současného zákona o 

ochraně veřejného zdraví či přijetí samostatné úpravy, která by prováděla čl. 24 

Úmluvy o biomedicíně. Zákon o ochraně veřejného zdraví již obsahuje úpravu 

očkovací povinnosti a sankcí nastupujících při jejím porušení, přičemž další sankce 

se do něj na základě nové úpravy správního trestání přesunou. Z tohoto důvodu by 

bylo logickým krokem, kdyby zde zákonodárce také zakotvil odpovědnost státu.  

Další možný je samostatná právní úprava. Jak již bylo vidět na mechanismu 

kompenzace ve Velké Británii, existuje zde systém, který je od soudního systému 

odlišný. Prokázání zavinění v soudním řízení je velice složité, navíc v případě újmy 

způsobené povinným očkováním o toto zavinění ani nejde. Proto je třeba zavést 

systém s objektivní odpovědností státu, tj. bez zavinění. V takovém systému by 

bylo třeba prokázat příčinnou souvislost či alespoň určitou pravděpodobnost, že 

újma byla způsobena povinným očkováním. Důvodem je, aby nedocházelo ke 

zneužívání toho systému pro každý následek očkování. Jak již bylo uvedeno 

v kapitole 1.5.2. (Reakce po očkování), existují reakce, které jsou jen pouhé 

náhodné koincidence a které nemají s aplikací vakcíny nic společného. Jako příklad 
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jsem v kapitole 2.6.4. (Autismus) uváděla autismus. Souvislost mezi autismem a 

vakcinací zatím nebyla prokázána, a proto až do té doby, než bude možné tuto 

souvislost prokázat, nepovažovala bych autismus jako následek, který by podléhal 

odškodnění podle takového schématu. 

Avšak v případě, kdy by zákonodárce nestačil vyřešit absenci systému kompenzace 

či by ji neřešil vůbec, věřím, že by se poškozený mohl dovolat náhrady újmy na 

zdraví z titulu čl. 24 Úmluvy o biomedicíně. Úmluva sice nepodléhá rozhodovací 

pravomoci ESLP, avšak podléhá jeho výkladu, který by v této situaci mohl přímý 

nárok z Úmluvy o biomedicíně dovodit. Úmluva o biomedicíně je, jak již bylo 

řečeno, součástí právního řádu České republiky a je přímo aplikovatelná. Proto by 

se práv z této Úmluvy mohl poškozený dovolat. 

4.7.2. Dobrovolné očkování 

Z hlediska dobrovolného očkování se přikláním k názoru ESLP ve věci Salvetti v. 

Itálie a Baytüre a další v. Turecko, ve kterém bylo stanoveno, že z hlediska 

dobrovolného očkování pro stát nevyplývá povinnost újmu způsobenou 

dobrovolným očkováním kompenzovat. Fyzické osoby mají možnost se stejně jako 

u jiného lékařského zákroku samostatně rozhodnout, zda očkování a s ním spojená 

rizika podstoupí. Nutnost systému kompenzace dobrovolného očkování v České 

republice není odůvodněna motivací fyzických osob k podrobení se očkování tak, 

jak je tomu ve Velké Británii. Proto každá osoba může podstoupit dobrovolné 

očkování na základě svého svobodného a informovaného souhlasu a nárok na 

odškodnění by případně zakládal postup non lege artis poskytovatele zdravotních 

služeb nebo vadná vakcína. Přičemž o výkladu pojmu vadná vakcína a co vše je 

pod něj třeba zahrnout, by už v konkrétním případě rozhodnul soud.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo přiblížit problematiku povinného očkování a zamyslet se nad 

možnostmi právní úpravy kompenzace újmy způsobené povinným očkováním 

de lege ferenda.  

V první kapitole této práce byly vymezeny základní pojmy: očkování, infekční 

onemocnění, veřejné zdraví, zdravotní péče a další. Očkování bylo představeno 

jako nevýznamnější prostředek ochrany veřejného zdraví před výskytem a šířením 

infekčních onemocnění. Očkování bylo na základě současné právní úpravy 

rozděleno do tří kategorií na povinné očkování dětí, povinné očkování dospělých a 

nepovinné očkování. Tato kapitola také uvedla typy vakcín včetně vakcín 

kombinovaných, které jsou podrobeny veřejné kritice pro jejich tvrzené negativní 

účinky. 

Druhá kapitola se zabývala v první části právní úpravou povinného očkování, jejíž 

základy lze nalézt již na mezinárodní úrovni. Vysvětleno bylo postavení 

mezinárodních smluv v českém právním řádu se zaměřením na smlouvy přijímané 

podle čl. 10 Ústavy a na zvláštní postavení mezinárodních smluv o lidských právech 

a základních svobodách. Zejména byla zdůrazněna důležitost Úmluvy o 

biomedicíně jako základního pramene zdravotnického práva. Na vnitrostátní úrovni 

byla podrobněji představena úprava očkovací povinnosti v zákoně o ochraně 

veřejného zdraví a vyhlášce o očkování proti infekčním nemocem. Druhá část se 

zaměřovala na představení problematiky povinného očkování z hlediska zásahů do 

lidských práv a základních svobod za účelem ochrany veřejného zdraví. 

Analyzována byla ústavní konformita povinného očkování optikou výhrady zákona 

a testu proporcionality. Jak tato kapitola ukázala, na uvedenou problematiku není 



117 

 

jednotný názor. Důkazem je odlišné stanovisko Kateřiny Šimáčkové, které uplatnila 

k nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/14, ve kterém se Ústavní soud vyslovil 

ve prospěch konformity povinného očkování s ústavním pořádkem. Závěr kapitoly 

se zabýval argumenty pro a proti povinnému očkování z hlediska veřejné diskuze o 

jeho prospěšnosti a potřebě.  

Třetí kapitola se v první části zaměřovala na možnost odmítnutí povinného 

očkování. Jako výjimky byly uvedeny zákonné výjimky (trvalá kontraindikace a 

imunita vůči infekci) a „Ústavním soudem dovozené výjimky“, resp. nárok na 

posouzení důvodnosti odmítnutí očkování a jeho případné nesankcionování pro 

světskou či náboženskou výhradu svědomí dovozené v nálezech sp. zn. III. ÚS 

449/06 a sp. zn. I. ÚS 1253/14. V druhé části byla představena problematika 

přímých a nepřímých sankcí. Přímé sankce byly uvedeny jako přímo dopadající na 

povinou osobu za účelem přimět ji k podrobení se očkovací povinnosti. Jejich 

právní úprava byla rozdělena na úpravu v zákoně o ochraně veřejného zdraví a 

účinném přestupkovém zákoně. Z důvodu novelizace správního trestání, která 

nabyde účinnosti 1. 7. 2017 byly také uvedeny změny, které tato novela přinese. Na 

rozdíl od přímých sankcí nepřímé sankce sice také dopadají na povinnou osobu, ale 

na základě jiného primárního účelu. V souvislosti s nepřímými sankcemi byl 

představen nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/14, který se zabýval úpravou 

nepřímých sankcí v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Jako následek odmítnutí 

očkování bez právně uznané výjimky bylo také uvedeno fyzické vynucení očkování 

s nastíněním možnosti vynucení očkovací povinnosti prostřednictvím správní 

exekuce. 
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Poslední kapitola představila problematiku odpovědnosti za újmu způsobenou 

očkováním. Součástí této kapitoly byla analýza odpovědnosti poskytovatele 

zdravotních služeb optikou občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a 89/2012 Sb. a 

rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3953/2014. Dále byla analyzována 

odpovědnost státu se zaměřením na zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu 

veřejné moci, Listinu základních práv a svobod, Úmluvu o biomedicíně, judikaturu 

Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a ESLP. Důležité bylo představení systému 

kompenzace ve Velké Británií upraveném ve Vaccine Damage Payments Act 1979. 

Zdůrazněna byla dobrovolnost očkování ve Velké Británii za současné 

odpovědnosti státu za újmu způsobenou dobrovolným, resp. doporučeným 

očkováním. Závěrem byly shrnuty možné postupy pro uplatnění nároku na 

kompenzaci do budoucna. 

Ať už je očkování stanoveno v jednotlivých právních řádech jako povinné či 

dobrovolné, v každém státě se projevuje snaha chránit obyvatelstvo před infekčními 

onemocněními, i když s různou intenzitou souvisejícího zásahu či omezení do 

ústavně zaručených práv a svobod. Jak již bylo potvrzeno Ústavním soudem, 

očkovací povinnost v České republice je sama o sobě povoleným zásahem do 

základních práv a svobod, který sleduje legitimní cíl, který je v demokratické 

společnosti nezbytný. Jen těžko si lze představit, jak by situace ve společnosti 

vypadala, kdyby očkování neexistovalo a možná bychom lépe pochopili vzpomínky 

našich prarodičů a rodičů na dobu, kdy nemoci byly ještě přítomné. Přesto kolem 

očkování existuje stále ještě mnoho otázek. 
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Kritika současné právní úpravy povinného očkování prokazuje, že její stav není 

ideální a bude nezbytné do budoucna přijmout potřebná opatření. Potřebnost 

doplnění či změny právní úpravy spatřuji zejména ve dvou oblastech.  

První oblastí je právní úprava výjimek z povinného očkování. Zákonem upravené 

výjimky jsou, jak již bylo uvedeno, dvě: trvalá kontraindikace a imunita. Existují 

ale také „výjimky dovozené Ústavním soudem“ (náboženská a světská výhrada 

svědomí). De lege ferenda však bude třeba tyto výjimky jasně a přesně zakotvit 

v nové právní úpravě a neponechávat je pouze na vyvození z judikatury. Nová 

úprava by měla reflektovat jejich specifickou povahu, která spočívá v situaci, kde 

tyto výjimky nezakládají samy o sobě právo, resp. nárok nebýt očkován, ale právo 

na přezkum a případné nesankcionování. Problematické je také, že práh, který 

Ústavní soud kritérii pro naplnění konkrétní výjimky stanovil, je vysoký a proto by 

se zákonodárce mohl zamyslet nad úpravou, která by spíše podporovala povahu 

výjimky než práva ojedinělého nesankcionování. 

Druhou oblastí vyžadující právní úpravu je již zdůrazňovaná náhrada újmy vzniklá 

v důsledku povinného očkování. Jsem toho názoru, že v situaci, kdy stát ukládá 

fyzickým osobám povinnost podrobit se očkování, měl by také převzít 

odpovědnost, která s tím souvisí. Vysokou nespravedlnost přináší právní úprava, na 

jejímž základě musí povinná osoba nést ze svého následky, které s vzniklou újmou 

mohou být spojeny po celý život i přes to, že se nemůže bránit stanovené a z jejího 

hlediska možná velice rizikové povinnosti. 

Změna, kterou přinesl občanský zákoník č. 89/2012 Sb. nebyla optikou 

kompenzace následků povinného očkování pro poškozené příznivá. Na jedné straně 

tato úprava přinesla úlevu pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří se již nemusí 
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obávat hrozby kompenzace za postup lege artis, avšak na druhé straně odstranila 

jedinou dovozenou cestu, jakou bylo možné se kompenzace domoci. Takový stav 

není únosný, a proto je potřeba přijetí vhodné úpravy nezbytná. 

Kompenzační systém, jak bylo již uvedeno, byl v zahraničí zaveden, a i přes to, že 

můžeme např. ve Velké Británii pochybovat o jeho funkčnosti či šanci se domoci 

náhrady újmy, lze ve výsledku říci, že v těchto zemích kompenzační systém 

přinejmenším existuje. Bylo by žádoucí připojit se k těmto zemím, které solidaritu 

občanů v právním systému reflektují a být příkladem pro ty, které takový systém 

ještě nemají. Tato vize je však prozatím vzdálená. 

Obavy vyvolávající je také současné nastavení fyzického vynucení povinného 

očkování. Jak již bylo uvedeno, v České republice v současné době není možné 

očkování vynutit, i když základy v ustanovení § 38 odst. 7 ZZS vystupují opačným 

směrem. Podle mého názoru by fyzické vynucení povinného očkování zacházelo 

příliš daleko a podrývalo by současnou úpravu poskytování zdravotní péče 

založenou na základě institutu informovaného souhlasu. Jsem také toho názoru, že 

taková úprava není v České republice potřeba. Proočkovanost obyvatelstva je 

vysoká a není zvýšený výskyt případů, kdy by se rodiče očkování bránili. Z tohoto 

důvodu by zavedení fyzického vynucení povinného očkování bylo rozhodně 

neproporcionální, neboť lze cíle dosáhnout i mírnějšími prostředky. 

Dospěla jsem k závěru, že možnost zavedení kompenzačního systému spatřuji 

v přijetí právní úpravy, která by prováděla čl. 24 Úmluvy o biomedicíně a 

umožňovala by fyzickým osobám se na jejím základě domoci náhrady újmy. Na 

druhou stranu si lze představit, že pokud by to situace vyžadovala, dovodil by nárok 

na náhradu újmy Ústavní soud přímo z čl. 24 Úmluvy o biomedicíně nebo by 
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takový výklad mohl podat ESLP. Takový postup by však byl podle mého názoru 

velice zdlouhavý, a navíc pro rodiče již poškozeného dítěte i finančně náročný. Je 

škoda, že se Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 25 Cdo 3953/2014 nechopil 

iniciativy a chybějící odpovědnost nedovodil přiznáním poskytovatelům 

zdravotních služeb postavení „úředních osob“. Uvidíme, jakým způsobem si v 

budoucnosti zákonodárce s chybějící právní úpravou poradí, a jestli bude muset 

nakonec zasáhnout svým výkladem Ústavní soud, který se takového postupu stejně 

jako Nejvyšší soud doposud zdráhal.  
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Seznam zkratek a zkrácených názvů 

Zkratky 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

HIB Invazivní onemocnění vyvolané původcem Haemophilus 

influenzae b 

NIKO Národní imunizační komise 

NSS Nejvyšší správní soud 

OSN Organizace spojených národů 

VDP Vaccine Damage Payments Act 1979 

WHO Světová zdravotnická organizace 

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

podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Zkrácené předpisy 

Evropská úmluva Sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto 

Úmluvu navazujících 

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 

Občanský zákoník č. 89/2012 

Sb. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

Přestupkový zákon Zákon č. 200/1990 Sb., zákon České národní rady o 

přestupcích., ve znění pozdějších předpisů 

Správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

Školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů 

Tábor Východně rekreační tábor pro děti 

Úmluva o biomedicíně Úmluva č. 96/2001 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských 
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práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 

biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně 

Ústava Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Výbor pro lidská práva a 

biomedicínu 

Výbor pro lidská práva a biomedicínu Rady vlády České 

republiky 

Zákon o některých 

přestupcích 

Zákon č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích 

Zákon o odpovědnosti za 

přestupky 

Zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich 

Zákon o odpovědnosti za 

škodu při výkonu veřejné 

moci 

Zákon č. 82/1998 Sb., zákon 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), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o ochraně veřejného 

zdraví 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve 

znění pozdějších předpisů 
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A Příloha 1 
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Statistika 1. – Počet přijatých žádostí o náhradu škody v rámci VDP a statistika udělených náhrad od roku 

1977/1978 do 8. 12. 2014.389 

 

 

 

 

 

                                                 
389 DEPARTMENT OF HEALTH. Number of people who received compensation under The 

Vaccine Damage Payments Act 1979: Freedom of Information request. In: WhatDoTheyKnow 

[online]. London: Department of Health, 2014 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: 

https://www.whatdotheyknow.com/request/242813/response/599844/attach/3/Annex%20A.pdf. 
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B Příloha 2 

 

In 2014/15, there was a high percentage of children (>92%) in the United Kingdom completing the 

recommended immunisations by the age of two years, with little variation between the four nations across all 

vaccines. 390 

 Záškrt, Tetanus, Dětská obrna, HIB (DTaP/IPV/Hib) do 1. roku 

 Pneumokoková nákaza (PVC) do 1. roku  

 Pneumokoková nákaza (PVC) přeočkování do 2. roku  

 Spalničky, Příušnice, Zarděnky (MMR) do 2. roku  HIB/Meningitida C přeočkování do 2. roku 

Ve Velké Británii se v roce 2014/15 podrobilo vysoké procento dětí (>92) doporučenému očkování do 2 let 

věku, a to s drobnými proměnami napříč všemi vakcínami mezi čtyřmi zeměmi. 

  

                                                 
390 Vaccination coverage for children and mothers. QualityWatch [online]. London: QualityWatch 

[cit. 2016-11-09]. Dostupné z: http://www.qualitywatch.org.uk/indicator/population-vaccination-

coverage#. 
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Abstrakt – Povinné očkování 

Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou povinného očkování v České 

republice. Předmětem práce je zejména problematika zásahu povinného očkování 

do základních lidských práv a svobod z důvodu ochrany veřejného zdraví, otázka 

možnosti odmítnutí povinného očkování, následky s odmítnutím spojené a dále 

absence právní úpravy odpovědnosti za újmu na zdraví způsobenou povinným 

očkováním. 

První kapitola je úvodem do problematiky povinného očkování a představuje 

seznámení s pojmy souvisejícími s povinným očkováním a jeho jednotlivými 

druhy.  

Druhá kapitola popisuje právní úpravu povinného očkování s jejími základy na 

mezinárodní úrovni. Zabývá se problematikou postavení mezinárodních smluv 

v českém právním řádu a také kritikou povinného očkování z hlediska jeho tvrzené 

protiústavnosti. Součástí této kapitoly je také představení veřejné diskuze ohledně 

povinného očkování a jednotlivých argumentů pro a proti. 

Třetí kapitola seznamuje na jedné straně s možností odmítnutí povinného očkování 

a se sankcemi na straně druhé. Předmětem zkoumání je judikatura Ústavního soudu 

z hlediska odmítnutí povinného očkování pro náboženskou či sekulární výhradu 

svědomí. Sankční systém je rozdělen na přímé a nepřímé sankce a je představena 

jeho právní úprava s uvedením změn, které přinese nová právní úprava správního 

trestání účinná od 1. 7. 2017. 
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Poslední kapitola představuje problematiku absence mechanismu pro odškodnění 

újmy na zdraví způsobenou povinným očkováním. Součástí je komparace s právní 

úpravou ve Velké Británii a úvaha nad řešením otázky kompenzace de lege ferenda.  

Cílem této práce bylo představit problematiku povinného očkování z hlediska jeho 

právní úpravy, zásahů do základních lidských práv a svobod, sankcí spojených 

s jeho odmítnutím a nabídnout možné řešení absence právní úpravy kompenzace 

újmy na zdraví způsobené povinným očkováním.  
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Abstract – Compulsory vaccination 

This diploma thesis deals with the legal regulation of compulsory vaccination in the 

Czech Republic. The subject of the thesis is a conflict between compulsory 

vaccination and fundamental rights and freedoms as a result of the protection of 

public health. An option to refuse the compulsory vaccination, regulation of 

following sanctions and the absence of compensatory scheme for vaccine injury 

issue are also analysed. 

The first chapter introduces the compulsory vaccination issue. It presents terms 

related to the compulsory vaccination and current vaccination categories. 

The second chapter describes the legal regulation of compulsory vaccination with 

its legal basis in international law. It is concerned with the function of international 

treaties in the Czech legal system. Moreover, it presents a criticism of compulsory 

vaccination with respect to its claimed unconstitutionality. This chapter also 

introduces a public debate concerning compulsory vaccination along with pro and 

con arguments. 

The third chapter is, on the one hand concerned with the rejection of compulsory 

vaccination, and its following sanctions on the other hand. The case law of the 

Constitutional Court has been analysed with respect to both secular and religious 

conscientious objections. Moreover, the chapter introduces the legal regulation of 

sanctions with its division to direct and indirect sanctions. The chapter also 

highlights the amendment of the administrative penalty system to become effective 

on 1 July 2017. 
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The last chapter introduces the absence of a compensatory mechanism regarding 

harm inflicted as a result of compulsory vaccination. The chapter contains an 

analysis of the legal regulation in Great Britain with consideration of potential 

solution of compensation issues in the future. 

This diploma thesis has been aimed at introducing compulsory vaccination issues 

with respect to its legal regulation, conflict with human rights and freedoms and 

sanctions related to its rejection. Moreover, the goal has been also to provide 

potential solutions of the absence of compensatory scheme for injuries caused by 

compulsory vaccination. 
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