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ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU R I 
98/30 
 obecní obvodní lékař, prováděje státním 

správním úřadem mu nařízené očkování proti 
neštovicím, konal povinnosti zákona uložené 
státním lékařům, a šlo tu o úkon, patřící k 
výsostným právům státu. 

 Žalovaný, obstarávaje úkoly státu, konal ve 
skutečnosti službu státního úředníka – lékaře 

 „Je známo, že v lidu panuje hnutí - hnutí pro 
přírodní léčbu - proti očkování a že se tak zvané 
škody z očkování sbírají a že se jich využívá k 
útokům proti očkujícím lékařům. Poněvadž 
úřední příkaz nutí lékaře k vykonání očkování, 
musí příkazce nésti zodpovědnost.“ 
 



ETICKÉ ÚVAHY 
 osobní autonomie vs. veřejné zdraví 

 Autonomie je „obětována“ ve prospěch ochrany 
společnosti před nemocí – omezení rizika (neočkovaní 
jedinci zvyšují riziko i u očkovaných jedinců) /Mill/ 

 Očkování je ale „zdravotní risk“ 
 moderní společnost - akcent na individuální práva, na 

rozhodování o sobě a svých dětí 
 Zvýšené námitky proti očkování – ideologické, 

náboženské nebo „evidence based“ =) spor o politiku 
ve věcech veřejného zdraví  

 Úkolem je balancovat individuální práva a 
společenský prospěch (slučování principu autonomie 
a principu beneficence)  

 Informovaný souhlas a odpovědnost 
 



ETICKÉ ÚKOLY 
 Neustálá revize a evolutivní přístup k očkování 
 Využívání i nepovinných očkování – benefity a 

bonusy, pojištění, … 
 Úkol zajišťování bezpečnosti =) prevence škod, 

aby tyto nedopadaly na pacienty 
 Rozšiřování veřejné diskuse a prevence – snaha o 

porozumění veřejnosti a pochopení systému 
očkování v každém individuálním případu 
očkování 
 



ÚSTAVNÍ RÁMEC 
 Pl. ÚS 16/14 – „Očkování představuje prostředek imunizace 

proti vybraným nákazám, společenský benefit vyžadující 
sdílenou odpovědnost členů společnosti, tedy určitý akt 
sociální solidarity od těch, kteří podstupují riziko, v 
současném majoritně přijímaném vědeckém poznání však 
označovaném za minimální, aby ochránili zdraví celé 
společnosti. Očkování dostatečné většiny populace totiž 
zabraňuje šíření nákazy vybraných nemocí, čímž poskytuje 
ochranu nejen těm, kteří byli očkováni. Čím vyšší je pak 
podíl neočkovaného vůči očkovanému obyvatelstvu, tím 
vyšší je také riziko opětovného rozšíření nákazy, a to nejen 
mezi těmi, kteří dobrovolně odmítli očkování, ale také mezi 
těmi, kteří nemohli být očkováni z vážných, zejména 
zdravotních důvodů. V neposlední řadě je rozšířením 
nákazy ohrožena i ta část osob, která sice očkována byla, 
avšak vakcinace v jejich případě nedosáhla požadovaného 
efektu.“ 



 Pl. ÚS 19/14 - 87.  
 „Ústavní soud považuje za žádoucí vyslovit k předmětu svého 

přezkumu též obiter dictum. Jeho pozitivní závěry o splnění postulátu 
výhrady zákona a o nezbytnosti zákonné úpravy povinného očkování 
vyčerpaly rámec přezkumu a neoprávnily soud k posouzení námitky 
stěžovatelů (formulované v podstatě de lege ferenda) o absenci 
právní úpravy odpovědnosti státu za škodu způsobenou 
jednotlivci tímto očkováním. Stanoví-li však stát sankci pro 
případ odepření povinnosti strpět vakcinaci, musí se zamýšlet i 
nad situací, při níž eventuálně způsobí výkonem práva 
očkované osobě újmu na zdraví. Prostor k odškodnění takové osoby 
otevírá již Úmluva o biomedicíně, která je součástí ústavního pořádku 
a v čl. 24 hovoří o "spravedlivé náhradě" za "nepřiměřené poškození" 
zdraví způsobené zákrokem stanoveným zákonem. … 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. Tyto okolnosti ztěžují právní postavení osoby, jež může být v 
důsledku očkování poškozena na zdraví a je tedy namístě, aby 
legislativa odpovědně zvážila doplnění právní regulace 
institutu povinného očkování proti infekčním nemocem o 
úpravu odpovědnosti státu za výše naznačené následky. Mělo by 
se tak stát tím spíše, že taková právní úprava není v jiných státech 
nikterak ojedinělá…“ 



MODELY KOMPENZACE OČKOVÁNÍ 
 
 Typicky „no-fault compensation“ =) vyplývá ze 

zájmu společnosti na veřejném zdraví a 
odpovědnosti za případná rizika 

 Nedostačující je odpovědnost za vady a 
odpovědnost poskytovatele za zaviněné pochybení 

 Modifikovaná objektivní odpovědnost státu 
 Problém kauzálního nexu – kauzální spojení nebo 

pouhá korelace??? Probability model kauzality 
(srovnej Gottsdanker v. Cutter Laboratories) 

 Nové modely odškodňování  
 
 
 



 USA – National Vaccine Injury Compensation 
Program (1988) – financováno z daně ve výši $ 
0.75 za vakcinační dávku  

 vytvořen fond NVICP, z něhož jsou primárně 
odškodňovány újmy, je nutné se obrátit na něj 

 Presumpce negativních následků vakcinační 
látky, pokud se neukáže jiná příčina 

 V případě, že žádost je zamítnuta nebo 
neuhrazena, přichází sekundárně v úvahu civilní 
žaloba 
 



 Francie – 2 typy povinných očkování  
 Profesně povinné očkování - zvláštní správní orgán - 

Národní úřad pro odškodnění nehod v zdravotnictví, 
poškození způsobených lékařským zákrokem a 
nozokomiálních infekcí – řízení má charakter 
mediace pro případy nezaviněné újmy 

 Dětské povinné očkování – Komisi pro smírčí řízení a 
odškodnění nehod ve zdravotnictví. Pokud byla škoda 
dostatečně závažná, vydá komise ve lhůtě 6 měsíců 
od podání návrhu stanovisko, ve kterém navrhne 
způsob odškodnění  
 

 
 
 



 Německo  
 za škodu odpovídá stát,  
 odškodnění je přiznáváno na návrh poškozeného,   
 o přiznání rozhodují úřady sociálního zabezpečení. 
 postačuje pravděpodobnost příčinné souvislosti  
 Nedostatečné poučení – odpovídá lékař! (§ 823 BGB) 
 Vada výrobku – odpovídá výrobce 

 Rakousko 
 Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s 

očkováním je regulována speciálním zákonem  
 odpovídá stát – za škodu způsobenou povinným očkováním 

a doporučeným očkováním  
 Poškození bez trvalých následků a těžké újmy na zdraví – 

odškodnění pouze v paušální částce 
 odškodňovací fondy, není dána odpovědnost poskytovatele, 

upravuje je tzv. zemské právo = rozšíření možností 
náhrady újmy  



ČR – OZ 40/1964  
 40/1964 Sb., OZ  - újmu na zdraví nesli poskytovatelé 

ZS –NS 25 Cdo 3953/2014 
 za škodu na zdraví způsobenou účinkem očkovací 

látky odpovídá podle § 421a obč. zák. poskytovatel 
zdravotní péče, který látku pacientovi aplikoval.  

 Důvodná není námitka, že odpovědnost nese výlučně 
stát na základě zákona č. 82/1998 Sb.“ 

 poskytovatel zdravotních služeb není orgánem státu 
ve smyslu ustanovení § 45 a 78 zákona o ochraně 
veřejného zdraví, neboť při provádění povinného 
očkování nevykonává státní správu, která by mu byla 
svěřena zákonem nebo na základě zákona, a 
nevystupuje tedy v roli úřední osoby 
 
 



ČR – MOŽNÁ ŘEŠENÍ 
 podle NOZ nikdo…  
 Možná řešení:  

 „dobrovolný“ model očkování a jeho odškodnění – stát 
neodpovídá 

 Odkaz na NOZ a řešení odpovědného subjektu, 
kterým je stát  

 Zvláštní úprava - řešení novým správním orgánem 
(nebo svěřením nové kompetence), správní řízení,  
eventuální možnost odškodňovacích fondů   

 Zřízení zvláštního kompenzačního orgánu (USA), 
„odvody“ za prodej   
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