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ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO - ČL. 4 LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
 
 (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho 

mezích a jen při zachování základních práv a svobod. 
 (2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených 

Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze 
zákonem. 

 (3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro 
všechny případy, které splňují stanovené podmínky. 

 (4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být 
šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána 
k jiným účelům, než pro které byla stanovena. 
 
 

 Přehled základních soudních rozhodnutí: 
• Nález ÚS ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06 (Nález ÚS 1) 
• Rozhodnutí NSS ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 3 Ads 42/2010 
• Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 3. 4. 2012, č. j. 8 As 6/2011-120 
• Nález ÚS ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14 (Nález ÚS 2) 
• Nález ÚS ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14 (Nález ÚS 3) 
 _____________________________________________________ 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci Jacobson v. Massachusetts ze 
dne 20. 2. 1905 

 



ZAKOTVENÍ OČKOVACÍ POVINNOSTI 
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ustanovení § 46 odst. 1: 
 Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky, a dále 

cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů, jsou povinni 
podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech, stanovenému druhu 
pravidelného očkování. 
 

 Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ustanovení § 4 odst. 1: 
 Základní očkování se provede v době od započatého devátého týdne po narození dítěte třemi dávkami 

hexavalentní očkovací látky proti záškrtu, tetanu, pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění 
vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a inaktivovanou očkovací látkou proti 
přenosné dětské obrně (dále jen „hexavalentní očkovací látka“) v průběhu prvního roku života dítěte, 
podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest 
měsíců po podání třetí dávky. Čtvrtá dávka hexavalentní očkovací látky se podá nejpozději před dovršením 
osmnáctého měsíce věku dítěte. U dětí očkovaných proti tuberkulóze se základní očkování hexavalentní 
očkovací látkou provede od započatého třináctého týdne po narození dítěte, vždy však po zhojení 
postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze. 
 

 Výhrada zákona (čl. 4 odst. 1 a 2 Listiny): 
 Primární povinnosti musí být stanoveny zákonem a podzákonný právní předpis je povolán toliko k 

jejich konkretizaci. Primární povinnost může být stanovena rámcově, avšak dostatečně jasně a určitě.  
 Výhrada zákona vyžaduje, aby a) podstatné otázky problematiky byly upraveny zákonem, b) právní 

normy tyto otázky upravující obsahovaly minimálně skutkovou podstatu a její následek, a c) čím 
podstatnější (důležitější) upravovaná materie je, tím podrobnější musí být úprava. (Wagnerová, E., 
Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.) 

 Je naplněn požadavek výhrady zákona? 
 1. NSS: ne 
 2. Rozšířený senát NSS: ano 
 3. ÚS: ano 

 



VÝHRADA ZÁKONA – POHLED NEJVYŠŠÍHO 
SPRÁVNÍHO SOUDU 
 Rozhodnutí NSS: 

 
„Nejvyšší správní soud je tedy toho názoru, že vyhláška č. 439/2000 Sb. 
(aktuálně č. 537/2006 Sb.) ,zasahuje do věcí vyhrazených zákonu‘, 
protože ,stanovuje primární práva a povinnosti‘. Je proto v rozporu 
s ústavním pořádkem.“ 
 

 Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu: 
 

„Zákon povinnost nechat se očkovat…stanoví sice rámcově, ale 
dostatečně jasně, a to v rámci pravidelného nebo zvláštního očkování, 
a s tím související povinnost podstoupit před tím vyšetření stavu 
imunity, vyhláška pak zejména upřesňuje, u jakých infekčních nemocí 
a v jakých termínech povinnost podrobit se pravidelnému nebo 
zvláštnímu očkování nastává, a stanoví další podrobnosti.“ 

 



VÝHRADA ZÁKONA  - POHLED ÚSTAVNÍHO SOUDU 

 Rozhodnutí ÚS: 
 
Zákonná povinnost podrobit se očkování (§ 46 zákona) „je 
dostatečně konkrétní a srozumitelná a vyplývají z ní spolehlivě 
základní atributy a meze právní úpravy očkování proti infekčním 
nemocem“. 

 
 Odlišné stanovisko Kateřiny Šimáčkové 
 
„Zákonný rámec je naprosto neurčitý a bez prováděcí vyhlášky je 
zcela neaplikovatelný... Zákon samotný dokonce nestanoví vůbec 
žádné meze rozhodování Ministerstva zdravotnictví, proti kterým 
nemocem povinné očkování stanoví (jako například, že musí jít 
o nebezpečnou nakažlivou nemoc apod.).“ 

 
 
 



ÚSTAVNOST POVINNÉHO OČKOVÁNÍ 
POHLEDEM ÚSTAVNÍHO SOUDU 
 Nález ÚS 1: 

 zásah do základního práva na náboženské vyznání 
(čl. 16 Listiny), 

 prostor pro uvážení zákonodárce, jde o politické 
rozhodnutí, 

 „jde o přípustné omezení základního práva, neboť jde 
evidentně o opatření v demokratické společnosti 
nezbytné pro ochranu veřejné bezpečnosti, zdraví 
a práv a svobod druhých“ 

 ALE!: „V případě, že tu jsou takové okolnosti, které 
zásadním způsobem volají pro zachování autonomie 
dané osoby a pro výjimečné nesankcionování 
povinnosti podrobit se očkování, nesmí orgán veřejné 
moci povinnost podrobit se očkování sankcionovat či 
jinak vynucovat“. 



ÚSTAVNOST POVINNÉHO OČKOVÁNÍ 
POHLEDEM ÚSTAVNÍHO SOUDU 
 Nález ÚS 2: 

 povinné očkování jako podmínka pro přijetí dítěte do 
mateřské školy, 

 zásah do práva na vzdělání (čl. 33 Listiny), 
 test rozumnosti (racionality), 
 „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“, 

 odlišné stanovisko K. Šimáčkové: „Napadená právní 
úprava nevyhovuje požadavku rozumnosti“. 
 



ÚSTAVNOST POVINNÉHO OČKOVÁNÍ 
POHLEDEM ÚSTAVNÍHO SOUDU 
 Nález ÚS 3: 

 Soulad ustanovení § 46 zákona a vyhlášky s ústavním 
pořádkem ČR, 

 volný prostor pro uvážení zákonodárce (neproveden test 
proporcionality), 

 Závěr: „povinnost očkování je stanovena zákonem, sleduje 
legitimní cíl … napadená právní úprava je 
souladná  ústavním pořádkem ČR“, 

 obiter dictum: „je namístě, aby legislativa odpovědně 
zvážila úpravu odpovědnosti státu za újmu na zdraví 
způsobenou očkováním“, 

 odlišné stanovisko K. Šimáčkové: Vytýká soudu 
neprovedení testu proporcionality, který měl být proveden 
„u každé jednotlivé nemoci zvlášť, neboť povinnost očkování 
proti každé jednotlivé nemoci je samostatným zásahem do 
práva na nedotknutelnost osoby podle čl. 7 odst. 1 Listiny“. 



PODLE DOSAVADNÍ JUDIKATURY NSS A ÚS JE: 

 Výhrada zákona naplněna, 
 povinné očkování rozumné, 
 nejasná situace ohledně výjimečného nesankcionování 

rodičů (viz Nález ÚS 1), 
 nejasná situace z hlediska testu proporcionality, 
 nejasný vliv možnosti odškodnění na test 

proporcionality: viz obiter dictum Nálezu ÚS 3 a 
odlišné stanovisko K. Šimáčkové: „Úprava odškodnění 
je integrální součástí proporcionality úpravy 
očkování“. 

__________________________________ 
 Jacobsen v. Massachusetts 
Očkování musí být: „nezbytné, rozumné, přiměřené 
a musí se vyvarovat vzniku újmy na zdraví.“ 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
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