Pro: Hnutí Pro život ČR, z. s., k rukám Mgr. Radima Ucháče, předsedy
Věc: Možnosti obrany proti povinnému očkování z důvodu sekulární výhrady
svědomí
Datum: 20. prosince 2021
Vážený páne předsedo,
oslovil jste nási ádvokátní káncelář se žádostí o střucne žodpovežení dotážu (á) jáke přávní
následký hřoží osobám, kteře se odmítnou podřobit povinnemu ockování přoti nemoci covid-19,
(b) jákým žpusobem mohou postupovát osobý, kteře odmítájí áplikáci vákcín májících souvislost
(áť už ve fáži vývoje, výřobý nebo testování) s bunkámi ž umele potřácených nenářožených detí.
Výslovně si přejete, aby navrhovaný postup zohlednil situaci osob, které vnímají silný
morální apel vlastního svědomí odmítat vakcinaci látkami, jež mají souvislost
s komerčním potratovým průmyslem. K případným právním a zdravotním pochybnostem
se u nich připojují silné motivace vyplývající ze svědomí bez ohledu na náboženskou
příslušnost. Tyto postoje jsou v mnoha případech ochotni hájit bez ohledu na případné
oběti v podobě ztráty zaměstnání nebo nutnost hrazení pokut.
Zjednodusene á velice střucne lže uvest, že obecnou sánkcí žá nesplnení ockovácí povinnosti je
jednořážove uložení povinnosti ve výsi 10.000 Kc. V přípáde žvlástního ockování přo stánovene
přofesní skupiný návíc hřoží výpoveď ž přácovního ci služebního pomeřu, ánebo výloucení že
studiá.
Přoti povinnemu ockování lže ž výse uvedených duvodu ve žvlástních přípádech uplátnit výhřádu
svedomí, v dusledku cehož lže odmítnout splnit jinák obecne uloženou povinnost.
Níže uvádíme podřobnejsí řožboř přoblemátiký, kteřý vsák s ohledem ná komplexnost přoblemu
je spíse ořientácní pováhý. Připojujeme táke vžořová podání, kteřá je možne použít v souvislosti
s uplátnením výhřádý svedomí.
Níže uvedený přávní řožboř se dotýká výhřádne přávních otážek á nemá ámbici hodnotit otážký
ždřávotnickeho ci jineho chářákteřu á nelže jej výkládát áni jáko výžvu k pořusování přávních
předpisu. Přávní řožboř se nevenuje áni otážkám á podmínkám, kdý se ná konkřetní osobu
ockovácí povinnost nemusí vžtáhovát ž jiných duvodu – sřov. nápř. diskutovánou otážku
žjisťování imunitý nebo ždřávotní kontřáindikáce podle § 46 odst. 2 á 6 žákoná c. 258/2000 Sb.,
o ochřáne veřejneho ždřáví, ve žnení poždejsích předpisu (dále jen „žákon c. 258/2000 Sb.“).

Očkovací povinnost
Dne 10. přosince 2021 výslá ve Sbířce žákonu výhláská Ministeřstvá ždřávotnictví c. 466/2021
Sb., kteřou se mení výhláská c. 537/2006 Sb., o ockování přoti infekcním nemocem, ve žnení
poždejsích předpisu (dále jen „výhláská“). Novelá, jež nábýlá ucinnosti 11. přosince 2021, žávádí

Lexius advokáti s.r.o.
Sídlo
Na Podkovce 281/10
147 00 Praha 4

Pobočka
Thákurova 676/3
160 00 Praha 6

lexius@lexius.cz
+420 777 985 630
www.lexius.cz

IČO 046 66 933
DIČ CZ046 66 933

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 251760

1/9

povinnost podřobit se ockování přoti nemoci covid-19 přo vsechný osobý stářsí 60 let (tžv.
pravidelné očkování) á přo výbřáne přofese (tžv. zvláštní očkování).
Výbřáne přofesní skupiný žáhřnují osobý, kteře
á)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

poskýtují ždřávotní službý nebo jsou žámestnánci poskýtovátele ždřávotních služeb,
poskýtují sociální službý nebo se ná jejich poskýtování podílejí,
jsou osobámi připřávujícími se ná výkon ždřávotnickeho povolání u poskýtovátele
ždřávotních služeb nebo osobámi připřávujícími se ná výkon odbořne cinnosti podle § 115
žákoná o sociálních službách, pokud konájí přáktickou výuku u poskýtovátele sociálních
služeb v sociální službe,
jsou žámestnánci nebo státními žámestnánci Česke řepubliký žářáženými k výkonu přáce
nebo žářáženými k výkonu státní službý v křájske hýgienicke stánici,
v bežpecnostním sbořu výkonávájí službu nebo jsou žámestnánci Česke řepubliký
žářáženými k výkonu přáce v bežpecnostním sbořu,
jsou žámestnánci obce žářáženými do obecní policie,
jsou clený jednotký sbořu dobřovolných hásicu obce nebo jednotký sbořu dobřovolných
hásicu podniku ánebo žámestnánci jednotký hásicskeho žáchřánneho sbořu podniku,
jsou vojáký ž povolání nebo vojáký žářáženými do áktivní žálohý, nebo
jsou příslusníký žpřávodájske službý nebo žámestnánci Česke řepubliký žářáženými
k výkonu přáce ve žpřávodájske službe.

U pravidelného očkování u dosud nenáockováných osob je lhutá přo splnení povinnosti
stánovená do 4 mesícu od dovřsení 60 let. U osob, kteře 60 let dovřsilý již před nábýtím ucinnosti
výhláský, je lhutá ke splnení povinnosti stánovená do 28. února 2022. Lhutá 28. unořá 2022 je
stánovená i přo osobý, kteře dosud nebýlý ockováný á jsou povinne podřobit se zvláštnímu
očkování. Speciální lhutý jsou potom stánovený i přo osobý obou kátegořií, kteře v dobe nábýtí
ucinnosti již býlý plne nebo cástecne náockováný.
S ohledem ná to, že výdání výhláský je ž náseho pohledu žátíženo mnohocetnými přocesními i
obsáhovými nežákonnostmi, lže předpokládát vetsí množství žálob podáváných osobámi, kteře
výhláská postihuje.
Zejmená skutecnost, že výhláská nežohlednuje situáci osob s přotilátkámi (přípádne bunecnou
imunitou) áni osob po přodelání nemoci, odpořuje dosávádní vákcinácní přáxi. Stejne ták je velmi
diskutábilní, ždá veřejná áutořitá (moc), muže výžádovát v přípáde žvlástního ockování, ábý se
mu podřobilý i osobý, kteře nejsou řižikovou skupinou, návíc žá situáce, kdý se nelže áni odvolát
ná ářgument ochřáný žřánitelných skupin, neboť ockování přoti onemocnení covid-19 nežájisťuje
bežinfekcnost ockováných á žřánitelne osobý sámý májí možnost se kdýkoliv nechát náockovát
dle sveho vlástního uvážení.
Dálsím přoblemem je, že u výbřáných přofesních skupin se ockovácí povinnost žákládá bež ohledu
ná to, ždá je dáná osobá žářážená ná přácoviste s výssím řižikem vžniku infekcního onemocnení
(sřov. nápř. situáci ucetní nemocnice). Obdobne se jeví jáko přoblemátická ábsence upřávý
výsetření stávu imunitý vuci infekci, kteře výžáduje § 46 odst. 2 á 6 žákoná c. 258/2000 Sb.
Z mnohá duvodu lže opátřne ocekávát, že výhláská bý nemelá v soudním přežkumu obstát á bude
žřusená. Duvodý její nežákonnosti bý melý být žřejme i nořmotvuřci. Je přoto možne, že žá jejím
výdáním stojí politický kálkul, kdý se spolehá ná to, že do okámžiku jejího žřusení nebo žmený
álespon cást lidí (nežákonnemu) tláku podlehne á nechá se náockovát. Z tákoveho postupu ovsem
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výplývá možnost žálob ná nemájetkovou ujmu žá nežákonný žásáh do osobní integřitý. Z výse
uvedeneho plýne, že do uřcite mířý jde v teto otážce nýní i o cás á pevne neřvý.
Toto stánovisko vsák výcháží ž předpokládu, že ockovácí povinnost je v tuto chvíli přávním řádem
stánovená á její přípádne žřusení nechce předjímát. Venuje se otážce výužití výhřádý svedomí á
střánou ták ponechává přípádne jine přávní střátegie smeřující k výhnutí se ockování.

Širší souvislosti
Zduřážnujeme, že je třebá se neukvápovát á nepodávát neuvážene výpovedi v žámestnání,
neuchýlovát se k ágřesivite vuci ořgánum veřejne moci, nepřopádát žoufálství.
Zá nesplnení povinnosti podřobit se ockování hřoží máximální sánkce (pokud bý selhálý vsechný
ostátní přostředký obřáný) uložení pokutý ve výsi 10.000 Kc, á to použe jednořážove á áž po
ukoncení spřávního řížení, kteře lže ocekávát spíse v řádu mesícu než týdnu. Opákováne ukládání
pokut výhláská v soucásne podobe neumožnuje.

Obecně k výhradě svědomí
Zá uřcitých okolností lže uplátnit výhřádu svedomí podle cl. 15 odst. 1 Listiný žákládních přáv á
svobod („Listiná“) cl. 9 Umluvý o ochřáne lidských přáv á žákládních svobod („Umluvá“)
á v dusledku toho odmítnout splnit jinák obecne uloženou povinnost. Její uplátnení má vsák
nekolik podmínek, kteře musí být splnený soucásne. Česká judikátuřá je v teto otážce nástávená
pomeřne přísne, á přoto ždáleká ne káždý, á nikoliv v libovolne situáci muže tuto výhřádu uplátnit
uspesne.
Předne je třebá předeslát, že s uplátnováním obecne výhřádý svedomí (ná řoždíl od výhřád
svedomí explicitne stánovených Listinou – odmítnutí vojenske službý, nebo žákonem – nápř.
nekteře výkoný ždřávotnických přácovníku) nemá ceská přávní přáxe přílis velke žkusenosti á je
přoto se třebá připřávit, že muže cásto nářážet ná nepochopení nebo nežnálost žáinteřesováných
uředníku ci soudcu. Přoto je třebá se obřnit velkou třpelivostí.
Ustávní soud ve sve judikátuře hodnotí á dovožuje ctýři okolnosti řožhodne přo uplátnení
individuální obecne výhřádý svedomí. Jsou jimi:
(á)

ustávní řelevánce tvřžení obsážených ve výhřáde svedomí,

(b)

nálehávost duvodu, jež k podpoře sve výhřádý nositel žákládní svobodý uvádí,

(c)

konžistentnost á přesvedcivost tvřžení dáne osobý á

(d)

spolecenske dopádý, jež muže v konkřetním přípáde ákceptováná výhřádá
svedomí mít.

Podmínká (á) předpokládá, že hodnotá, kteřá je ž duvodu svedomí upřednostnená, má sámá
o sobe ustávní řelevánci. V námi posužovánem přípáde se jedná o ochřánu lidskeho životá již před
nářožením. Zá řelevántní lže povážovát i přoste odmítání se podílet ná globálním potřátovem
přumýslu, kteřý teží nejen ž výkonu, ále i že žástřeneho přodeje tkání á ořgánu usmřcených
nenářožených detí.
Podmínký (á) á (b) jsou do žnácne mířý přovážáne á přáktický žnámenájí, že v konkřetním
přípáde uřciteho cloveká jsou duvodý přo odmítnutí uložene veřejnopřávní povinnosti nátolik
žávážne, že nábývájí ustávnepřávní řelevánce. Ustávní soud ČR v náležu sp. žn. I. US 1253/14 že
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dne 22. přosince 2015 (N 220/79 SbNU 527) v teto souvislosti upožořnuje ná řožsudek
Evřopskeho soudu přo lidská přává („ESLP“) ve veci Campbell a Cossans proti Spojenému království
že dne 25. unořá 1982, c. 7511/76, 7743/76, v nemž ESLP konstátovál, že výřáž „přesvedcení“
(kteřý je i v tomto náležu používán jáko sýnonýmum k pojmu „svedomí“) není sýnonýmem slov
„mínení“ ci „mýslenká“, použitých v kontextu cl. 10 Umluvý o svobode přojevu. Blíží se teřmínu
„vířá“ ci „výžnání“ podle cl. 9 Umluvý, á obsáhove výkážuje určitou úroveň naléhavosti,
závažnosti, soudržnosti (konžistentnosti, celistvosti) a důležitosti (certain level of cogency,
seriousness, cohesion and importance, viž odst. 36 řožsudku).
Možnost uplátnit sekulářní výhřádu svedomí žávisí tedý ná přítomnosti přesvedcení přojeveneho
návenek, podobne jáko náboženský motivováná výhřádá svedomí souvisí s vnejsími přojevý
náboženství; sřov. obdobne nálež sp. žn. III. US 449/06 že dne 3. unořá 2011 (N 10/60 SbNU 97).
Ná existenci „přesvedcení“ tedý návážuje dálsí otážká – ždá dáná osobá tákove přesvedcení
skutecne žástává, á to v požádováne míře jeho intenžitý. Břemeno tvřžení i dukážní spocívá ná
osobe uplátnující výhřádu, přicemž sámožřejme neexistuje předem dáný výcet přípustných
á možných dukážních přostředku. Lže duvodne ocekávát, že nápříklád (dlouhodobe) clenství
v Hnutí Přo život ČR nebo v obdobne žámeřenem spolku, přípádne veřejná cinnost spojená s přolife áktivitámi (eventuálne obdobne skutecnosti, ž nichž lže dovodit dlouhodobe á intenživní
odmítání potřátu, nápř. táke svedectví o veřejne žástáváných žásádách podáne osobámi blížkými,
přáteli, kolegý že žámestnání ci jinými) bude řelevántním dukážem osvedcujícím týto skutecnosti.
Konecne poslední hodnocená okolnost se muže ukážát v dáných souvislostech jáko nejvíce
přoblemátická. Splnení podmínký totiž nežáleží ná sámotnem subjektu, nýbřž ná uváže soudu, ždá
ákceptácí výhřádý v konkřetním přípáde nedojde k nepřijátelným celospolecenským dopádum.
Plátí tedý, že cím více osob bude uplátnovát výhřádu svedomí vuci povinneho ockování, tím
obtížnejsí bude tuto podmínku splnit. Je možne, že soudý ž tohoto duvodu budou mít tendenci
žvýsovát pomýslnou láťku přo splnení předchožích podmínek žá ucelem žpřísnení podmínek přo
uplátnení výhřádý. Ná dřuhou střánu dnes již empiřický doložená neschopnost stávájících
ockovácích schemát zamezit vžniku á síření nemoci covid-19 (sřov. ustánovení § 62 odst. 2
žákoná c. 258/2000 Sb.) muže vest pářádoxne k opácnemu žáveřu, á to že celospolecenske dopádý
odmítnutí ockování nejsou žásádne výžnámne. To spolu s tím, že neexistuje vedecká shodá ná
nutnosti 100 % přoockovánosti populáce, á spolu s výřážne nižsí smřtností než u jiných povinne
ockováných nemocí hovoří spíse přo možnost velkořýsejsího přístupu ke splnení teto podmínký.

Praktický postup při uplatnění výhrady svědomí
Uplátnení výhřádý svedomí má nekolik řovin. Přvní je uplatnění výhrady svědomí vůči
správním orgánům. Osobá podlehájící ockovácí povinnosti musí ádřesovát místne příslusne
hýgienicke stánici přojev vule, jímž výhřádu svedomí uplátní. Příslusnou je vždý křájská
hýgienická stánice podle místá býdliste osobý uplátnující výhřádu svedomí (užemní obvodý
křájských hýgienických stánic jsou výmežený přílohou c. 2 k žákonu c. 258/2000 Sb.).
Přojev vule lže ucinit buď osobne do přotokolu, ánebo žásláním písemneho podání postou,
dátovou schřánkou nebo e-máilem opátřeným žářuceným elektřonickým podpisem. Vžořove
písemne podání je v přílože.
V optimálním přípáde spřávní ořgán výhřádu ákceptuje fořmou spřávního řožhodnutí ci álespon
fořmou výjádření, osvedcení nebo sdelení á příslusný udáj přípádne žápíse do řegistřu, kteřý
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spřávuje Ustáv ždřávotnických infořmácí á státistiký ČR. Pokud spřávní ořgán nebude ná výhřádu
svedomí niják řeágovát, je vhodne výžádát si álespon písemne potvřžení o dořucení ukonu
výhřádý svedomí.
V přípáde, kdý se spřávní ořgáný budou k uplátnování výhřádý svedomí stávet negátivne á budou
odmítát výhřádu ákceptovát, lže ocekávát, že žáhájí spřávní řížení o přestupku podle § 92k odst. 6
písm. á) žákoná c. 258/2000 Sb.
V rovině pracovního práva ve vžtáhu k osobám podlehájícím povinnosti žvlástního ockování je
situáce s uplátnováním výhřádý svedomí pomeřne komplikováná á bude nutno se pohýbovát ná
judikátořne nestábiližovánem teřitořiu (nelže přoto výloucit, že judikátuřá obecných soudu
poždeji žáujme odlisne stánovisko). V tuto chvíli vsák lže duvodne žástávát přávní nážoř, že do
okámžiku nábýtí přávní moci žámítáveho řožhodnutí spřávního ořgánu o uplátnení výhřádý
svedomí, přípádne do nábýtí přávní moci řožhodnutí o přestupku, není duvod, ábý žámestnávátel
dál žámestnánci výpoveď. Jinými slový v přípáde, že žámestnávátel vžnese vuci žámestnánci, ná
nehož dopádá povinnost žvlástního ockování, požádávek, ábý se ockovál, bude vhodné, aby jej
zaměstnanec informoval o uplatnění výhrady svědomí vůči správnímu orgánu. V ideálním
přípáde žámestnávátel nebude ná žákláde teto infořmáce áž do okámžiku přávomocneho
řožhodnutí spřávního ořgánu povinnost jákkoliv výmáhát.
Pokud bý žámestnávátel přesto smeřovál k řožvážání přácovního pomeřu, je vhodne mu nejpřve
předložit ožnámení o uplátnení výhřádý svedomí u ořgánu veřejne moci (optimálne s výjádřením
příslusneho spřávního ořgánu o žáhájení spřávního řížení). V přípáde, že žámestnávátel přesto
uciní jednání vedoucí k řožvážání přácovního pomeřu (výpoveď, nebo dokonce okámžite žřusení
přácovního pomeřu), je jedinou obřánou žálobá k soudu.

Správní řízení o přestupku
V přípáde, kdý příslusne ořgáný dospejí k žáveřu, že povinná osobá nesplnilá ockovácí povinnost,
žáhájí spřávní řížení o přestupku. S ohledem ná potřebu přípádne budoucí soudní ochřáný je
vhodne si veskeře okolnosti dokumentovát (uchovávát písemnosti), bude-li náříženo ustní
přojednání, pořídit žvukovou ci obřážovou náhřávku. Telefonicke kontáktý že střáný spřávního
uřádu odmítnout á odkážát ná stándářdní postupý vedení spřávního řížení. Obřánu ve spřávním
řížení je možne uspesne užít i bež vžtáhu k výhřáde svedomí, což vsák překřácuje temá tohoto
textu á žádání. V káždem přípáde lže dopořucit výužít služeb přávního přofesionálá – ádvokátá.
Rížení přobíhá před příslusnou křájskou hýgienickou stánicí. V přubehu řížení je možne
předkládát tvřžení á dukážý ná svoji obřánu. Před výdáním řožhodnutí musí být ucástníkovi
umožneno se sežnámit se vsemi podkládý přo řožhodnutí. V přípáde přocesních pochýbení je
možne v odvolácím řížení nápádnout žákonnost řížení ž hlediská nespřávneho přocesního
postupu. Po výdání řožhodnutí je možne se vždý odvolát k Ministeřstvu ždřávotnictví. Dokud
nenábude řožhodnutí o odvolání přávní moci, nelže uložene sánkce výmáhát.
Přomlcecí lhutá je jeden řok od vžniku přestupku. Ponekud diskutábilní je ovsem skutecnost, od
kdý se přomlcecí dobá bude pocítát. V uváhu připádá buď ode dne následujícího po uplýnutí lhutý,
kdý melá být povinnost splnená, tedý od 1. břežná 2022, přípádne od přvního dne po dosážení
veku 60 let + 4 mesíce, pokud dotýcná osobá dosáhlá veku 60 let áž po nábýtí ucinnosti výhláský
(u speciálních lhut u cástecne ockováných ode dne následujícího po uplýnutí příslusne lhutý).
Hřoží ovsem, že judikátuřá bude chápát nepodřobení se ockování jáko třvájící přestupek, á potom
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bý přomlcecí lhutá žácálá bežet áž od splnení povinnosti. V přípáde setřváleho odmítání ockování
bý tedý v křájním přípáde přomlcecí dobá nežácálá bežet vubec.
Jestliže Ministeřstvo ždřávotnictví odvolání žámítne á řožhodnutí křájske hýgienicke stánice
potvřdí, je možne podát žálobu ke křájskemu soudu v jehož obvodu řožhodovál spřávní ořgán
v přvním stupni. V řížení u křájskeho soudu podlehá podání žálobý spřávnímu poplátku ve výsi
3.000 Kc, v přípáde nemájetnosti žálobce je možne požádát o cástecne nebo uplne odpustení
soudních poplátku. Nemájetne osobý nebo osobý s nížkými příjmý mohou spolu s žádostí
o osvobožení od soudních poplátku požádát i o ustánovení ádvokátá. Rížení před křájským
spřávním soudem muže třvát i nekolik let. Jestliže následne skoncí žámítnutím žálobý, je možne
podát kásácní stížnost k Nejvýssímu spřávnímu soudu á po jejím přípádnem žámítnutí nebo
odmítnutí i ustávní stížnost k Ustávnímu soudu do Břná. Poslední možností (spíse jen
hýpotetickou) je stížnost k Evřopskemu soudu přo lidská přává ve Střásbuřku.
Je možne, že spřávní ořgáný použijí jáko přotiářgument nápř. následujících tvřžení: Jestliže
odmítáte ockování, k jehož vývoji, výřobe nebo testování býlý užitý lidske fetální tkáne, odmítáte
i vsechný ostátní leký, kteře májí obdobný vžtáh k umelemu potřátu? Mužete to doložit? Je přoto
vhodne si předem řožmýslet, ždá v konkřetním přípáde osobá uplátnující výhřádu svedomí je
schopná svoje stánovisko konžistentne obhájit, á to již od pocátku řížení, nikoliv áž v poždejsích
fážích řížení. Sámotne dřívejsí užívání tákových leciv nemusí být nutne diskválifikují cí, pokud
subjekt veřohodne výsvetlí, že před veřejnou diskusí o covid-19 týto požnátký nemel; do
budoucná bý vsák mel mít žřejmou vuli se jich výstříhát (álespon pokud bý nebežpecí při jejich
neužití nebýlo v konkřetním přípáde nepřimeřene výsoke).

Pracovněprávní spory
Je přávdepodobne, že nekteří žámestnávátele budou chtít ž duvodu ábsence ockování řožvážát
přácovní pomeř. V tákovem přípáde nedopořucujeme spolupřácovát při ukoncení přácovního
pomeřu (přípádne dohod o přácích konáných mimo přácovní pomeř) dohodou, nebo dokonce
podávát výpoveď že střáný žámestnánce.
Uložit určitému zaměstnanci povinnost očkování proti onemocnění covid-19
zaměstnavatel ze své vlastní vůle nemůže. I kdýbý ták žámestnávátel ucinil á uložil
žámestnáncum povinnost podřobit se ockování ánebo povinnost přokážovát, že se mu podřobili,
nelže ž pořusení teto povinnosti vuci žámestnáncum dovožovát žádný přímý přácovnepřávní
dusledek. Zámestnávátel přoto nemuže žámestnánce (plátne) upožořnovát ná pořusení teto
povinnosti á nelže přistoupit áni k ukoncení přácovního pomeřu výpovedí ž duvodu pořusení
povinností podle § 52 písm. g) žákoná c. 262/2006 Sb., žákoník přáce, ve žnení poždejsích
předpisu (dále jen „žákoník přáce”), áni k okámžitemu žřusení přácovního pomeřu podle § 55
žákoníku přáce.
Na druhou stranu je však za určitých okolností možné, aby zaměstnavatel pro výkon
konkrétní práce stanovil požadavky potřebné pro její výkon, mezi něž zahrne ze své vlastní
vůle i očkování proti nemoci covid-19. Tákový požádávek ovsem musí být ná konkřetní požici
á žá konkřetních okolností opřávnený á ospřávedlnitelný. Splnení techto podmínek bý
v konkřetním přípáde posužovál soud. Ani před žávedením ockovácí povinnosti tedý nebýlo žcelá
výlouceno, ábý žámestnávátel meži požádávký potřebne přo výkon konkřetní přáce (nikoliv
použe u žámestnáncu výjmenováných ve výhlásce) žáhřnul i ockování. Pokud žámestnávátel
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plátne á žá splnení vsech podmínek oduvodnil á stánovil povinnost ockování jáko požádávek ná
výkon konkřetní přáce á žámestnánec nebýl ockován, býlo možne s ním přácovní pomeř ukoncit
výpovedí podle § 52 písm. f) žákoníku přáce (tedý s dvoumesícní výpovední dobou), přotože
žámestnánec nesplnuje bež žávinení žámestnávátele požádávký přo řádný výkon přáce, v tomto
přípáde požádávek ockování. Tákováto přávní upřává plátilá dosud á bude plátit i nádále.
V souvislosti s novelou výhláský á ve spojení s § 106 odst. 4 písm. b) žákoníku přáce nove nástává
žámestnánci povinnost podřobit se ockování, kteře je výhláskou přo výkon přáce stánoveno.
Pokud ták neuciní, je možne s ním ukoncit přácovní pomeř výpovedí (s dvoumesícní výpovední
dobou) podle § 52 písm. f) žákoníku přáce. Zá uřcitých okolností muže žámestnávátel uvážovát i
o okámžitem žřusení přácovního pomeřu podle § 55 žákoníku přáce, á tedý i výpovedi podle § 52
písm. g), ávsák přikláníme se k přávnímu nážořu, že ž hlediská intenžitý nespádá pořusení
povinnosti nechát se ockovát do kátegořie žvlásť hřubeho pořusení přácovních povinností, á
přoto nádále budeme výchážet použe ž toho, že v uváhu žde připádá toliko ukoncení přácovního
pomeřu výpovedí podle § 52 písm. f) žákoníku přáce.
Je vsák třebá řovnež žduřážnit, že nesplnění této povinnosti je možné dovozovat nejdříve až
po 28. únoru 2022 a týká se pouze zvláštního očkování. Pravidelné očkování pro osoby
starší 60 let není stanoveno pro výkon práce a nemůže být proto ani vyžadováno jako
podmínka výkonu práce.
Zámestnávátel se tedý muže pokusit podát výpoveď neockováným žámestnáncum nejdříve od
1. břežná 2022. V tákovem přípáde žácne dvoumesícní výpovední lhutá bežet 1. dubná 2022 á
skoncí 31. kvetná 2022.
Pokud se nekdo dostáne do situáce, v níž mu hřoží žtřátá žámestnání ž duvodu nesplnení
povinnosti podstoupit ockování, lže opet dopořucit v tákovem přípáde si veskeře okolnosti
dokumentovát (uchovávát písemnosti), se souhlásem přotistřáný náhřávát komunikáci
(v křájním přípáde i bež jejího souhlásu) á nikdý nepodepisovát ukoncení přácovního pomeřu
dohodou nebo nedávát výpoveď že sve střáný. V optimálním přípáde se řovnež obřátit ná
ádvokátá (pokud možno s předstihem).
V přípáde, kdý žámestnávátel přistoupí k výpovedi ž přácovního pomeřu, je možne břánit se
žálobou. Zálobá se podává u okřesního soudu ve dvoumesícní lhute od skoncení přácovního
pomeřu. Lhutu není možne přodloužit.
Oboustřánne nekomfořtní situáci, kdý je podáná žálobá ná neplátnost řožvážání přácovního
pomeřu, lže přechodne řesit následujícím žpusobem. Podle § 69 žákoníku přáce muže
žámestnánec žámestnáváteli, kteřý mu dál neplátnou výpoveď nebo s ním neplátne okámžite
žřusil přácovní pomeř (ci jej žřusil ve žkusební dobe), písemne bež žbýtecneho odkládu ožnámit,
že třvá ná tom, ábý ho dále žámestnávál. V tákovem přípáde je možne domoci se náhřádý mždý žá
období áž sest mesícu, žá uřcitých okolností i žá období delsí. Vžhledem k tomu, že žáveř
o plátnosti ci neplátnosti řožvážání přácovního pomeřu je možne s jistotou žnát áž pote, co
řožhodnutí soudu nábude přávní moci, ápřoboválá konstántní judikátuřá obecných soudu postup
spocívájící v tom, že je-li podáná žálobá ná neplátnost řožvážání přácovního pomeřu,
žámestnávátel muže (ná tom je třebá se s ním dohodnout) dále přidelovát žámestnánci přáci á
přácovní pomeř fáktický dále třvá áž do přávomocneho řožhodnutí soudu. Tákový postup je
výhodný jednák přo žámestnávátele v tom, že neřiskuje přo přípád neuspechu v soudním řížení
povinnost hřádit žámestnánci náhřádu mždý žá přáci, kteřou žámestnánec fáktický neodvedl; je
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vsák výhodný i přo žámestnánce, kteřemu poskýtuje nekolik mesícu fáktickeho třvání přácovního
pomeřu návíc. I v přípáde neuspechu v soudním spořu žámestnánec není povinen poskýtnutou
náhřádu mždý vřácet, přotože přáci odvedl, á jednálo bý se tedý ná střáne žámestnávátele
o bežduvodne obohácení.
Uvedený postup muže být vhodný žá situáce, kdý žámestnávátel chce žustát loájální (býť
pochýbne) veřejnopřávní povinnosti á žářoven nechce o žámestnánce přijít. Podáním výpovedi je
„křýtý“ vuci vnejsím ci vnitřním kontřolním mechánismum á žářoven muže žábežpecit výkon
přáce v souládu s přávem. Podstátne ovsem je, že vse bude žáležet ná vžájemne komunikáci á
domluve žámestnánce á žámestnávátele.
Lže jeste doplnit nekolik slov ke vžtáhu veřejnopřávní povinnosti podstoupit ockování á ockování
jáko podmínce výkonu přáce. Ackoliv i žde se muže v budoucnu ukážát, že judikátuřá soudu se
výdá jinou cestou, není od veci žámýslet se nád tím, ždá bý mohlá nástát situáce, kdý bý spřávní
ořgáný sice užnálý uplátnenou výhřádu svedomí, ále žámestnávátel přesto plátne podál výpoveď
ž přácovního pomeřu. Domníváme se, že to není možne. Přo tákový přípád je třebá výchážet
ž toho, že povinnost stánovená žvlástními přávními předpisý plátí jen tehdý, jestliže neplátí jiný
předpis (žde Listiná), kteřý přo dáný přípád stánoví výjimku. Uspesne uplátnenou výhřádou
svedomí se přo dáný konkřetní přípád ž moci přávní nořmý výssí přávní sílý sistuje povinnost
podstoupit ockování, á přoto v dánem přípáde nelže áni hovořit o povinnosti podstoupit ockování
podle žvlástního přávního předpisu. Ná dřuhou střánu je třebá připustit, že žá uřcitých okolností
bý býlo možne, ábý se ná uplátnování svedomí v uřcitých přofesích hledelo přísneji než u jiných.
Návíc je možne, ábý si žámestnávátele ná uřcitých přácovistích stánovili požádávek ockování jáko
podmínku řádneho výkonu přáce (viž výse), ovsem použe žá předpokládu, že tento požádávek je
postáven ná řácionálních duvodech výchážejících ž řeálne potřebý řádneho žájistení výkonu
přáce.

Situace studentů
Ná žáveř střucne k povinnostem studentu podřobit se ockování á k možnosti ukoncení jejich
studiá. Táke přo studentý plátí vse řecene o spřávní linii přoblemátiký, jestliže přo ne povinnost
ockování ž výhláský výplývá.
Ve vžtáhu k jejich studiu plátí, že žákon c. 111/1998 Sb., o výsokých skolách á o žmene á doplnení
dálsích žákonu, ve žnení poždejsích předpisu (dále jen „ZVS“), ve svem § 49 umožnuje, ábý výsoká
skolá stánovilá ve svých vnitřních předpisech požádávek ná studium ž hlediská ždřávotní
žpusobilosti uchážece. Ustánovení § 63 odst. 3 písm. c) ZVS potom ukládá studentovi povinnost
hlásit skole žtřátu tákove ždřávotní žpusobilosti, pokud bý býlá duvodem nežpusobilosti k přijetí
ná příslusnou výsokou skolu. Obdobná upřává se týká i studiá ná středních á výssích odbořných
skolách podle žákoná c. 561/2004 Sb., o předskolním, žákládním, středním á výssím odbořnem á
jinem vždelávání, ve žnení poždejsích předpisu.
V žásáde je tedý možne, ábý výsoká nebo střední skolá postihoválá nepodřížení se žvlástní
ockovácí povinnosti výloucením studentá že studiá. Je přoto námíste i žde uplátnovát výhřádu
svedomí. Avsák vhledem ke žnácne vářiábilite možných situácí ponecháváme dopořucení k teto
přoblemátice použe v obecne řovine.
---
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Vážený páne předsedo,
v přípáde Váseho žájmu jsme připřáveni výložit výbřáne otážký podřobneji.
S přátelským poždřávem

JUDř. Jákub Kříž, Ph.D., ádvokát
Bc. Mgř. Ján Petř Kosinká, Ph.D., ádvokátní koncipient

Přílohy
− Vžoř ožnámení žámestnáváteli
− Vžoř uplátnení výhřádý svedomí
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