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Vá ž ený  páne př edsedo, 

oslovil jste nás i ádvoká tní  káncelá ř  se ž á dostí  o střuc ne  žodpove žení  dotážu  (á) jáke  přá vní  

ná sledký hřoží  osobá m, kteře  se odmí tnou podřobit povinne mu oc ková ní  přoti nemoci covid-19, 

(b) jáký m žpu sobem mohou postupovát osobý, kteře  odmí tájí  áplikáci vákcí n májí cí ch souvislost 

(áť už  ve fá ži vý voje, vý řobý nebo testová ní ) s bun kámi ž ume le potřácený ch nenářožený ch de tí . 

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. 

Zjednodus ene  á velice střuc ne  lže uve st, ž e obecnou sánkcí  žá nesplne ní  oc kovácí  povinnosti je 

jednořá žove  ulož ení  povinnosti ve vý s i 10.000 Kc . V př í páde  žvlá s tní ho oc ková ní  přo stánovene  

přofesní  skupiný náví c hřoží  vý pove ď ž přácovní ho c i služ ební ho pome řu, ánebo výlouc ení  že 

studiá. 

Přoti povinne mu oc ková ní  lže ž vý s e uvedený ch du vodu  ve žvlá s tní ch př í pádech uplátnit vý hřádu 

sve domí , v du sledku c ehož  lže odmí tnout splnit jinák obecne  ulož enou povinnost. 

Ní ž e uvá dí me podřobne js í  řožboř přoblemátiký, kteřý  vs ák s ohledem ná komplexnost přoble mu 

je spí s e ořientác ní  pováhý. Př ipojujeme táke  vžořová  podá ní , kteřá  je mož ne  použ í t v souvislosti 

s uplátne ní m vý hřádý sve domí . 

Ní ž e uvedený  přá vní  řožboř se dotý ká  vý hřádne  přá vní ch otá žek á nemá  ámbici hodnotit otá žký 

ždřávotnicke ho c i jine ho chářákteřu á nelže jej výklá dát áni jáko vý žvu k pořus ová ní  přá vní ch 

př edpisu . Přá vní  řožboř se neve nuje áni otá žká m á podmí nká m, kdý se ná konkře tní  osobu 

oc kovácí  povinnost nemusí  vžtáhovát ž jiný ch du vodu  – sřov. nápř . diskutovánou otá žku 

žjis ťová ní  imunitý nebo ždřávotní  kontřáindikáce podle § 46 odst. 2 á 6 žá koná c . 258/2000 Sb., 

o ochřáne  veř ejne ho ždřáví , ve žne ní  požde js í ch př edpisu  (dá le jen „žá kon c . 258/2000 Sb.“). 

Očkovací povinnost 

Dne 10. přosince 2021 výs lá ve Sbí řce žá konu  výhlá s ká Ministeřstvá ždřávotnictví  c . 466/2021 

Sb., kteřou se me ní  výhlá s ká c . 537/2006 Sb., o oc ková ní  přoti infekc ní m nemocem, ve žne ní  

požde js í ch př edpisu  (dá le jen „výhlá s ká“). Novelá, jež  nábýlá u c innosti 11. přosince 2021, žává dí  
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povinnost podřobit se oc ková ní  přoti nemoci covid-19 přo vs echný osobý stářs í  60 let (tžv. 

pravidelné očkování) á přo výbřáne  přofese (tžv. zvláštní očkování). 

Výbřáne  přofesní  skupiný žáhřnují  osobý, kteře  

á) poskýtují  ždřávotní  služ bý nebo jsou žáme stnánci poskýtovátele ždřávotní ch služ eb, 

b) poskýtují  sociá lní  služ bý nebo se ná jejich poskýtová ní  podí lejí , 

c) jsou osobámi př ipřávují cí mi se ná vý kon ždřávotnicke ho povolá ní  u poskýtovátele 

ždřávotní ch služ eb nebo osobámi př ipřávují cí mi se ná vý kon odbořne  c innosti podle § 115 

žá koná o sociá lní ch služ bá ch, pokud konájí  přáktickou vý uku u poskýtovátele sociá lní ch 

služ eb v sociá lní  služ be , 

d) jsou žáme stnánci nebo stá tní mi žáme stnánci Č eske  řepubliký žář ážený mi k vý konu přá ce 

nebo žář ážený mi k vý konu stá tní  služ bý v křájske  hýgienicke  stánici, 

e) v bežpec nostní m sbořu výkoná vájí  služ bu nebo jsou žáme stnánci Č eske  řepubliký 

žář ážený mi k vý konu přá ce v bežpec nostní m sbořu, 

f) jsou žáme stnánci obce žář ážený mi do obecní  policie, 

g) jsou c lený jednotký sbořu dobřovolný ch hásic u  obce nebo jednotký sbořu dobřovolný ch 

hásic u  podniku ánebo žáme stnánci jednotký hásic ske ho žá chřánne ho sbořu podniku, 

h) jsou vojá ký ž povolá ní  nebo vojá ký žář ážený mi do áktivní  žá lohý, nebo 

i) jsou př í slus ní ký žpřávodájske  služ bý nebo žáme stnánci Č eske  řepubliký žář ážený mi 

k vý konu přá ce ve žpřávodájske  služ be . 

U pravidelného očkování u dosud nenáoc kováný ch osob je lhu tá přo splne ní  povinnosti 

stánovená do 4 me sí cu  od dovřs ení  60 let. U osob, kteře  60 let dovřs ilý již  př ed nábýtí m u c innosti 

výhlá s ký, je lhu tá ke splne ní  povinnosti stánovená do 28. února 2022. Lhu tá 28. u nořá 2022 je 

stánovená i přo osobý, kteře  dosud nebýlý oc ková ný á jsou povinne  podřobit se zvláštnímu 

očkování. Speciá lní  lhu tý jsou potom stánovený i přo osobý obou kátegořií , kteře  v dobe  nábýtí  

u c innosti již  býlý plne  nebo c á stec ne  náoc ková ný. 

S ohledem ná to, ž e výdá ní  výhlá s ký je ž nás eho pohledu žátí ž eno mnohoc etný mi přocesní mi i 

obsáhový mi nežá konnostmi, lže př edpoklá dát ve ts í  množ ství  ž álob podá váný ch osobámi, kteře  

výhlá s ká postihuje.  

Zejme ná skutec nost, ž e výhlá s ká nežohledn uje situáci osob s přotilá tkámi (př í pádne  bune c nou 

imunitou) áni osob po přode lá ní  nemoci, odpořuje dosávádní  vákcinác ní  přáxi. Stejne  ták je velmi 

diskutábilní , ždá veř ejná  áutořitá (moc), mu ž e výž ádovát v př í páde  žvlá s tní ho oc ková ní , ábý se 

mu podřobilý i osobý, kteře  nejsou řižikovou skupinou, náví c žá situáce, kdý se nelže áni odvolát 

ná ářgument ochřáný žřánitelný ch skupin, neboť oc ková ní  přoti onemocne ní  covid-19 nežájis ťuje 

bežinfekc nost oc kováný ch á žřánitelne  osobý sámý májí  mož nost se kdýkoliv nechát náoc kovát 

dle sve ho vlástní ho uvá ž ení . 

Dáls í m přoble mem je, ž e u výbřáný ch přofesní ch skupin se oc kovácí  povinnost žáklá dá  bež ohledu 

ná to, ždá je dáná  osobá žář ážená ná přácovis te  s výs s í m řižikem vžniku infekc ní ho onemocne ní  

(sřov. nápř . situáci u c etní  nemocnice). Obdobne  se jeví  jáko přoblemátická  ábsence u přávý 

výs etř ení  stávu imunitý vu c i infekci, kteře  výž áduje § 46 odst. 2 á 6 žá koná c . 258/2000 Sb. 

Z mnohá du vodu  lže opátřne  oc eká vát, ž e výhlá s ká bý neme lá v soudní m př ežkumu obstá t á bude 

žřus ená. Du vodý její  nežá konnosti bý me lý bý t žř ejme  i nořmotvu řci. Je přoto mož ne , ž e žá její m 

výdá ní m stojí  politický  kálkul, kdý se spole há  ná to, ž e do okámž iku její ho žřus ení  nebo žme ný 

álespon  c á st lidí  (nežá konne mu) tláku podlehne á nechá  se náoc kovát. Z tákove ho postupu ovs em 
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výplý vá  mož nost ž álob ná nemájetkovou u jmu žá nežá konný  žá sáh do osobní  integřitý. Z vý s e 

uvedene ho plýne, ž e do uřc ite  mí řý jde v te to otá žce nýní  i o c ás á pevne  neřvý. 

Toto stánovisko vs ák výchá ží  ž př edpokládu, ž e oc kovácí  povinnost je v tuto chví li přá vní m ř á dem 

stánovená á její  př í pádne  žřus ení  nechce př edjí mát. Ve nuje se otá žce výuž ití  vý hřádý sve domí  á 

střánou ták ponechá vá  př í pádne  jine  přá vní  střátegie sme ř ují cí  k výhnutí  se oc ková ní . 

Širší souvislosti 

Zdu řážn ujeme, ž e je tř ebá se neukvápovát á nepodá vát neuvá ž ene  vý pove di v žáme stná ní , 

neuchýlovát se k ágřesivite  vu c i ořgá nu m veř ejne  moci, nepřopádát žoufálství . 

Zá nesplne ní  povinnosti podřobit se oc ková ní  hřoží  máximá lní  sánkce (pokud bý selhálý vs echný 

ostátní  přostř edký obřáný) ulož ení  pokutý ve vý s i 10.000 Kc , á to použe jednořá žove  á áž  po 

ukonc ení  spřá vní ho ř í žení , kteře  lže oc eká vát spí s e v ř á du me sí cu  než  tý dnu . Opákováne  uklá dá ní  

pokut výhlá s ká v souc ásne  podobe  neumož n uje.  

Obecně k výhradě svědomí 

Zá uřc itý ch okolností  lže uplátnit vý hřádu sve domí  podle c l. 15 odst. 1 Listiný žá kládní ch přá v á 

svobod („Listiná“) c l. 9 U mluvý o ochřáne  lidský ch přá v á žá kládní ch svobod („U mluvá“) 

á v du sledku toho odmí tnout splnit jinák obecne  ulož enou povinnost. Její  uplátne ní  má  vs ák 

ne kolik podmí nek, kteře  musí  bý t splne ný souc ásne . Č eská  judikátuřá je v te to otá žce nástávená 

pome řne  př í sne , á přoto ždáleká ne káž dý , á nikoliv v libovolne  situáci mu ž e tuto vý hřádu uplátnit 

u spe s ne .  

Př edne  je tř ebá př edeslát, ž e s uplátn ová ní m obecne  vý hřádý sve domí  (ná řoždí l od vý hřád 

sve domí  explicitne  stánovený ch Listinou – odmí tnutí  vojenske  služ bý, nebo žá konem – nápř . 

ne kteře  vý koný ždřávotnický ch přácovní ku ) nemá  c eská  přá vní  přáxe př í lis  velke  žkus enosti á je 

přoto se tř ebá př ipřávit, ž e mu ž e c ásto nářá ž et ná nepochopení  nebo nežnálost žáinteřesováný ch 

u ř ední ku  c i soudcu . Přoto je tř ebá se obřnit velkou třpe livostí .  

U stávní  soud ve sve  judikátuř e hodnotí  á dovožuje c týř i okolnosti řožhodne  přo uplátne ní  

individuá lní  obecne  vý hřádý sve domí . Jsou jimi: 

(á) u stávní  řelevánce tvřžení  obsáž ený ch ve vý hřáde  sve domí , 

(b) nále hávost du vodu , jež  k podpoř e sve  vý hřádý nositel žá kládní  svobodý uvá dí , 

(c) konžistentnost á př esve dc ivost tvřžení  dáne  osobý á  

(d) spolec enske  dopádý, jež  mu ž e v konkře tní m př í páde  ákceptováná  vý hřádá 

sve domí  mí t. 

Podmí nká (á) př edpoklá dá , ž e hodnotá, kteřá  je ž du vodu sve domí  upř ednostne ná, má  sámá 

o sobe  u stávní  řelevánci. V ná mi posužováne m př í páde  se jedná  o ochřánu lidske ho ž ivotá již  př ed 

nářožení m. Zá řelevántní  lže pováž ovát i přoste  odmí tá ní  se podí let ná globá lní m potřátove m 

přu mýslu, kteřý  te ž í  nejen ž vý konu , ále i že žástř ene ho přodeje tká ní  á ořgá nu  usmřcený ch 

nenářožený ch de tí . 

Podmí nký (á) á (b) jsou do žnác ne  mí řý přová žáne  á přáktický žnámenájí , ž e v konkře tní m 

př í páde  uřc ite ho c love ká jsou du vodý přo odmí tnutí  ulož ene  veř ejnopřá vní  povinnosti nátolik 

žá váž ne , ž e nábý vájí  u stávne přá vní  řelevánce. U stávní  soud Č R v ná ležu sp. žn. I. U S 1253/14 že 
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dne 22. přosince 2015 (N 220/79 SbNU 527) v te to souvislosti upožořn uje ná řožsudek 

Evřopske ho soudu přo lidská  přá vá („ESLP“) ve ve ci Campbell a Cossans proti Spojenému království 

že dne 25. u nořá 1982, c . 7511/76, 7743/76, v ne mž  ESLP konstátovál, ž e vý řáž „př esve dc ení “ 

(kteřý  je i v tomto ná ležu použ í vá n jáko sýnonýmum k pojmu „sve domí “) není  sýnonýmem slov 

„mí ne ní “ c i „mýs lenká“, použ itý ch v kontextu c l. 10 U mluvý o svobode  přojevu. Blí ž í  se teřmí nu 

„ví řá“ c i „výžná ní “ podle c l. 9 U mluvý, á obsáhove  výkážuje určitou úroveň naléhavosti, 

závažnosti, soudržnosti (konžistentnosti, celistvosti) a důležitosti (certain level of cogency, 

seriousness, cohesion and importance, viž odst. 36 řožsudku). 

Mož nost uplátnit sekulá řní  vý hřádu sve domí  žá visí  tedý ná př í tomnosti př esve dc ení  přojevene ho 

návenek, podobne  jáko ná bož enský motivováná  vý hřádá sve domí  souvisí  s vne js í mi přojevý 

ná bož enství ; sřov. obdobne  ná lež sp. žn. III. U S 449/06 že dne 3. u nořá 2011 (N 10/60 SbNU 97). 

Ná existenci „př esve dc ení “ tedý návážuje dáls í  otá žká – ždá dáná  osobá tákove  př esve dc ení  

skutec ne  žástá vá , á to v pož ádováne  mí ř e jeho intenžitý. Bř emeno tvřžení  i du kážní  spoc í vá  ná 

osobe  uplátn ují cí  vý hřádu, př ic emž  sámožř ejme  neexistuje př edem dáný  vý c et př í pustný ch 

á mož ný ch du kážní ch přostř edku . Lže du vodne  oc eká vát, ž e nápř í klád (dlouhodobe ) c lenství  

v Hnutí  Přo ž ivot Č R nebo v obdobne  žáme ř ene m spolku, př í pádne  veř ejná  c innost spojená  s přo-

life áktivitámi (eventuá lne  obdobne  skutec nosti, ž nichž  lže dovodit dlouhodobe  á intenživní  

odmí tá ní  potřátu , nápř . táke  sve dectví  o veř ejne  žástá váný ch žá sádá ch podáne  osobámi blí žký mi, 

př á teli, kolegý že žáme stná ní  c i jiný mi) bude řelevántní m du kážem osve dc ují cí m týto skutec nosti. 

Konec ne  poslední  hodnocená  okolnost se mu ž e uká žát v dáný ch souvislostech jáko nejví ce 

přoblemátická . Splne ní  podmí nký totiž  nežá lež í  ná sámotne m subjektu, ný břž  ná u váže soudu, ždá 

ákceptácí  vý hřádý v konkře tní m př í páde  nedojde k nepř ijátelný m celospolec enský m dopádu m. 

Plátí  tedý, ž e c í m ví ce osob bude uplátn ovát vý hřádu sve domí  vu c i povinne ho oc ková ní , tí m 

obtí ž ne js í  bude tuto podmí nku splnit. Je mož ne , ž e soudý ž tohoto du vodu budou mí t tendenci 

žvýs ovát pomýslnou láťku přo splne ní  př edchoží ch podmí nek žá u c elem žpř í sne ní  podmí nek přo 

uplátne ní  vý hřádý.  Ná dřuhou střánu dnes již  empiřický dolož ená  neschopnost stá vájí cí ch 

oc kovácí ch sche mát zamezit vžniku á s í ř ení  nemoci covid-19 (sřov. ustánovení  § 62 odst. 2 

žá koná c . 258/2000 Sb.) mu ž e ve st pářádoxne  k opác ne mu žá ve řu, á to ž e celospolec enske  dopádý 

odmí tnutí  oc ková ní  nejsou žá sádne  vý žnámne . To spolu s tí m, ž e neexistuje ve decká  shodá ná 

nutnosti 100 % přooc kovánosti populáce, á spolu s vý řážne  niž s í  smřtností  než  u jiný ch povinne  

oc kováný ch nemocí  hovoř í  spí s e přo mož nost velkořýsejs í ho př í stupu ke splne ní  te to podmí nký. 

Praktický postup při uplatnění výhrady svědomí 

Uplátne ní  vý hřádý sve domí  má  ne kolik řovin. Přvní  je uplatnění výhrady svědomí vůči 

správním orgánům. Osobá podle hájí cí  oc kovácí  povinnosti musí  ádřesovát mí stne  př í slus ne  

hýgienicke  stánici přojev vu le, jí mž  vý hřádu sve domí  uplátní . Př í slus nou je vž dý křájská  

hýgienická  stánice podle mí stá býdlis te  osobý uplátn ují cí  vý hřádu sve domí  (u žemní  obvodý 

křájský ch hýgienický ch stánic jsou výmežený př í lohou c . 2 k žá konu c . 258/2000 Sb.). 

Přojev vu le lže uc init buď osobne  do přotokolu, ánebo žáslá ní m pí semne ho podá ní  pos tou, 

dátovou schřá nkou nebo e-máilem opátř ený m žářuc ený m elektřonický m podpisem. Vžořove  

pí semne  podá ní  je v př í lože. 

V optimá lní m př í páde  spřá vní  ořgá n vý hřádu ákceptuje fořmou spřá vní ho řožhodnutí  c i álespon  

fořmou výjá dř ení , osve dc ení  nebo sde lení  á př í slus ný  u dáj př í pádne  žápí s e do řegistřu, kteřý  
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spřávuje U stáv ždřávotnický ch infořmácí  á státistiký Č R. Pokud spřá vní  ořgá n nebude ná vý hřádu 

sve domí  niják řeágovát, je vhodne  výž á dát si álespon  pí semne  potvřžení  o dořuc ení  u konu 

vý hřádý sve domí .  

V př í páde , kdý se spřá vní  ořgá ný budou k uplátn ová ní  vý hřádý sve domí  stáve t negátivne  á budou 

odmí tát vý hřádu ákceptovát, lže oc eká vát, ž e žáhá jí  spřá vní  ř í žení  o př estupku podle § 92k odst. 6 

pí sm. á) žá koná c . 258/2000 Sb. 

V rovině pracovního práva ve vžtáhu k osobá m podle hájí cí m povinnosti žvlá s tní ho oc ková ní  je 

situáce s uplátn ová ní m vý hřádý sve domí  pome řne  komplikováná  á bude nutno se pohýbovát ná 

judikátořne  nestábiližováne m teřitořiu (nelže přoto výlouc it, ž e judikátuřá obecný ch soudu  

požde ji žáujme odlis ne  stánovisko). V tuto chví li vs ák lže du vodne  žástá vát přá vní  ná žoř, ž e do 

okámž iku nábýtí  přá vní  moci žámí táve ho řožhodnutí  spřá vní ho ořgá nu o uplátne ní  vý hřádý 

sve domí , př í pádne  do nábýtí  přá vní  moci řožhodnutí  o př estupku, není  du vod, ábý žáme stnávátel 

dál žáme stnánci vý pove ď. Jiný mi slový v př í páde , ž e žáme stnávátel vžnese vu c i žáme stnánci, ná 

ne hož  dopádá  povinnost žvlá s tní ho oc ková ní , pož ádávek, ábý se oc kovál, bude vhodné, aby jej 

zaměstnanec informoval o uplatnění výhrady svědomí vůči správnímu orgánu. V ideá lní m 

př í páde  žáme stnávátel nebude ná žá kláde  te to infořmáce áž  do okámž iku přávomocne ho 

řožhodnutí  spřá vní ho ořgá nu povinnost jákkoliv výmá hát. 

Pokud bý žáme stnávátel př esto sme ř ovál k řožvá žá ní  přácovní ho pome řu, je vhodne  mu nejpřve 

př edlož it ožná mení  o uplátne ní  vý hřádý sve domí  u ořgá nu veř ejne  moci (optimá lne  s výjá dř ení m 

př í slus ne ho spřá vní ho ořgá nu o žáhá jení  spřá vní ho ř í žení ). V př í páde , ž e žáme stnávátel př esto 

uc iní  jedná ní  vedoucí  k řožvá žá ní  přácovní ho pome řu (vý pove ď, nebo dokonce okámž ite  žřus ení  

přácovní ho pome řu), je jedinou obřánou ž álobá k soudu. 

Správní řízení o přestupku  

V př í páde , kdý př í slus ne  ořgá ný dospe jí  k žá ve řu, ž e povinná  osobá nesplnilá oc kovácí  povinnost, 

žáhá jí  spřá vní  ř í žení  o př estupku. S ohledem ná potř ebu př í pádne  budoucí  soudní  ochřáný je 

vhodne  si ves keře  okolnosti dokumentovát (uchová vát pí semnosti), bude-li nář í ženo u stní  

přojedná ní , poř í dit žvukovou c i obřážovou náhřá vku. Telefonicke  kontáktý že střáný spřá vní ho 

u ř ádu odmí tnout á odká žát ná stándářdní  postupý vedení  spřá vní ho ř í žení . Obřánu ve spřá vní m 

ř í žení  je mož ne  u spe s ne  už í t i bež vžtáhu k vý hřáde  sve domí , což  vs ák př ekřác uje te má tohoto 

textu á žádá ní . V káž de m př í páde  lže dopořuc it výuž í t služ eb přá vní ho přofesioná lá – ádvoká tá. 

R í žení  přobí há  př ed př í slus nou křájskou hýgienickou stánicí . V přu be hu ř í žení  je mož ne  

př edklá dát tvřžení  á du kážý ná svoji obřánu. Př ed výdá ní m řožhodnutí  musí  bý t u c ástní kovi 

umož ne no se sežná mit se vs emi podkládý přo řožhodnutí . V př í páde  přocesní ch pochýbení  je 

mož ne  v odvolácí m ř í žení  nápádnout žá konnost ř í žení  ž hlediská nespřá vne ho přocesní ho 

postupu. Po výdá ní  řožhodnutí  je mož ne  se vž dý odvolát k Ministeřstvu ždřávotnictví . Dokud 

nenábude řožhodnutí  o odvolá ní  přá vní  moci, nelže ulož ene  sánkce výmá hát. 

Přomlc ecí  lhu tá je jeden řok od vžniku př estupku. Pone kud diskutábilní  je ovs em skutec nost, od 

kdý se přomlc ecí  dobá bude poc í tát. V u váhu př ipádá  buď ode dne ná sledují cí ho po uplýnutí  lhu tý, 

kdý me lá bý t povinnost splne ná, tedý od 1. bř ežná 2022, př í pádne  od přvní ho dne po dosáž ení  

ve ku 60 let + 4 me sí ce, pokud dotýc ná  osobá dosá hlá ve ku 60 let áž  po nábýtí  u c innosti výhlá s ký 

(u speciá lní ch lhu t u c á stec ne  oc kováný ch ode dne ná sledují cí ho po uplýnutí  př í slus ne  lhu tý). 

Hřoží  ovs em, ž e judikátuřá bude chá pát nepodřobení  se oc ková ní  jáko třvájí cí  př estupek, á potom 
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bý přomlc ecí  lhu tá žác álá be ž et áž  od splne ní  povinnosti. V př í páde  setřvále ho odmí tá ní  oc ková ní  

bý tedý v křájní m př í páde  přomlc ecí  dobá nežác álá be ž et vu bec. 

Jestliž e Ministeřstvo ždřávotnictví  odvolá ní  žámí tne á řožhodnutí  křájske  hýgienicke  stánice 

potvřdí , je mož ne  podát ž álobu ke křájske mu soudu v jehož  obvodu řožhodovál spřá vní  ořgá n 

v přvní m stupni. V ř í žení  u křájske ho soudu podle há  podá ní  ž álobý spřá vní mu poplátku ve vý s i 

3.000 Kc , v př í páde  nemájetnosti ž álobce je mož ne  pož á dát o c á stec ne  nebo u plne  odpus te ní  

soudní ch poplátku . Nemájetne  osobý nebo osobý s ní žký mi př í jmý mohou spolu s ž á dostí  

o osvobožení  od soudní ch poplátku  pož á dát i o ustánovení  ádvoká tá. R í žení  př ed křájský m 

spřá vní m soudem mu ž e třvát i ne kolik let. Jestliž e ná sledne  skonc í  žámí tnutí m ž álobý, je mož ne  

podát kásác ní  stí ž nost k Nejvýs s í mu spřá vní mu soudu á po její m př í pádne m žámí tnutí  nebo 

odmí tnutí  i u stávní  stí ž nost k U stávní mu soudu do Břná. Poslední  mož ností  (spí s e jen 

hýpotetickou) je stí ž nost k Evřopske mu soudu přo lidská  přá vá ve S třásbuřku. 

Je mož ne , ž e spřá vní  ořgá ný použ ijí  jáko přotiářgument nápř . ná sledují cí ch tvřžení : Jestliž e 

odmí tá te oc ková ní , k jehož  vý voji, vý řobe  nebo testová ní  býlý už itý lidske  fetá lní  tká ne , odmí tá te 

i vs echný ostátní  le ký, kteře  májí  obdobný  vžtáh k ume le mu potřátu? Mu ž ete to dolož it? Je přoto 

vhodne  si př edem řožmýslet, ždá v konkře tní m př í páde  osobá uplátn ují cí  vý hřádu sve domí  je 

schopná svoje stánovisko konžistentne  obhá jit, á to již  od poc á tku ř í žení , nikoliv áž  v požde js í ch 

fá ží ch ř í žení . Sámotne  dř í ve js í  už í vá ní  tákový ch le c iv nemusí  bý t nutne  diskválifikují cí , pokud 

subjekt ve řohodne  výsve tlí , ž e př ed veř ejnou diskusí  o covid-19 týto požnátký neme l; do 

budoucná bý vs ák me l mí t žř ejmou vu li se jich výstř í hát (álespon  pokud bý nebežpec í  př i jejich 

neuž ití  nebýlo v konkře tní m př í páde  nepř ime ř ene  výsoke ). 

Pracovněprávní spory 

Je přávde podobne , ž e ne kteř í  žáme stnávátele  budou chtí t ž du vodu ábsence oc ková ní  řožvá žát 

přácovní  pome ř. V tákove m př í páde  nedopořuc ujeme spolupřácovát př i ukonc ení  přácovní ho 

pome řu (př í pádne  dohod o přácí ch konáný ch mimo přácovní  pome ř) dohodou, nebo dokonce 

podá vát vý pove ď že střáný žáme stnánce. 

Uložit určitému zaměstnanci povinnost očkování proti onemocnění covid-19 

zaměstnavatel ze své vlastní vůle nemůže. I kdýbý ták žáme stnávátel uc inil á ulož il 

žáme stnáncu m povinnost podřobit se oc ková ní  ánebo povinnost přokážovát, ž e se mu podřobili, 

nelže ž pořus ení  te to povinnosti vu c i žáme stnáncu m dovožovát ž á dný  př í mý  přácovne přá vní  

du sledek. Záme stnávátel přoto nemu ž e žáme stnánce (plátne ) upožořn ovát ná pořus ení  te to 

povinnosti á nelže př istoupit áni k ukonc ení  přácovní ho pome řu vý pove dí  ž du vodu pořus ení  

povinností  podle § 52 pí sm. g) žá koná c . 262/2006 Sb., žá koní k přá ce, ve žne ní  požde js í ch 

př edpisu  (dá le jen „žá koní k přá ce”), áni k okámž ite mu žřus ení  přácovní ho pome řu podle § 55 

žá koní ku přá ce. 

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  pož ádávek ovs em musí  bý t ná konkře tní  požici 

á žá konkře tní ch okolností  opřá vne ný  á ospřávedlnitelný . Splne ní  te chto podmí nek bý 

v konkře tní m př í páde  posužovál soud. Ani př ed žávedení m oc kovácí  povinnosti tedý nebýlo žcelá 

výlouc eno, ábý žáme stnávátel meži pož ádávký potř ebne  přo vý kon konkře tní  přá ce (nikoliv 

použe u žáme stnáncu  výjmenováný ch ve výhlá s ce) žáhřnul i oc ková ní . Pokud žáme stnávátel 
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plátne  á žá splne ní  vs ech podmí nek odu vodnil á stánovil povinnost oc ková ní  jáko pož ádávek ná 

vý kon konkře tní  přá ce á žáme stnánec nebýl oc ková n, býlo mož ne  s ní m přácovní  pome ř ukonc it 

vý pove dí  podle § 52 pí sm. f) žá koní ku přá ce (tedý s dvoume sí c ní  vý pove dní  dobou), přotož e 

žáme stnánec nespln uje bež žávine ní  žáme stnávátele pož ádávký přo ř á dný  vý kon přá ce, v tomto 

př í páde  pož ádávek oc ková ní . Táková to přá vní  u přává plátilá dosud á bude plátit i nádá le. 

V souvislosti s novelou výhlá s ký á ve spojení  s § 106 odst. 4 pí sm. b) žá koní ku přá ce nove  nástá vá  

žáme stnánci povinnost podřobit se oc ková ní , kteře  je výhlá s kou přo vý kon přá ce stánoveno. 

Pokud ták neuc iní , je mož ne  s ní m ukonc it přácovní  pome ř vý pove dí  (s dvoume sí c ní  vý pove dní  

dobou) podle § 52 pí sm. f) žá koní ku přá ce. Zá uřc itý ch okolností  mu ž e žáme stnávátel uváž ovát i 

o okámž ite m žřus ení  přácovní ho pome řu podle § 55 žá koní ku přá ce, á tedý i vý pove di podle § 52 

pí sm. g), ávs ák př iklá ní me se k přá vní mu ná žořu, ž e ž hlediská intenžitý nespádá  pořus ení  

povinnosti nechát se oc kovát do kátegořie žvlá s ť hřube ho pořus ení  přácovní ch povinností , á 

přoto nádá le budeme výchá žet použe ž toho, ž e v u váhu žde př ipádá  toliko ukonc ení  přácovní ho 

pome řu vý pove dí  podle § 52 pí sm. f) žá koní ku přá ce.  

Je vs ák tř ebá řovne ž  ždu řážnit, ž e 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. 

Záme stnávátel se tedý mu ž e pokusit podát vý pove ď neoc kováný m žáme stnáncu m nejdř í ve od 

1. bř ežná 2022. V tákove m př í páde  žác ne dvoume sí c ní  vý pove dní  lhu tá be ž et 1. dubná 2022 á 

skonc í  31. kve tná 2022. 

Pokud se ne kdo dostáne do situáce, v ní ž  mu hřoží  žtřá tá žáme stná ní  ž du vodu nesplne ní  

povinnosti podstoupit oc ková ní , lže ope t dopořuc it v tákove m př í páde  si ves keře  okolnosti 

dokumentovát (uchová vát pí semnosti), se souhlásem přotistřáný náhřá vát komunikáci 

(v křájní m př í páde  i bež její ho souhlásu) á nikdý nepodepisovát ukonc ení  přácovní ho pome řu 

dohodou nebo nedá vát vý pove ď že sve  střáný. V optimá lní m př í páde  se řovne ž  obřá tit ná 

ádvoká tá (pokud mož no s př edstihem). 

V př í páde , kdý žáme stnávátel př istoupí  k vý pove di ž přácovní ho pome řu, je mož ne  břá nit se 

ž álobou. Z álobá se podá vá  u okřesní ho soudu ve dvoume sí c ní  lhu te  od skonc ení  přácovní ho 

pome řu. Lhu tu není  mož ne  přodlouž it.  

Oboustřánne  nekomfořtní  situáci, kdý je podá ná ž álobá ná neplátnost řožvá žá ní  přácovní ho 

pome řu, lže př echodne  ř es it ná sledují cí m žpu sobem. Podle § 69 žá koní ku přá ce mu ž e 

žáme stnánec žáme stnáváteli, kteřý  mu dál neplátnou vý pove ď nebo s ní m neplátne  okámž ite  

žřus il přácovní  pome ř (c i jej žřus il ve žkus ební  dobe ), pí semne  bež žbýtec ne ho odkládu ožná mit, 

ž e třvá  ná tom, ábý ho dá le žáme stná vál. V tákove m př í páde  je mož ne  domoci se ná hřádý mždý žá 

období  áž  s est me sí cu , žá uřc itý ch okolností  i žá období  dels í . Vžhledem k tomu, ž e žá ve ř 

o plátnosti c i neplátnosti řožvá žá ní  přácovní ho pome řu je mož ne  s jistotou žná t áž  pote , co 

řožhodnutí  soudu nábude přá vní  moci, ápřoboválá konstántní  judikátuřá obecný ch soudu  postup 

spoc í vájí cí  v tom, ž e je-li podá ná ž álobá ná neplátnost řožvá žá ní  přácovní ho pome řu, 

žáme stnávátel mu ž e (ná tom je tř ebá se s ní m dohodnout) dá le př ide lovát žáme stnánci přá ci á 

přácovní  pome ř fáktický dá le třvá  áž  do přávomocne ho řožhodnutí  soudu. Tákový  postup je 

vý hodný  jednák přo žáme stnávátele v tom, ž e neřiskuje přo př í pád neu spe chu v soudní m ř í žení  

povinnost hřádit žáme stnánci ná hřádu mždý žá přá ci, kteřou žáme stnánec fáktický neodvedl; je 
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vs ák vý hodný  i přo žáme stnánce, kteře mu poskýtuje ne kolik me sí cu  fákticke ho třvá ní  přácovní ho 

pome řu náví c. I v př í páde  neu spe chu v soudní m spořu žáme stnánec není  povinen poskýtnutou 

ná hřádu mždý vřácet, přotož e přá ci odvedl, á jednálo bý se tedý ná střáne  žáme stnávátele 

o beždu vodne  obohácení . 

Uvedený  postup mu ž e bý t vhodný  žá situáce, kdý žáme stnávátel chce žu stát loájá lní  (býť 

pochýbne ) veř ejnopřá vní  povinnosti á žá řoven  nechce o žáme stnánce př ijí t. Podá ní m vý pove di je 

„křýtý “ vu c i vne js í m c i vnitř ní m kontřolní m mechánismu m á žá řoven  mu ž e žábežpec it vý kon 

přá ce v souládu s přá vem. Podstátne  ovs em je, ž e vs e bude žá lež et ná vžá jemne  komunikáci á 

domluve  žáme stnánce á žáme stnávátele. 

Lže jes te  doplnit ne kolik slov ke vžtáhu veř ejnopřá vní  povinnosti podstoupit oc ková ní  á oc ková ní  

jáko podmí nce vý konu přá ce. Ac koliv i žde se mu ž e v budoucnu uká žát, ž e judikátuřá soudu  se 

výdá  jinou cestou, není  od ve ci žámýslet se nád tí m, ždá bý mohlá nástát situáce, kdý bý spřá vní  

ořgá ný sice užnálý uplátne nou vý hřádu sve domí , ále žáme stnávátel př esto plátne  podál vý pove ď 

ž přácovní ho pome řu. Domní vá me se, ž e to není  mož ne . Přo tákový  př í pád je tř ebá výchá žet 

ž toho, ž e povinnost stánovená  žvlá s tní mi přá vní mi př edpisý plátí  jen tehdý, jestliž e neplátí  jiný  

př edpis (žde Listiná), kteřý  přo dáný  př í pád stánoví  vý jimku. U spe s ne  uplátne nou vý hřádou 

sve domí  se přo dáný  konkře tní  př í pád ž moci přá vní  nořmý výs s í  přá vní  sí lý sistuje povinnost 

podstoupit oc ková ní , á přoto v dáne m př í páde  nelže áni hovoř it o povinnosti podstoupit oc ková ní  

podle žvlá s tní ho přá vní ho př edpisu. Ná dřuhou střánu je tř ebá př ipustit, ž e žá uřc itý ch okolností  

bý býlo mož ne , ábý se ná uplátn ová ní  sve domí  v uřc itý ch přofesí ch hlede lo př í sne ji než  u jiný ch. 

Náví c je mož ne , ábý si žáme stnávátele  ná uřc itý ch přácovis tí ch stánovili pož ádávek oc ková ní  jáko 

podmí nku ř á dne ho vý konu přá ce (viž vý s e), ovs em použe žá př edpokládu, ž e tento pož ádávek je 

postáven ná řácioná lní ch du vodech výchá žejí cí ch ž řeá lne  potř ebý ř á dne ho žájis te ní  vý konu 

přá ce. 

Situace studentů 

Ná žá ve ř střuc ne  k povinnostem studentu  podřobit se oc ková ní  á k mož nosti ukonc ení  jejich 

studiá. Táke  přo studentý plátí  vs e ř ec ene  o spřá vní  linii přoblemátiký, jestliž e přo ne  povinnost 

oc ková ní  ž výhlá s ký výplý vá . 

Ve vžtáhu k jejich studiu plátí , ž e žá kon c . 111/1998 Sb., o výsoký ch s kolá ch á o žme ne  á doplne ní  

dáls í ch žá konu , ve žne ní  požde js í ch př edpisu  (dá le jen „ZVS “), ve sve m § 49 umož n uje, ábý výsoká  

s kolá stánovilá ve svý ch vnitř ní ch př edpisech pož ádávek ná studium ž hlediská ždřávotní  

žpu sobilosti uchážec e. Ustánovení  § 63 odst. 3 pí sm. c) ZVS  potom uklá dá  studentovi povinnost 

hlá sit s kole žtřá tu tákove  ždřávotní  žpu sobilosti, pokud bý býlá du vodem nežpu sobilosti k př ijetí  

ná př í slus nou výsokou s kolu. Obdobná  u přává se tý ká  i studiá ná stř ední ch á výs s í ch odbořný ch 

s kolá ch podle žá koná c . 561/2004 Sb., o př eds kolní m, žá kládní m, stř ední m á výs s í m odbořne m á 

jine m vžde lá vá ní , ve žne ní  požde js í ch př edpisu . 

V žá sáde  je tedý mož ne , ábý výsoká  nebo stř ední  s kolá postihoválá nepodř í žení  se žvlá s tní  

oc kovácí  povinnosti výlouc ení m studentá že studiá. Je přoto námí ste  i žde uplátn ovát vý hřádu 

sve domí . Avs ák vhledem ke žnác ne  vářiábilite  mož ný ch situácí  ponechá vá me dopořuc ení  k te to 

přoblemátice použe v obecne  řovine .  

--- 
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Vá ž ený  páne př edsedo, 

v př í páde  Vás eho žá jmu jsme př ipřáveni výlož it výbřáne  otá žký podřobne ji. 

S př á telský m poždřávem 

JUDř. Jákub Kř í ž , Ph.D., ádvoká t 

Bc. Mgř. Ján Petř Kosinká, Ph.D., ádvoká tní  koncipient  

 

Přílohy 

− Vžoř ožná mení  žáme stnáváteli 

− Vžoř uplátne ní  vý hřádý sve domí  


