
  III. 

 
 

Odůvodnění 
 

V souladu s čl. 76 odst. 1 a odst. 2 Legislativních pravidel vlády ministryně 
spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády vyslovila souhlas 
s neprovedením hodnocení dopadů regulace (čj. 7338/2020-UV CR ze dne 25. února 
2020). 

 

I. OBECNÁ ČÁST 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích 
hlavních principů 

 
V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a stále 

častěji napadaným odškodňovacím schématem v České republice v případě 

odpovědnosti za tzv. povinná očkování, je nutno revidovat stávající odškodňovací 

mechanismus, kdy právní odpovědnost za újmu na zdraví vzniklou v důsledku 

povinného očkování nesli poskytovatelé zdravotních služeb na základě aplikace 

ustanovení § 421a občanského zákoníku z roku 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.). 

V novém občanském zákoníku bylo ovšem toto ustanovení bez náhrady vypuštěno 

a poskytovatelé odpovídají za zaviněné porušení právních povinností (§ 2911), 

za porušení smluvních povinností (§ 2913) a výjimečně i v dalších případech (§ 2924, 

§ 2936, § 2950), ovšem vždy s možností liberace (prokáže, že vynaložil veškerou 

péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo – viz § 5 a § 2912). 

V současné době, kdy je tomu tak, že újmu na zdraví vzniklou v důsledku povinného 

očkování nenese ani stát, ani poskytovatelé zdravotních služeb, nezbývá než se 

přiklonit ke kompenzačním schématům známým ze zahraničí, kdy odpovědnost 

za újmu na zdraví vzniklou v důsledku povinného očkování ponese stát, neboť 

stanovení povinného očkování je důsledkem jeho zdravotní politiky. 

Dne 12. 3. 2020 prezident podepsal vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené 

povinným očkováním (sněmovní tisk č. 451). Tento zákon stanoví podmínky, 

za kterých stát bude poskytovat náhradu za újmu způsobenou povinným očkováním, 

a rozsah této náhrady. Navrhuje se, aby újmu na zdraví, která je důsledkem 

podstoupení povinného očkování, odčinil stát. Stát tak finančně pomůže těm, jimž 

vznikla újma na zdraví, protože v souladu s platným právem strpěli povinnost nechat 

se naočkovat a tím přispěli k budování kolektivní imunity populace v České republice, 

která je významným předpokladem účinné prevence šíření infekčních nemocí a tedy 

i ochrany veřejného zdraví v České republice. 

Vzhledem k tomu, že újma na zdraví jako důsledek podání očkovací látky se 

zpravidla prokazuje velmi obtížně, nevyžaduje se vždy prokázání příčinné souvislosti. 

Z odborného medicínského poznání vyplývá, že určité případy újmy na zdraví (např. 

anafylaxe nebo anafylaktický šok, branchiální neuritis, encefalopatie, chronická 

artritida), vyskytnou-li se v určité době po provedení očkování, jsou velmi 

pravděpodobně důsledkem reakce organismu na podání konkrétní očkovací látky. 
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Stanoví se proto vyvratitelná domněnka, že když nastanou tyto následky, a v době 

tam uvedené, tak daná újma na zdraví je způsobena povinným očkováním. 

V ostatních případech bude posuzování toho, zda je újma na zdraví způsobena 

povinným očkováním, předmětem standardního prokazování. 

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním zmocňuje 

Ministerstvo zdravotnictví, aby vyhláškou stanovilo následky povinného očkování 

spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského 

poznání pravděpodobné, že nastanou, a dobu, ve které tyto následky po provedení 

daného povinného očkování nastanou.  

Újma na zdraví musí být způsobena povinným očkováním, avšak stanoví se 

vyvratitelná domněnka, že když u poškozeného nastanou případy újmy na zdraví 

uvedené v prováděcím právním předpise v čase tam uvedené, tak se jedná o újmu 

na zdraví způsobenou povinným očkováním. 

Vyhláška uvádí předpokládané následky po očkování a specifikuje jejich 
charakteristiky, aby mohly být následky přiřazeny časové ose, která vymezuje výskyt 
následku. 
 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 

provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu 
vydání 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zmocněním podle § 8 k provedení § 3 

návrhu zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.  

Ministerstvo je zmocněno stanovit vyhláškou následky povinného očkování 

spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského 

poznání pravděpodobné, že nastanou, a dobu, ve které tyto následky po provedení 

daného povinného očkování nastanou. 

 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie  

Návrh vyhlášky  

- není v rozporu s předpisy Evropské unie (dále jen „EU“) nebo obecnými 

právními zásadami práva EU.  
- je v souladu s principy doporučenými orgány EU a uplatňovanými v členských 

zemích EU.  
 

Vlastní problematika není závaznými předpisy EU upravena, neboť ve smyslu článku 
168 (Hlava XIV) Smlouvy o fungování EU vydává EU v oblasti zdravotnictví pouze 
podpůrná opatření, aniž by jimi harmonizovala zákony a ostatní předpisy členských 
států. 
 
Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný. 
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Navrhovaných úprav se judikatura soudních orgánů EU nedotýká; rovněž se jí 
nedotýkají mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. 
 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí 
České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů 
na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí 

Samotná navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvýšené nároky na státní 

rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty.  

Hospodářský a finanční dopad lze očekávat na základě prováděného zákona, a to 

zejména na Ministerstvo zdravotnictví, které bude jednak realizovat novou agendu 

odškodňování újmy v podobě práce státních zaměstnanců a přizvaných expertů, 

a jednak bude následně poskytovat v úspěšných případech odškodnění 

poškozených. 

Náklady na jedno systemizované místo státního zaměstnance odhadujeme ve výši 

1 mil. Kč ročně. Provozní náklady spojené s jeho činností odhadujeme na 250 tis. Kč 

ročně. Ministerstvo zdravotnictví bude usilovat zajistit personál a náklady na něj 

v rámci dosavadních personálních limitů a objemu prostředků na platy, tj. např. 

reorganizací, zrušením přirozeně utlumených agend, optimalizací personálních 

procesů, či využitím neobsazených míst v kapitole Ministerstvo zdravotnictví, teprve 

v případě pokud by to nebylo možné, bude Ministerstvo zdravotnictví navrhovat 

zajištění těchto požadavků v rámci přípravy nové systemizace a státního rozpočtu. 

Náklady spojené s výší poskytovaných náhrad újmy lze odhadovat velmi obtížně, 

neboť se budou odvíjet v příslušném roce od počtu úspěšných žadatelů o náhradu 

škody a výše jejich skutečné újmy na zdraví. Rámcově lze odhadovat, že by tato 

částka neměla přesáhnout 100 mil. Kč. 

Nepředpokládají se dopady na podnikatelské prostředí. Poskytnutí kopií některých 

záznamů ze zdravotnické dokumentace znamená minimální náklady ve výši desítek, 

maximálně jednotek set Kč pro několik málo poskytovatelů zdravotních služeb. 

Z pohledu sociálního dopadu na poškozené, resp. zdravotně postižené a jejich rodiny 

lze hovořit o zlepšení jejich sociálního postavení vzhledem k tomu, že se domohou 

odškodnění újmy, kterou by jinak nikdo nehradil. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné dopady na národnostní menšiny ani životní 
prostředí. 

 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady 

zákazu diskriminace. Současně není úpravou, která by porušovala nebo se jinak 
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dotýkala zásady rovnosti mužů a žen. 
 
6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 
Návrhem vyhlášky se nezakládá žádné zpracování osobních údajů. 
 
7. Zhodnocení korupčních rizik 
Návrh nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 
 
8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady 

pro bezpečnost a obranu státu. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

Vzhledem k tomu, že újma na zdraví jako důsledek podání očkovací látky se 

zpravidla prokazuje velmi obtížně, nevyžaduje se vždy prokázání příčinné souvislosti. 

Z odborného medicínského poznání vyplývá, že určité případy újmy na zdraví, např. 

anafylaxe nebo anafylaktický šok, branchiální neuritis, encefalopatie, chronická 

artritida ad., vyskytnou-li se v určitém čase po provedení očkování, jsou velmi 

pravděpodobně důsledkem reakce organismu na podání konkrétní očkovací látky. 

Stanoví se proto vyvratitelná domněnka, že když se u poškozeného vyskytnou 

následky v podobě újmy na zdraví, které jsou na základě odborného medicínského 

poznání pravděpodobnými následky provedeného očkování, pak se má za to, že 

taková újma na zdraví byla způsobena tímto očkováním. V ostatních případech bude 

posuzování toho, zda je újma na zdraví způsobena povinným očkováním, 

předmětem standardního prokazování a zjišťování příčinné souvislosti. 

 

K § 2 
Stanovuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti dnem vyhlášení. A to vzhledem k tomu, 
aby nabyla účinnosti co nejdříve po nabytí účinnosti zákona, který provádí. Prezident 
podepsal zákon, který vyhláška provádí, dne 12. 3. 2020 a účinnost zákona byla 
stanovena klouzavě, tj. patnáctým dnem po vyhlášení, neboť byl předložen přede 
dnem nabytí účinnosti novely zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 3 odst. 4 zákona 
č. 309/1999 Sb., je dán naléhavý obecný zájem, aby vyhláška nabyla účinnosti dnem 
vyhlášení, protože bez ní by odškodňování nemohlo začít probíhat.  
 

K příloze 

V návrhu přílohy vyhlášky je ve formě přehledné tabulky uveden seznam šesti 

povinných očkování (tetanus, dětská obrna, virová hepatitida B, spalničky, příušnice 
a zarděnky) a jejich následků včetně doby, ve které následky po provedení daného 
povinného očkování nastanou.  
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