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Shrnutí
Práce se zabývá typy povinného očkování proti covid-19 ve státech Evropské unie.
Prvními státy, kde bylo zavedeno povinné očkování pro určité skupiny obyvatelstva, byly pobaltské a
románské státy – Lotyšsko, Itálie, Francie.
Povinné strpění očkování není v zákonné úpravě v Evropě novinkou. Je používáno v řadě států proti
nebezpečným chorobám už desítky let. Práce uvádí základní judikaturu, která umožňuje v měřítku států
Evropské unie povinné očkování zavést.
Další částí práce je komparace současné právní (zákonné a sekundární) úpravy povinného očkování ve
státech EU. U většiny států není zavedena všeobecná povinnost. Jsou používány jiné zákonné nástroje
k přinucení obyvatelstva k očkování, v současné době zejména tzv. prioritizace osob – osoby, které jsou
očkovány (plus osoby, které nemoc prodělaly před méně než 180 dny), mají přístup k některým aktivitám,
kam ostatní nemají přístup. Jedná se tedy o odůvodněnou diskriminaci neočkovaných osob (pokud
nemají osobní kontraindikační výjimku). Tuto praxi postupně zavedla většina zde uvedených států,
včetně ČR.
Komparace ukazuje, že správné zavedení povinného očkování naráží zejména na otázku přiměřenosti
sankcí, na otázku způsobu vyhledávání neočkovaných osob a na otázku vymáhání pokut.
Z tohoto důvodu státy, které zavedly povinné očkování pro velké skupiny obyvatel, kterými jsou zejména
Lotyšsko, kde je povinné očkování zavedeno pro přístup do zaměstnání, i Francie, kde se jedná o skupiny
ze zdravotnického a záchranného systému, zavádějí odpovědnost zaměstnavatele (zjednodušeně
řečeno), nikoliv primárně odpovědnost osoby, která se má očkovat. Sankce pro osobu, která se má
očkovat, není u těchto států vykonávána přímo státem, ale jinou osobou; nebo se může jednat o sankce
kombinované. Podobnou cestou jde v současné době i Německo, které nařizuje předkládání očkovacích
průkazů pro přístup na pracoviště ve zdravotních a podobných zařízeních, sankce (pokuta) je až druhotným
trestem.
První vlaštovkou komplexního klasického plošného všeobecného povinného očkování je Rakousko, které
v těchto dnech zavádí celkové propojení evidence obyvatel a očkovací evidence, čímž zjistí, které osoby
z těch, které mají očkovací povinnost, očkovány nejsou, a může je tak individuálně sankcionovat.
Všeobecnou povinnost zavádí i Řecko, zde však není praktické provedení očkování z dostupných
pramenů příliš čitelné.
Při studiu komparace je třeba si uvědomit, v jaké situaci jednotlivé státy jsou, proto uvádíme, jaké
procento obyvatel podle seriózních výzkumů zemřelo na 1 mil. obyvatel, a rovněž procento
proočkovaných obyvatel (tím se rozumí splnění základního očkovacího plánu vakcíny). V dalším textu,
pokud se uvádí povinnost očkování, rozumí se povinnost očkovat se základním plánem vakcíny.
Covidem nejméně zasaženými státy jsou státy skandinávské, Dánsko a Finsko. Podstatně horší čísla má
Švédsko, které k pandemii přistoupilo liberálně a má zřetelně vyšší mortalitu než Dánsko a Finsko. Finsko
má patnáctkrát nižší mortalitu než ČR. Z hlediska poměru zemřelých osob je nejhorší z EU střední Evropa,
zejména Maďarsko, Rumunsko, ČR, Slovinsko a Slovensko, vysoká čísla vykazuje rovněž Itálie. Z hlediska
proočkovanosti jsou nejlepšími státy Portugalsko, Španělsko, Itálie a rovněž Francie, a také nejméně
zasažené státy, tedy Dánsko a Finsko.
Poznámky k dalšímu textu:
 Údaje ve studii týkající se úmrtí na covid v jednotlivých zemích a proočkovanosti v jednotlivých
zemích jsou z 11. až 13. 12. 2021 (údaje se modifikují denně)
 Pokud se studie zmiňuje o systému 2G, tedy o povinném dokladu o očkování nebo uzdravení,
rozumí se očkováním vždy základní plán vakcíny. Průkaz o uzdravení resp. absolvování nemoci
je vesměs platný 180 dní.
 Systém 3G znamená, že osoba musí mít buď doklad o očkování, nebo o uzdravení nebo
předepsaný test (platnost testů je v různých zemích různá)
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Právní základy vakcinační povinnosti v ČR včetně judikatury Evropského soudu pro lidská
práva
(v ČR je mortalita 3229 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 61%)
Povinné očkování je zásahem, který omezuje lidská práva upravená v čl. 7 Listiny základních práv
a svobod a v čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Fakt, že se jedná o zásah do lidského
práva, není v ústavním právu nijak rozporován.
Na ústavní úrovni není očkování v ČR specificky upraveno. Očkování (povinné i nepovinné) je
regulováno v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Je stanovena povinnost
podrobit se určitým druhům očkování, které stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví (nyní
č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem). Vyhláška byla nyní doplněna novelou
č. 466/2021 Sb., která zavádí povinné očkování proti covid-19, účinnosti nabyla dne 8. 12. 2021.
Vyhláška však neuvádí žádné specifické sankce ani zvláštní následky, pokud se osoba očkovat
nenechá. Její přístup se ostře odlišuje od propracovaných systémů některých států, které jsou
uvedeny níže.
Podoba povinnosti očkování v ČR se od r. 1989 postupně zmírňovala. Systém byl podroben
významnému soudnímu přezkumu. Prostřednictvím ústavní stížnosti se záležitost povinné
vakcinace dostala k Ústavnímu soudu, který rozhodl nálezem Pl. ÚS 19/14. Ústavní soud stávající
míru povinné vakcinace podpořil, rovněž podpořil i její podzákonnou regulaci a systém
přestupkových sankcí. Ústavní soud v odůvodnění použil i rozsudek Evropského soudu pro lidská
práva ve věci Solomachin proti Ukrajině ze dne 15. 3. 2012, 24429/03, týkající se případu
z Ukrajiny. Podle ESLP patří povinné očkování jako vůči osobě vynucený lékařský výkon k zásahům
do její fyzické integrity. Zásah, kterého se případ týkal, se však uskutečnil na základě zákona a
s legitimním záměrem ochrany zdraví. Byl podle ESLP ospravedlnitelný v zájmu veřejného zdraví
při nevyhnutelnosti zabránit šíření infekční nemoci v regionu. Ústavní soud rovněž použil
k argumentaci povinnost státu preventivně se starat o zdraví obyvatel, upravenou
v mezinárodněprávních dokumentech, kterými je ČR vázána. Některé z těchto mezinárodních
dokumentů přímo zavazují stát k tomu, aby v rámci ochrany zdraví zajistil prevenci, léčbu a
kontrolu epidemicky se šířících nemocí.1 Sám Ústavní soud ČR konstatoval: „Ústavní soud
k provedenému pětistupňovému testu omezení základního práva, který aplikoval na nezbytnost
limitace práva na nedotknutelnost osoby zákonnou úpravou institutu povinné vakcinace, uzavírá,
že oproti argumentům stěžovatelů je v českých i mezinárodních pramenech a doporučeních k této
problematice kladen důraz na požadavek uskutečnění programů veřejného očkování včetně dětské
imunizace, a to za účelem minimalizace šíření infekčních nemocí v zájmu ochrany veřejného zdraví.
Úprava institutu povinného očkování, jež je plně v kompetenci vnitrostátního zákonodárství, slouží
realizaci tohoto požadavku. Test tedy vyznívá ve prospěch stávající právní úpravy.“
Z uvedeného vyplývá, že:
- Povinné očkování je v zásadě přípustné;
- Povinné očkování musí být stanoveno na základě zákona (protože omezuje nedotknutelnost
soukromí, do které patří i tělesná integrita osoby podle čl. 7 Listiny základních práv a svobod);
- Povinné očkování proti určité infekční nemoci musí mít legitimní cíl, kterým může být ochrana
před šířením nebezpečné nemoci v zájmu veřejného zdraví obyvatel.2
Rozbor povinného očkování v uvedeném nálezu ÚS je sice velmi obšírný, nicméně z hlediska
pandemie covidu-19 nemohl zahrnout aspekt okamžitého vlivu očkování a proočkovanosti
1

Např. čl. 12 odst. 2 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech: „2. Státy, smluvní
strany Paktu, učiní opatření k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, která budou
zahrnovat: …c) prevenci, léčení a kontrolu epidemických, místních nemocí, chorob z povolání a jiných nemocí;“
To samé plyne i z čl. 11 bod 3 Evropské sociální charty.
2
Očkování se věnovaly i tyto nálezy ÚS: III. ÚS 3311/12, I. ÚS 1253/14.
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populace na akutní šíření choroby v období pandemie. Nález, stejně tak jako případy z Evropského
soudu pro lidská práva, se týkají komplexního systému preventivního očkování dětí, nikoliv
očkování zabraňujícímu postupnému šíření nemoci v situaci bezprostředního nebezpečí. Z toho je
možno vyvodit, že názor vrcholných soudů za této situace by mohl být vůči povinnému očkování
ještě benevolentnější, než je tomu u čistě preventivního očkování.
Poslední vývoj právní doktríny a judikatury ohledně přípustnosti povinného očkování byl dokončen
nedávno, dne 8. 4. 2021, kdy Evropský soud pro lidská práva rozhodl případ Vavřička a ostatní,
z České republiky. Tento případ byl dříve posuzován i Nejvyšším správním soudem ČR a Ústavním
soudem (III. ÚS 449/06). Ústavní soud v nálezu konstatoval, že „český ústavní pořádek nezná žádné
základní právo na to nebýt očkován.“ Evropský soud pro lidská práva podpořil povinné očkování
v tomto případu (Vavřička a ostatní proti České republice, stížnost č. 47621/13). „S ohledem na
účel povinného očkování v České republice, soud uznal závažné důvody pro veřejné zdraví (….) Soud
zopakoval, že ve věcech politiky zdravotní péče vnitrostátní orgány mají nejlepší předpoklady ke
stanovení priorit, využívání nástrojů a potřeb společnosti. Všechny tyto aspekty jsou v tomto
kontextu relevantní a vytvářejí široký prostor pro uvážení, který Soud ponechává na žalovaném
státu.“ Soud tím naznačil, že politika zákonem stanoveného preventivního povinného očkování je
jednou z možností, jak ochránit zdraví a bezpečnost života obyvatel.3
Kromě střetu práva na soukromí (nedotknutelnosti fyzické integrity) s právem na ochranu zdravého a bezpečného života obyvatel se může
povinné očkování dostat do kolize s dalším základním právem a to svobodou myšlení, svědomí a náboženského vyznání (čl. 15 Listiny základních
práv a svobod, čl. 9 Evropské úmluvy). Ústavní soud ve své judikatuře ve vztahu k povinnému očkování dovodil, že povinné očkování může být
předmětem sekulární výhrady svědomí (III. ÚS 449/06 z r. 2011, I. ÚS 1253/14). Ústavní soud vyžaduje čtyři základní podmínky pro oprávněnost
světské výhrady svědomí: 1) ústavní relevanci tvrzení obsažených ve výhradě svědomí, 2) naléhavost důvodů, 3) konzistentnost a přesvědčivost
tvrzení dané osoby, 4) společenské dopady, které může případné akceptování sekulární výhrady svědomí mít. Podle Ústavního soudu, pokud
jsou podmínky pro výhradu svědomí splněny, orgán, který rozhoduje o sankci za nedodržení očkovací povinnosti, by měl tuto skutečnost vzít
v úvahu. Podstatná jsou poslední dvě kritéria: konzistentnost a přesvědčivost tvrzení a společenské dopady vyhovění výhradě svědomí – tedy
ve své podstatě proporcionalita k právu na ochranu zdraví a bezpečnosti obyvatel. Ústavní soud u konzistentnosti a přesvědčivosti tvrzení v
minulosti vyžadoval, aby tento postoj měla osoba po celé řízení ve věci. Ohledně proporcionality Ústavní soud výslovně zdůrazňuje, že
proporcionalita není dodržena v momentě, kdy by narušila žádoucí míru proočkovanosti populace, a dále že z výjimky výhrady svědomí se
nesmí stát pravidlo. Ústavní soud vycházel při formulaci těchto závěrů z judikatury ESLP ke svobodě myšlení a svědomí podle čl. 9 Evropské
úmluvy1. Otázkou jestli této intenzity dosahuje přesvědčení neočkovat se ESLP zabýval ve výše uvedeném rozsudku Vavřička a ostatní proti
České republice ze dne 8. dubna 2021. Podobně jako předtím Ústavní soud, ESLP dospěl k závěru, že u stěžovatelů nebylo jejich údajné
přesvědčení vyjádřeno od počátku řízení. Právo tedy přiznává určitou právní relevanci přesvědčení, které člověka vede k odmítnutí očkovací
povinnosti sebe nebo jeho dětí. Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, je třeba posuzovat proporcionalitu povinnosti nechat se očkovat
i s ohledem na přesvědčení.

Sankce za neočkování
Z výše uvedené judikatury je třeba zdůraznit to, že Evropský soud pro lidská práva považoval za
klad to, že sankcionování osob, které se nechtějí očkovat (ať už kvůli trvalému přesvědčení, nebo
kvůli zásahu do vlastní tělesné integrity), je omezené.
S tímto faktorem souvisí i posouzení, jak zavést všeobecné povinné očkování pro určité věkové
skupiny proti nákaze covid-19. Pro posouzení ústavnosti je důležité, jaké sankce by byly stanoveny
a jakým způsobem by byly vymahatelné. Výběr sankcí však není velký, v podstatě připadají v úvahu
jen pokuty. Úměrnost sankcí jako takových vůči pandemickému nebezpečí, které přináší ohrožení
života a zdraví, nebude pravděpodobně předmětem sporu. Předmětem sporu bude výše sankcí,
způsob vymáhání sankcí a stanovení výjimek z povinnosti očkování. Důležité je také to, zda budou
neočkované osoby aktivně státem vyhledávány, např. prostřednictvím evidence obyvatel.
Náhradou za přímé sankce, které jsou problematické, je sankcionování zaměstnavatelů osob, které
musí mít očkování, a další nepřímé sankce. Důležitá je přitom okolnost, zda je zaměstnavatel
3

Za chráněné zájmy ESLP považuje nejen ochranu zdraví osob, ale i další zájmy („namely the interests of public
safety, the economic well being of the country, or the prevention of disorder“). V rozsudku se operuje rovněž
nejlepším zájmem dítěte, což je zájem, který je silně projudikován (bod 288 rozsudku). Rozsudek operuje rovněž
s tím, že vynucování povinnosti k očkování je v ČR pouze omezené.
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oprávněn v některých případech udělit výjimku. Způsob přinucení obyvatelstva k očkování přes
zaměstnavatele osob zvolilo Lotyšsko i další státy.

Odškodnění následků očkování
ČR je jedním ze států, které má speciálním zákonným ustanovením upraveny náhrady za následky
očkování proti covid-19, což ulehčuje situaci při zavedení povinného očkování, a to jak
všeobecného, tak pro jednotlivé profesní skupiny.

Jednotlivé státy EU a jejich úprava povinného očkování
Obrázek 1 Povinné očkování v EU a Spojeném královstvím

Pozn.: Ve Finsku a Rakousku je předpis v poslední fázi před přijetím.

© https://mapchart.net/

Estonsko (mortalita 1321 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 60%)
A. Povinné očkování vybraných skupin
Estonsko nezavedlo povinnost mít očkovací certifikát nebo platný certifikát o absolvování nemoci
pro vybrané skupiny. Estonská právní úprava se však zavedení povinného očkování svou koncepcí
přibližuje, a to potenciálně pro všechny zaměstnance. Z tohoto důvodu je v této studii Estonsko
v tabulkách zařazeno mezi státy, které mají stanovenou povinnost očkování. Kvůli covidu byl
v r. 2020 částečně novelizován zákon, upravující bezpečnost práce4. Tento zákon byl využit
ke stanovení povinností pro zaměstnavatele i zaměstnance všech sektorů. Rozhodnutí o nutnosti
mít na pracovních místech pracovníky s očkovacím průkazem (či průkazem o absolvování nemoci)
zůstává na zaměstnavatelích, kteří musí podle zákona zajistit bezpečnost pracovního prostředí.

4

Úřední předklad zákona do angličtiny: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/527082021001/consolide#para13b4, dne
10. 12. 2021
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Druhou možností je vyžadovat jen tzv. průkaz 3G – tedy kromě očkování a prodělání nemoci i
doklad o testu.
Podle § 13 odst. 1 a § 134 uvedeného zákona je povinností zaměstnavatele při hodnocení rizik
zmapovat rizikové faktory pracovního prostředí a předepsat opatření k jejich zmírnění. Hodnocení
rizik musí obsahovat akční plán, který stanoví opatření uplatňovaná ve všech oblastech činnosti a
na všech úrovních řízení podniku k prevenci nebo snížení zdravotních rizik zaměstnanců (včetně
virových zdravotních rizik jako biologického rizika - § 8), a harmonogram uplatňování těchto
opatření a vykonavatelé (§ 134 odst. 2). Posouzení rizik je nutné aktualizovat, a to i tehdy, když se
výrazně změnilo pracovní prostředí nebo se objevily nové informace týkající se nebezpečí
ohrožujícího lidské zdraví (§ 134 odst. 4).
Podle zákona musí být zaměstnanec informován o záležitostech týkajících se rizik pro zdraví
pracovního prostředí, preventivních opatření k zamezení účinků biologických rizik, hygienických
požadavků, používání osobních ochranných pracovních prostředků, prevence úrazů a nehod. To
znamená, že zaměstnanci musí být informováni poté, kdy bylo provedeno nebo aktualizováno
posouzení rizik a byla zavedena nová opatření. Pokud výsledky hodnocení rizik ukáží, že očkování
je zvláště důležité při určitých činnostech (např. zdravotní péče, pečovatelské domy) a další
opatření (např. používání osobních ochranných pracovních prostředků, reorganizace práce,
zdravotní dohled nad pracovníky, testování nebo jiné) nejsou dostatečně účinné k ochraně
pracovníků nebo klientů/pacientů, je vyžadování očkování oprávněné. Je proto důležité, aby
zaměstnavatel vysvětlil, proč je očkování důležité a jaký je další postup, pokud se zaměstnanec
očkovat odmítne.
Zaměstnavatel přesto nemůže uložit zaměstnanci povinnost očkovat se. Odmítne-li se
zaměstnanec nechat očkovat, pak mu hrozí rozvázání pracovní smlouvy ve výjimečných případech,
pokud zaměstnavatel nemůže přiměřeně reorganizovat práci nebo přijmout jiná opatření
k účinnému zmírnění rizik a riziko přenosu viru je vysoké, ohrožující zákazníky zaměstnance nebo
pacienty. Pokud zaměstnanec tento požadavek nesplní, nesplňuje již předpoklady pro pracovní
místo a je možné s ním rozvázat pracovní poměr na základě § 88 odst. 1 zákona o pracovních
smlouvách (pro neschopnost daného zaměstnance na jeho pozici nebo neschopnost se přizpůsobit,
které neumožňují pokračování pracovního poměru).
Kromě toho, pokud zaměstnanec neplní bezpečnostní předpoklady a může ohrozit zdraví nebo
život, může být potrestán pokutou (§ 271 odst. 1 a následující zákona). Vykonavatelem je Pracovní
inspektorát.
Podle § 13 odst. 2 výše uvedeného zákona má zaměstnavatel právo stanovit v podniku přísnější
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, než stanoví právní předpisy.
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro pracovní prostředí ovlivněné biologickými
riziky stanoví vláda ve vlastním nařízení, nyní se jedná o nařízení 144/2021, které bylo novelizováno
kvůli epidemii covidu-195. Podle § 6 odst. 2 bod 7 tohoto nařízení, nelze-li riziko odstranit
opatřeními uvedenými v § 5, musí být zdravotní riziko pro pracovníky sníženo na nejnižší možnou
míru přijetím opatření, která zajistí, že pracovníci, kteří jsou vystaveni biologickým rizikům, proti
nimž je k dispozici účinná vakcína, mají možnost se nechat očkovat. Ve stejném nařízení jsou
uvedeny doklady, které může zaměstnavatel považovat za vhodné pro zajištění bezpečnosti při
epidemii (§ 6 odst. 2-2).

5

Odkaz zde:
https://www.riigiteataja.ee/akt/114082021010?dbNotReadOnly=true&RIIGITEATAJA_AADRESS=https%3A%2F%2Fw
ww.riigiteataja.ee&RIIGITEATAJA_AADRESS_HALDUS=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee, dne 10. 12. 2021
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B. Judikatura
K ukončení pracovního resp. služebního poměru na základě výše uvedených předpisů už v praxi
docházelo. Například estonské obranné síly propustily během r. 2021 46 zaměstnanců, kteří se
odmítli nechat očkovat.
Soudní spor pracovníka armády, týkající se propuštění, se dostal k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud
opatření pokryl s tvrzením, že neexistují důvody v současnosti pro pozastavení požadavku
na očkování estonských obranných sil. Požadavek je podle soudu určen k udržení připravenosti
k obraně, a tedy národní bezpečnosti6.
C. Sankce
Sankce jsou stanoveny v zákoně o bezpečnosti práce, a to jak pro zaměstnavatele, tak pro
zaměstnance. Pro zaměstnavatele jsou stanoveny vysoké pokuty.
D. Odškodnění újmy po očkování, nemocenské dávky při následcích po očkování
Není prozatím zavedeno zvláštní odškodnění, legislativně se v současné době (listopad 2021)
připravuje. Používají se obecné předpisy, kterými může být žaloba na výrobce. Ten informuje
Ministerstvo sociálních věcí, které osobu odškodní.
Pro potíže po očkování se používají obecné předpisy, zaměstnavatel může na očkovací den udělit
sick day, který je placen. Pro absenci delší než 1 den se používají běžné dávky v nemoci.
Finsko (mortalita 190 na 1 mil. obyvatel7, proočkovanost 74%)
A. Povinné očkování vybraných skupin
Zákon o přenosných nemocích umožňuje ve Finsku uložit občanům povinné očkování (i proti jiným
chorobám).
Osmého prosince vláda navrhla schválit novelu zákona o přenosných nemocích (tento zákon má
č. 1227/2016), která by znemožnila osobám, které nejsou očkovány ani neabsolvovaly nemoc
v daných časových odstupech, vykonávat profesi v sociálních a zdravotních zařízeních (s výjimkou
stanovených podmínek). Navrhované nařízení by se vztahovalo na zaměstnance v sociálních a
zdravotnických službách pro všechny úkoly spojené s rizikem blízkého kontaktu s klienty nebo
pacienty vystavenými vážným následkům covid-19. To znamená nejen lékaře a sestry, ale i další
sociální a zdravotnický personál pracující v kontaktu s klienty a pacienty (např. uklízečky, osoby
rozvážející jídlo pro pacienty atd.). Pokud měl zaměstnance zdravotní kontraindikaci, mohl by
podle návrhu pracovat, pokud by předložil doklad o negativním testu na COVID-19 provedeném
nejpozději 72 hodin před nástupem do zaměstnání. Zaměstnavatelé by získali právo zpracovávat
zdravotní údaje týkající se očkování zaměstnanců proti covid-19 nebo prodělání onemocnění
covid-19. Pokud by zaměstnanec nesplňoval zákonné požadavky, měl by zaměstnavatel především
povinnost nabídnout zaměstnanci rovnocennou práci v souladu s jeho pracovní smlouvou, nebo
není-li to možné, jinou vhodnou práci. Pokud by vhodná práce nebyla k dispozici nebo by ji
zaměstnanec odmítl přijmout, nebyl by zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci mzdu za
dobu, po kterou nemohl pracovat, pokud se nedohodne jinak.
Novela počítá s přechodným obdobím jednoho měsíce, aby bylo zajištěno, že zaměstnavatelé
budou moci řádně organizovat své služby a neočkovaní zaměstnanci budou mít možnost se nechat
očkovat. Právo zaměstnavatele na zpracování údajů by vstoupilo v platnost okamžitě.
Navrhuje se, aby ustanovení vstoupilo v platnost co nejdříve a zůstalo v platnosti do 31. prosince
2022.

6
7

https://news.err.ee/1608415169/supreme-court-no-grounds-to-halt-edf-vaccination-program, dne 10. 12. 2021
Mortalita ve Finsku je nejnižší z EU.
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B. Judikatura
Zatím není žádná judikatura známa.
C. Sankce
Zákon neuvádí žádné sankce pro zařízení, kterých se povinnost očkování zaměstnanců týká. Z toho
vyplývá, že by se (pravděpodobně) použily obecné předpisy o bezpečnosti práce.
D. Odškodnění následků očkování, nemocenské dávky při následcích očkování
Podle informací z finského parlamentu nejsou upraveny žádné zvláštní podmínky pro náhradu
újmy v případě „povinného“ ani dobrovolného očkování, použije se jen obecná úprava.
Francie (mortalita 1788 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 71%)
A. Povinné očkování vybraných skupin
Francie má tradičně vakcinační kalendář proti různých infekčním nemocem povinný (i když
„povinnost“ byla judikatorně omezena a soustřeďuje se hlavně na bezpečnost kolektivní výchovy).
Zákon, který obsahuje vakcinační povinnost proti covid-19, byl schválen jako novela zákona
týkajícího se sanitární krize, dne 6. 8. 2021.8 Dekret provádějící vakcinační povinnost byl schválen
jako novela předchozího pandemického dekretu, a to na základě uvedeného zákona. Koncepce
zákona i dekretu vycházela z předchozích znění, která upravovala kromě jiného to, jaké doklady
musí které osoby předkládat při kterých aktivitách.
Z novely zákona:
C-1 „Pokud zaměstnanec, na kterého se vztahuje povinnost uvedená (…), nepředloží doklady, které
tato ustanovení vyžadují, a pokud se nerozhodne se souhlasem svého zaměstnavatele využít
dovolené, musí mu být oznámeno tentýž den pozastavení pracovní smlouvy. Toto pozastavení je
doprovázeno přerušením mzdy, a končí, pokud zaměstnanec předloží požadované doklady.“ I před
zavedením vakcinační povinnosti bylo zákonnou povinností zaměstnavatelů vypracovat záznamy
o předkládaných dokladech, které spočívaly buď v dokladech o očkování, nebo dokladech
testovacích, nebo dokladech o absolvování nemoci. Pro případnou kontrolu musí být všechny
záznamy o předložení dokladů trvale uchovávány.
Na období po 15. 8. 2021 resp. 15. 9. 2021 (podle profesí) byla v novele stanovena povinnost se
očkovat pro pracovníky, kteří se dostávají do styku s ohroženými skupinami. Tím se podle čl. 12
zákona rozumí (zkráceno):









všechen personál nemocnic a zdravotně-sociálních zařízení, sociálních zařízení včetně
administrativních pracovníků (domovy důchodců, zařízení pro osoby hendikepované apod.)
osoby pracující v oblasti sociální asistence (jak ve veřejné, tak soukromé službě)
osoby pracující ve společnostech přepravujících osoby nemocné a o které je pečováno (včetně taxi,
které mají povolení přepravovat nemocné)
všechny osoby v sociálních službách, stejně jako lékaři, vedoucí organizací a jejich zaměstnanci
osoby asistující lékařům (sekretářky, dentální asistentky)
medikové
pracovníci profesionálních a dobrovolnických hasičských sborů
pracovníci ambulantních zdravotních ordinací v zaměstnání

Ze znění prováděcího dekretu:
8

LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676, dne 9. 12. 2021
Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443, dne 8. 12. 2021.
Konsolidované znění předpisů není bohužel k dispozici, nicméně nejdůležitější ustanovení jsou zde přeložena
doslova.
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Čl. 47-1
(….) V případě nepředložení jednoho z těchto dokumentů je přístup do zařízení, místa, služby nebo
akce zamítnut, s výjimkou osob, které mají zdravotní kontraindikaci vůči očkování (…)
POVINNÉ OČKOVÁNÍ
Čl. 49-1.
S výjimkou případů zdravotní kontraindikací, (…) jsou doklady následující (…):
1 ° Doklad o očkování vydaný za podmínek uvedených v 2 ° článku 2-2;
2 ° Osvědčení o absolvování nemoci vydané za podmínek uvedených v 3 ° článku 2-2;
3° Ode dne nabytí účinnosti zákona do 14. září 2021 včetně a při nemožnosti předložit některý
z podkladů uvedených v 1° nebo 2°, výsledek screeningového vyšetření, testu nebo autotest
uvedený v 1 ° článku 2-2 s platností maximálně 72 hodin. Od 15. září 2021 do 15. října 2021 včetně
musí být tento doklad doprovázen dokladem o podání alespoň jedné z dávek jednoho z očkovacích
schémat uvedených v 2° článku 2-2 obsahujícího několik dávek.
B. Judikatura
Francouzští hasiči podali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva9, žádali předběžné
opatření, vzhledem k tomu, že bylo podle tvrzení návrhu porušeno jejich právo na život a právo
na soukromí. Soud však předběžné opatření odmítl na začátku listopadu 2021 s tím, že k němu
přistupuje jen výjimečně, když hrozí nenapravitelné škody, což není tento případ (čl. 39 úmluvy).
To však neznamená, že tato stížnost nebude Evropským soudem pro lidská práva řádně
posouzena.
C. Sankce
Pokud osoby nepředloží doklady podle stanoveného harmonogramu, nesmí být vpuštěny
do příslušných prostor, které jsou v dekretu vyjmenovány, k výkonu práce, bez náhrady mzdy.
Tresty pro osoby, které jsou odpovědny za kontrolu vstupu na akce včetně přístupu do zaměstnání,
jsou stanoveny v novele výše uvedeného zákona takto: „Pokud provozovatel či jiná osoba
odpovědná za provoz zařízení nekontroluje doklady u osob (…), které vstupují do provozovny, je
správním orgánem upozorněn, s výjimkou nenadálých situací nebo událostí, aby splnil povinnost
vztahující se na vstup. Správní orgán upozorní provozovatele na nedostatky a určí lhůtu, která
nesmí přesáhnout 24 hodin, ke splnění povinnosti. Po uplynutí lhůty správní orgán provozovnu
uzavře, a to na dobu nejvýše 7 dní. Toto opatření se zruší, pokud provozovatel nebo osoba
odpovědná prokáží, že byla zavedena opatření, která zabezpečovala splnění povinnosti. Je-li
porušení povinnosti při vstupu zjištěno více než třikrát během 45 dní, trestá se provozovatel či jiná
osoby odpovědná za provoz odnětím svobody na jeden rok a pokutou ve výši 9000 eur.“
Zákon stanoví rovněž tresty, pokud jsou napadeny osoby provádějící kontrolu. Jsou stanoveny
tresty za falšování dokladů a za vyžadování dokumentů jinde, než je to předepsáno: „Trestá se
odnětím svobody na jeden rok a pokutou ve výši 45 000 eur, pokud je vyžadováno předložení
dokumentů (…) pro přístup do místa, kde to není předepsáno (…).“
D. Odškodnění následků očkování, nemocenské dávky při následcích očkování
Následky očkování jsou hrazeny státem podle čl. 12 výše uvedeného zákona, řídí se podle čl. 31119 zdravotního zákoníku.10 Pro poškozené očkováním proti covidu-19 je dekretem stanovena
zvláštní usnadněná procedura odškodnění. Žádost o odškodnění je bezplatná a musí být doručena
přímo ONIAM (vedení odškodňovací agentury). Tato procedura je nepovinná, může být nahrazena
soudní žalobou. Jinak se odškodnění řídí běžnými předpisy.

9

Stížnost č. 41950/21
https://www.oniam.fr/accidents-medicaux-indemnis%C3%A9s/vaccination-contre-la-covid-19, dne 8. 12. 2021
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Pokud osoba není kvůli následkům kteréhokoli typu očkování přítomna v práci, není to zvlášť
upraveno - je to považováno za nemoc a platí obecné předpisy o dávkách a pojištění v nemoci.
Itálie (mortalita 2997 na 1 mil. obyvatel, proočkovanost 73%)
Itálie zná povinný kalendář očkování pro více nemocí.
A. Povinné očkování vybraných skupin
Možnost povinného očkování proti covidu-19 pro určité skupiny byla zavedena legislativními
dekrety prezidenta republiky. První legislativní dekret byl v tomto směru přijat 1. 4. 2021
(44/2021). (Legislativní dekret musí být schválen parlamentem.)
Prostřednictvím novelizace dekretu se postupně vztahovala očkovací povinnost (kromě výjimek,
jejichž podmínky jsou stanoveny vyhláškou ministerstva, v podstatě jde o systém 2G plus
kontraindikace) na zaměstnance zdravotních zařízení, později na zaměstnance rezidenčních i
nerezidenčních sociálních zařízení i na externí subjekty, které vykonávají činnost ve všech těchto
zařízeních. Nejnověji, od. 1. 12. 2021, platí tato povinnost pro pracovníky ve školství.
Vedoucí těchto zařízení a vedoucí organizací, které vykonávají v zařízeních činnost externě, jsou
povinni zajistit dodržování povinnosti předložit předepsané doklady, jsou oprávněni ověřovat
doklady, určené vyhláškou ministerstva zdravotnictví (přijata po konzultaci s Úřadem pro ochranu
osobních údajů). Doklady se vždy ještě předávají místním zdravotním úřadům.
Pokud nebude mít zaměstnanec uvedených organizací příslušné doklady, převede se na jinou
práci, pokud to není možné, pozastavuje se výkon jeho práce bez platu či náhrady platu, jakož i
jiných požitků. Nesmí být ale propuštěn. Pozastavení končí, pokud osoba splní povinnost,
stanovenou vyhláškou, nejpozději pak 31. 12. 2021. (Toto datum může být změněno vyhláškou
ministerstva).
Tento systém dokladů o očkování je jen částí italského systému základních zelených pasů
(v podstatě 3G), které jsou vyžadovány pro přístup do každého zaměstnání, jinak může být
pracovník suspendován.
Tyto doklady jsou (samozřejmě) vyžadovány i pro další aktivity než je zaměstnání, podobně jako
v jiných státech.
B. Judikatura
O judikatuře v Itálii nemáme velký přehled. V soudním rozhodnutí 2467/2021 z 23. 7. 2021 byla
žaloba osoby, která se odmítla očkovat a nastoupila do práce, zamítnut soudem v Modeně. Soud
potvrdil, že osoba může být suspendována z přidělování práce a odměny, že zaměstnavatel je
garantem bezpečnosti práce a tuto funkci může vykonávat i tímto způsobem. Podle soudu
odmítnutí se očkovat nesmí být trestáno pracovněprávními tresty, ale může mít vliv na schopnost
vykonávání práce, z čehož vyplývá možnost suspendování.
C. Sankce
Vyhláška ministerstva zdravotnictví stanoví pro zaměstnavatele sankce až 1000 eur. Pro
zaměstnance, který se dostaví do práce bez toho, aby disponoval vyžadovaným dokladem, je
stanovena podobná sankce, až do výše 1500 eur.
D. Odškodnění újmy za očkování, dávky při následcích po očkování
Itálie má zvláštním způsobem stanovenu náhradu újmy za povinné očkování (nejen covid-19), a to
zákonem 210/2002, stát je povinen hradit poškození osoby a další újmy podle jeho ustanovení.
Judikatura rozšířila použití kompenzace i na očkování vakcínou, která je sice nepovinná, ale je
státem doporučena. Odškodnění je odstupňováno podle následků.
Dávky při následcích po očkování se nepodařilo zjistit.
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Lotyšsko (mortalita 2235 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 65%)
A. Povinné očkování vybraných skupin
Lotyšsko má tradičně očkování proti některým chorobám „povinné“ s tím, že osoba může odevzdat
písemné prohlášení o tom, že se nechce očkovat.
Dne 4. 11. 2021 byla přijata novelizace zákona o opatřeních proti šíření epidemie covid-19, která
zavádí povinnost být očkován nejen pro oblasti v rámci veřejného sektoru a kapitálových
společností, ale i pro většinu ostatních zaměstnanců, a to od 15. 12. 2021. Lotyšsko zavedlo povinné
očkování postupně, ovšem tak, že od 15. 12. se bude týkat velké většiny pracujícího obyvatelstva.
Pokud je v Lotyšsku vyhlášen mimořádný stav (od 11. 10. 2021), jsou pravidla pro povinné očkování
(přesněji pro očkovací průkazy a průkazy o uzdravení se) obsažena v Rozkazu vlády
k mimořádnému stavu, jejich znění je v podstatě shodné jako je znění zákona uvedeného níže. 12.
11. 2021 byl přijat lotyšským parlamentem další zákon, který stanoví, že pro aktivní práci v
parlamentu a zastupitelstvech je třeba rovněž předložit očkovací průkaz nebo průkaz o uzdravení
z nemoci. Poslanci bez příslušných průkazů nemohou pracovat v zastupitelských sborech ani
online, jsou tak suspendováni, podobně jako pracovníci podle uvedeného zákona.
Skupiny s povinným očkovacím průkazem nebo průkazem o uzdravení se jsou následující.
První a druhá skupina: veřejný sektor včetně pracovníků ve školách, zdravotnictví a sociální péči a
kapitálové společnosti. Dále zaměstnanci, kteří plní své úkoly v místě zaměstnání (nepracují tedy
výhradně online) a přicházejí do styku s klienty, mají zvýšený kontakt s jinými pracovníky nebo jde
o klíčového pracovníka (od 15. 11. 2021)
Třetí skupina: poslanci na celostátní i místní úrovni. (od 15. 11. 2021)
Čtvrtá skupina: ostatní zaměstnanci, kteří pracují na pracovišti (od 15. 12. 2021)
Úryvky z novely zákona přijaté dne 4. 11.:
„§ 7.2 (1) Zaměstnavatel organizuje práci v souladu s epidemiologicko-bezpečnostními opatřeními
stanovenými vládou, včetně požadavků kontroly předložení potvrzení o očkování nebo potvrzení o
uzdravení z nemoci pro plnění pracovních povinností.
(2) Za zaměstnavatele se (…) považuje orgán veřejné moci nebo funkcionář, který do funkce
jmenuje osoby uvedené v § 7 odst. 3 tohoto zákona.
§ 7.3 (1) Zaměstnavatel určí úřady nebo kategorie zaměstnanců (včetně osob, které jsou ve státní
službě nebo jiném služebním poměru), na které se vztahují právní požadavky ohledně očkovacího
průkazu resp. průkazu o uzdravení, a informuje o nich zaměstnance. Zaměstnanci jsou povinni
informovat zaměstnavatele o obdržení očkovacího průkazu nebo průkazu o uzdravení a předložit
zaměstnavateli doklady podle stanovených postupů.
(2) Pokud zaměstnanec neobdržel očkovací průkaz nebo průkaz o uzdravení, který je nezbytný pro
plnění pracovních povinností, vzniká domněnka, že osoba není pro výkon práce způsobilá.
(3) Nemůže-li zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou vhodnou práci nebo zajistit plnění jeho
pracovních povinností na dálku z důvodu požadavků stanovených právními předpisy, popř. z jiných
objektivních důvodů, má zaměstnavatel právo až do okamžiku, kdy zaměstnanec obdrží očkovací
průkaz nebo průkaz o uzdravení, suspendovat jej z práce nebo považovat to jako neoprávněnou
překážku v práci na straně zaměstnance, bez náhrady mzdy po dobu suspendace nebo překážky.
Zaměstnavatel, s výjimkou zaměstnavatele ve veřejné službě, má právo zadržet plat po dobu
suspendování nebo překážky. Je zakázáno suspendovat zaměstnance z práce na dobu delší než tři
měsíce.
(4) Pokud po uplynutí maximální doby suspendování nebo po skončení překážky v práci, která trvá
déle než tři měsíce, zaměstnanec bez objektivního ospravedlnitelného důvodu neobdrží očkovací
průkaz nebo průkaz o uzdravení, má zaměstnavatel právo s ním okamžitě zrušit pracovní (služební)
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poměr s výplatou odstupného ve výši jedné měsíční pracovní odměny (měsíční mzdy), je-li však pro
zaměstnance určena výkonová mzda, pak ve výši průměrného výdělku za jeden měsíc.
(5) Zaměstnanec, který nezískal očkovací průkaz nebo průkaz o uzdravení, je oprávněn dát výpověď
z pracovního poměru bez dodržení lhůty uvedené v § 100 odst. 1 zákoníku práce. Osoba ve
služebním poměru, která neobdržela očkovací průkaz nebo průkaz o uzdravení, je oprávněna
okamžitě ukončit služební poměr.
(6) Nezískal-li voják bez objektivního oprávněného důvodu očkovací průkaz nebo průkaz o
uzdravení, může ministr obrany nebo jím pověřený velitel vojákovi předčasně ukončit služební
poměr v souladu s ustanoveními zákona o vojenské službě. S občanským zaměstnancem v
ozbrojených silách, který bez objektivního ospravedlnitelného důvodu nezíská očkovací průkaz nebo
průkaz o uzdravení, se služební poměr ukončí podle ustanovení tohoto oddílu.
(7) Zaměstnavateli se zakazuje rozvázat pracovní (služební) poměr na základě odstavce čtvrtého
tohoto paragrafu s těhotnou ženou, jakož i se ženou v době po porodu do jednoho roku, pokud však
žena kojí dítě - po celou dobu kojení, nejdéle však do dvou let věku dítěte. Nelze-li těhotnou ženu,
ženu v období po porodu do jednoho roku, ale kojí-li žena dítě, převést po celou dobu kojení, nejdéle
však do dvou let věku dítěte, převést na jinou vhodnou práci, je podle odstavce 3 tohoto paragrafu
zaměstnavatel povinen takové zaměstnankyni dočasně poskytnout volno. Během volna zůstává
zaměstnankyni zachován dosavadní průměrný výdělek.
(8) Vláda stanoví výjimky z požadavku na předložení očkovacího průkazu nebo průkazu o uzdravení,
důvodem je jen zdraví osoby.11“
B. Judikatura
Zatím žádná judikatura k povinnému očkování nalezena nebyla.
C. Sankce
Výše uvedený zákon sám nestanoví sankce za nedodržení předpisů zaměstnavatelem. Pokud je
zaměstnavatel nedodrží, vystavuje se sankcím ohledně bezpečnosti práce, které jsou upraveny
v pracovním zákonodárství a které kontroluje a stíhá Inspekce bezpečnosti práce.
D. Odškodnění újmy očkování, nemocenské dávky při následcích očkování
Odškodnění stanoví stejný zákon jako povinnost očkování, tedy zákon o opatřeních proti šíření
epidemie covid-19, v ustanovení § 49. Úprava je zvláštní, příslušné nařízení vlády zatím nebylo
přijato.:
„(1) Vláda podle zásad pro výplatu a výši náhrad z léčebného rizikového fondu stanoví postupy pro
poskytování a výplatu náhrad, došlo-li k vážné nebo středně těžké újmě na zdraví nebo životě
pacienta, vzniklé v důsledku nežádoucích účinků způsobených očkováním proti infekci COVID-19 a
dále postupy, kterými se proplácejí výdaje spojené s lékařským ošetřením, pokud to bylo nutné
k odstranění nebo zmírnění následků způsobené vážné nebo středně těžké újmy.
(2) Nárok pacienta na odškodnění za vážnou nebo středně těžkou újmu na zdraví nebo životě
způsobenou nepříznivými účinky očkování proti nákaze COVID-19, jakož i nárok na náhradu
nákladů spojených s léčbou zacházení uvedené v odstavci 1 tohoto oddílu bude přezkoumáno a
rozhodnutí bude přijato do šesti měsíců po obdržení žádosti o odškodnění. Pokud je třeba vyžádat
si, shromáždit a vyhodnotit dodatečné informace, může být lhůta pro posouzení žádosti o
odškodnění a přijetí rozhodnutí prodloužena až na jeden rok.
(3) O náhradu vážné nebo středně těžké újmy na zdraví nebo životě způsobené nepříznivými účinky
očkování proti nákaze COVID-19, jakož i nákladů spojených s její léčbou, je pacient povinen požádat
nejpozději do dvou let ode dne zjištění poškození, nejpozději však do tří let ode dne očkování.
Náhrada se nevyplácí, jestliže pacient již obdržel náhradu za újmu způsobenou na jeho životě nebo
11

Jsou stanovena rovněž zmírňující přechodná opatření pro situaci, kdy je pracovník vakcinován, ale ještě
neuplynula doba potřebná k získání odolnosti.
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zdraví, jakož i náhradu nákladů spojených s jeho léčebným ošetřením v rámci občanskoprávního
nebo trestního řízení.“
Pokud se týká nemocenských dávek při potížích po očkování, není v Lotyšsku žádná zvláštní úprava.
Nicméně vláda vybízí zaměstnavatele ke shovívavosti v tomto směru.
Maďarsko (mortalita 3778 na 1 mil. obyvatel, proočkovanost 60%)
A. Povinné očkování vybraných skupin
Maďarsko má tradičně pro některé choroby povinné očkování.
Podle vládního nařízení 449/2021 z 29. 7. 2021 je očkování proti covid-19 povinné pro všechny
pracovníky zdravotní péče. Pokud některý pracovník neabsolvuje první dávku do 15. 9. 2021, a
nemá kontraindikaci, která je úředně potvrzena, je pracovník vyzván k tomu, aby se nechal očkovat
do 15 dní od výzvy. Pokud tak neučiní, musí mu být ukončen pracovní poměr s okamžitou platností
do 15 dnů od výzvy. Při ukončení pracovního tímto způsobem není nárok na odstupné ani další
dávky.
Od 15. 12. 2021 nesmí zaměstnavatel v dotčených organizacích zaměstnat pracovníka bez
očkovacího průkazu nebo bez potvrzení o kontraindikaci.
Podle vládního nařízení 599/2021 z 28. 10. 2021 je očkování povinné pro
 vzdělávací instituce
 instituce odborného výcviku
 kulturní instituce
 ozbrojené síly a síly vynucující právo
 sociální instituce s pobytovými službami i mimo pobytové služby
 instituce pro péči o děti a ochranu dětí
 státní službu
 Úřad pro daně a cla
Osoby, kterých se nařízení týká, a setkávají se při svém zaměstnání s klienty, musí mít první dávku
do 15. 12. 2021. Ostatní osoby pak do 31. 1. 2021. Pokud zaměstnanec nesplní tuto povinnost,
musí být vakcinován do 15 dnů od výzvy od zaměstnavatele. Pokud tak neučiní, dostane neplacené
volno na dobu jednoho roku. Pokud během do jednoho roku není očkován, resp. neprokáže se
očkovacím průkazem, musí s ním být ukončen pracovní poměr s okamžitou platností. Od 15. 12.
nesmí zde uvedené instituce zaměstnat pracovníka bez očkovacího průkazu nebo bez potvrzení o
kontraindikaci.
Podle vládního nařízení 598/2021 z 28. 10. 2021 se toto týká i zaměstnanců státního zastupitelství.
Podle téhož nařízení mohou firmy podle zákoníku práce určit vakcinační povinnost pro své
zaměstnance. Pokud je tato povinnost stanovena, a zaměstnanec ji nesplní, je zaměstnavatel
povinen nařídit zaměstnanci neplacené volno na jeden rok. Následky jsou obdobné, jak bylo
uvedeno u nařízení 599/2021.
Podle vládního nařízení 637/2021 z 18. 11. 2021 je povinná posilovací dávka, a to pro pracovníky
ve zdravotnictví, když musí být osoba vakcinována do 10. 12. 2021. Následky jsou shodné jako u
nařízení, uvedených výše.
Podle vládního nařízení 634/2021 z 18. 11. 2021 je povinná posilovací dávka pro osoby zaměstnané
v úřadu vlády a v kabinetu předsedy vlády, když musí být osoba vakcinována do 5. 12. 2021.
B. Judikatura
Zatím nebyla nalezena žádná judikatura.
C. Sankce
Pro pracovníky žádné pokuty stanoveny nejsou, sankce je ve formě propuštění, viz výše.

PI 5.412

16

D. Odškodnění újmy po očkování, nemocenské dávky při následcích očkování
Podle § 10 zákona o zdraví (154/1997, v posledním znění), je stanovena odpovědnost státu za
kompenzaci škod způsobených následkem povinného očkování (nejen proti covidu-19). To se
netýká očkování, které je dobrovolné nebo které bylo nařízeno zaměstnavatelem.
Pokud se týká volna při aplikaci vakcíny, rozhoduje zaměstnavatel, pokud dojde ke zdravotním
problémům, jedná se o nemoc.
Německo (mortalita 1185 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 70%)
A. Povinné očkování
Německo má proti některým infekčním nemocem stanoveno povinné očkování.
Povinné očkování proti COVID-19 pro určité skupiny bylo v německém Spolkovém sněmu
odsouhlaseno dne 10. 12. 2021, a to hlasováním po jménech, nyní už je zákon v platnosti (jedná
se o novelu více zákonů včetně zákona o ochraně před infekcemi, Gesetz zur Verhütung und
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen, IfSG).
Zákon bude v detailech dopracován předpisy zemí, které mají v zákoně stanoveny možnosti, jak
k plnění povinností a podmínek, stanovených zákonem, přistoupit.
§ 20a odst. 1 IfSG stanoví seznam zařízení a podniků, kde musí mít zaměstnanci (podle výkladu
textu i osoby, které pracují na základě jiných kontraktů včetně osob samostatně výdělečně
činných) doklad o očkování (průkaz 2G resp. doklad o kontraindikaci). Novela podrobně
vyjmenovává, ve kterých zařízeních poskytujících zdravotní a jinou ochranu lidem, tedy
ve zdravotnických zařízeních, domech pro seniory a pro osoby s postižením, v lékařských a
podobných praxích budou muset mít příslušný průkaz. Jedná se o všechny zaměstnance, nejen
o osoby, které se stýkají s klienty. Zaměstnanci jsou povinni předložit příslušný doklad vedení svého
zaměstnavatele.
Odst. 2 téhož paragrafu stanoví termíny předložení a další záležitosti. Pokud není doklad povinnou
osobou předložen do 15. března 2022 nebo budou-li pochybnosti o pravosti či obsahové
správnosti předloženého dokladu, musí vedení příslušného zařízení nebo podniku neprodleně
kontaktovat zdravotní úřad, v jehož obvodu se příslušné zařízení nebo podnik nachází, oznámit to
a předat osobní údaje osoby.
Z hlediska pracovněprávního bude podle výkladů, které jsou zatím k dispozici, příslušný doklad
považován za nezbytný předpoklad pro schopnost výkonu práce zaměstnance, pokud tedy nebude
předložen, je zaměstnanec považován za práce neschopného (pracovní neschopnost vzniklá na
straně zaměstnance), čímž zaniká povinnost výplaty odměny a dalšího ze strany zaměstnavatele.
Zákon stanoví, vzhledem ke spolkovému zřízení, že země mohou některé záležitosti upravit jiným,
svým vlastním způsobem: „Nejvyšší zemský zdravotní úřad nebo jím určený úřední orgán může (pro
jednotlivé země spolku) odlišně stanovit:
- že doklady (povinných osob) se nepředkládají vedení příslušného zařízení nebo podniku, ale přímo
zdravotnímu úřadu nebo jinému orgánu státní správy,
- že oznámení o nepředložení dokladu nemusí učinit vedení příslušného zařízení nebo podniku, ale
zdravotní úřad,
- že oznámení (….) nemá být adresováno zdravotnímu úřadu, v jehož obvodu se příslušné zařízení
nebo podnik nachází, ale jinému orgánu státní správy.“
Pro přijímání nových zaměstnanců do zařízení nebo podniků uvedených v § 20a, platí od 16. března
2022 rovněž povinnost předložit stejné doklady, a to před nástupem do zaměstnání. V případě
pochybností o pravosti nebo správnosti obsahu předložených dokladů je vedení příslušného
zařízení nebo podniku povinno tuto skutečnost neprodleně oznámit zdravotnímu odboru, v jehož
obvodu se příslušné zařízení nebo společnost nachází, a poskytnout zdravotnímu odboru osobní
údaje dotčené osoby. Osoba, která nepředloží povinné doklady, nesmí být zaměstnána. Nejvyšší
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zemský zdravotnický úřad nebo jím určený orgán může povolit (pro příslušnou zemi Spolku)
v tomto směru výjimku, pokud Institut Paula Ehrlicha (orgán řídící epidemická opatření
v Německu) úředně oznámí na svém webu výpadek při doručování vakcín (…).
Pokud doklady povinných osob pozbydou platnosti (po jejich předložení) z důvodu plynutí času,
jsou tyto osoby povinny vedení zařízení nebo podniku předložit nový doklad do 1 měsíce po
skončení platnosti předchozího dokladu. Nebude-li nový doklad včas předložen nebo vzniknou-li
pochybnosti o pravosti či obsahové správnosti předloženého dokladu, musí o tom vedení
příslušného zařízení nebo podniku neprodleně informovat zdravotní úřad, v jehož obvodu se
nachází, a předat osobní údaje osoby zdravotnímu úřadu.
Kromě novely zákonů ve výše uvedeném smyslu, včetně zemských zákonů, a rovněž sekundárních
předpisů, se v Německu v současnosti hovoří o všeobecné očkovací povinnosti, která by mohla být
zavedena další novelizací více zákonů po Novém roce 2022.
B. Judikatura
Zatím není žádná judikatura známa.
C. Sankce
Je stanoveno oprávnění zdravotnických orgánů vyžádat si doklad od každé osoby pracující
v zařízení nebo podniku v příslušném obvodu (přitom není stanoveno, že musí jít o osobu, která
byla oznámena vedením zařízení nebo podniku, že nepředložila povinný doklad). Dožádané osoby
jsou povinny poskytnout na vyžádání zdravotnímu úřadu, v jehož obvodu se příslušné zařízení nebo
podnik nachází, příslušný doklad. V případě pochybností o pravosti nebo správnosti obsahu
předložených dokladů může zdravotní úřad nařídit lékařské vyšetření, zda se dotyčná osoba
nemůže očkovat z důvodu zdravotní kontraindikace.
Osobám, které přes vyžádání zdravotního úřadu nepředloží v přiměřené lhůtě doklad nebo nevyhoví
nařízení lékařské prohlídky, může zdravotní úřad rozhodnutím zakázat práci v zařízení nebo vstup
do určitých podnikových provozů nebo práci v určité části podniku. Zdravotní úřad musí osobě
stanovit lhůtu, do které musí příslušný doklad předložit, a řízení o zákazu bude proto zahájeno až po
uplynutí této lhůty.
Opravný prostředek – podání odporu nebo podání žaloby proti rozhodnutí vydanému zdravotním
úřadem resp. zákazu jím vydanému nemají odkladný účinek.
D. Odškodnění újmy po očkování, nemocenské dávky při následcích očkování
Odškodnění po očkování je upraveno § 60 a § 61 zákona IfSG. Odškodnění začalo platit novelizací
zákona, přijatou 27. 12. 2020. Je stanoveno, že pokud je očkování státem organizované a
doporučované, vztahuje se na něj ulehčení důkazu poškozeným12. Jinak se odškodnění újmy řídí
běžnými předpisy.
Pro uvolnění z práce při následcích po očkování platí běžné předpisy.
Rakousko (mortalita 1452 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 70%)
A. Povinné očkování
Prozatím není v Rakousku zavedeno povinné očkování žádné skupiny.
12

§ 61 Gesundheitsschadensanerkennung
„Zur Anerkennung eines Gesundheitsschadens als Folge einer Schädigung im Sinne des § 60 Abs. 1 Satz 1 genügt die
Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs. Wenn diese Wahrscheinlichkeit nur deshalb nicht gegeben ist,
weil über die Ursache des festgestellten Leidens in der medizinischen Wissenschaft Ungewissheit besteht, kann mit
Zustimmung der für die Kriegsopferversorgung zuständigen obersten Landesbehörde der Gesundheitsschaden als
Folge einer Schädigung im Sinne des § 60 Abs. 1 Satz 1 anerkannt werden. Die Zustimmung kann allgemein erteilt
werden.“
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Zde bude popisován návrh všeobecné očkovací povinnosti, který byl zatím uveřejněn jen
na stránkách rakouského parlamentu – jedná se tedy o návrh, jehož text nemusí být konečný13.
Ustanovení § 1 stanoví všeobecnou povinnost pro všechny osoby, které mají místo pobytu nebo
které mají hlavní pobyt na území, od 18 let věku, „podstoupit ochranné očkování proti covidu-19.“
Očkování nelze provést exekučně ani jiným donucením. Zákon se vztahuje i na osoby mezi 14-18
lety věku, ty však očkovací povinnost nemají.
Celkovou výjimku budou mít osoby do 14 let věku, dále těhotné ženy a osoby s kontraindikacemi.
Plně platí zákon pro osoby od 18 let věku, pro osoby mezi 14 a 18 lety věku podle jejich
rozpoznávací schopnosti.
Povinnost má podle návrhu platit od 1. 2. 2022, zákon pozbývá platnosti 31. 1. 2024. Zákon stanoví
způsob, jak budou osoby informovány o tom, že mají očkovací povinnost, jaké jsou termíny aj. Dne
15. 2. 2022 dostanou všechny prozatím neočkované osoby výzvu k očkování, která bude
zpracována na základě evidence obyvatel a evidence očkování (značná část návrhu se zabývá
zjištěním těchto skutečností a ochranou dat). Za fungování systému a upomínání osob je
odpovědná ELGA – centrální registr očkování, který je sestaven ve spojení s centrální evidencí
obyvatel.
Zákon stanoví, že ministerstvo je oprávněno vyhláškou změnit ustanovení o výjimkách a dalších
záležitostech, podle posledních vědeckých poznatků a podle schvalování očkovacích látek.
B. Judikatura
Zatím není známa.
C. Sankce
Pokud se osoby nenechají očkovat, budou potrestány prostřednictvím přestupkového řízení, které
bude zahájeno nejdříve 15. 3. 2022. Řízení se také nezačne s osobami, které se uzdravily (do 180
dní po prokázání nemoci) a osobami, které byly očkovány aspoň jednou dávkou.
Podle § 8 návrhu mají být pokuty až 3600 Eur, mají být ukládány okresním správním úřadem každé
3 měsíce, a to po upozornění, dokud není povinnost splněna nebo dokud neskončí platnost zákona.
Jedná se o zjednodušené správní řízení. Ministr odpovědný za zdravotnictví má pravomoc stanovit
výše pokut pro různé skupiny obyvatel, musí se zohlednit majetkové a jiné vlastnosti obyvatel.
Výnosy pokut jsou zasílány na adresu určených zdravotnických zařízení. Hejtman země má
pravomoc určit podrobnosti správního řízení nařízením.
D. Odškodnění újmy po očkování, nemocenské dávky po očkování
Rakousko má zvláštní zákon, který upravuje náhradu újmy v případě očkování (Impfschadengesetz
135/2020). Pokud je konkrétní očkování doporučeno ministerstvem odpovědným za zdravotnictví,
uplatňuje se náhrada podle uvedeného zákona, pokud bylo očkováno v Rakousku, což platí i pro
očkování proti covidu-19. Náhrada se řídí mírou poškození.
Při potížích po očkování se uplatňuje obecná úprava – zdravotní pojištění a s ním související dávky.
Řecko (mortalita 1786 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 63%)
A. Povinné očkování vybraných skupin
Povinné očkování je zakotveno v § 206 zákona č. 4820/2021 od 1. 9. 2021. Zákon uvedený výše,
stanoví, že společných rozhodnutím ministerstva pro zdraví, sociální věci, vnitra a dalších
relevantních ministrů je možno kategorie osob určit nebo rozšířit. Výjimky stanoví ministerstvo pro
zdraví.

13

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00164/index.shtml, dne 10. 12. 2021
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Skupiny obyvatel:
Očkovací povinnost se týká personálu soukromých a veřejných zdravotnických zařízení, zařízení,
které se podílí na péči o seniory a osoby zdravotně postižené, dále se to týká osob, které do zařízení
přijíždějí, dále personálu úřadu pro posuzování postižení (výjimky jsou pro ty, kteří absolvovali
nemoc a osoby kontraindikované). Pro tyto osoby platila povinnost se očkovat od 16. 8. 2021 resp.
1. 9. 2021 podle typu zaměstnání. (Výjimky jsou stanoveny.)
Dále je stanovena očkovací povinnost pro osoby starší než 60 let, a to s účinností od 16. 1. 2022. (I
zde platí obvyklé výjimky – kontraindikace a lhůta po absolvování nemoci).
B. Judikatura
2 stížnosti (lékařů, sester a mediků)14 vůči ESLP žádající předběžné opatření vůči zákonu
o povinném očkování Řecku odmítl Evropský soud pro lidská práva 6. 9. 2021, a to ze stejných
důvodů jako ve francouzském případě, viz výše.
Předběžné opatření bylo před tím odmítnuto i Nejvyšším správním soudem Řecka.
Obě rozhodnutí ESLP nepředjímají rozhodnutí ve věci samé, týkající se práva na život a práva
na soukromí, řízení u ESLP může pokračovat.
C. Sankce
Pokud jde o zaměstnance veřejného sektoru, a nesplní povinnost, jsou suspendováni, a to bez
mzdy nebo náhrady mzdy. V oblasti soukromého sektoru, zaměstnavatelé jsou povinni je
nepřipustit do pracovního místa a nevyplácet jim plat. Sankce pro zaměstnavatele jsou správní
pokuty do 50 000 eur. Pokud dojde k opakování přestupku, je správní pokuta 20 000 eur, celkově
je možno dosáhnout pokuty 200 000 eur.
Pro starší osoby je sankcí pokuta 100 eur za měsíc, kdy nejsou očkované.
D. Odškodnění očkování a nemocenské dávky po očkování
Řecko nestanoví žádné zvláštní kompenzace za újmu utrpěnou očkování proti covidu-19, platí
obecné předpisy. Nejvyšší kasační soud však v nedávném rozhodnutí stanovil, že následky po
očkování, pokud nejsou následkem neoprávněného zásahu, musí být podle obecných zásad
hrazeny státem.15
Dávky po očkování se nepodařilo zjistit, jen státní služba má stanoveno vzít si sick hours na
vakcinaci nebo po vakcinaci.
Slovinsko (mortalita 2654 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 56%)
A. Povinné očkování vybraných skupin
Slovinsko nemá přímou povinnost očkovat se. Nicméně v nařízení vlády o metodách splnění
podmínek nemocnosti, vakcinace a testování k omezení rozšíření infekce SARS-CoV-216 byl přijat
§ 10a, který stanoví, že pracovníci veřejného sektoru musí plnit své pracovní povinnosti
na pracovišti jen za podmínky, že jsou očkovaní nebo mají potvrzení o absolvování nemoci.
B. Judikatura
Odbory podaly návrh na zrušení výše uvedeného ustanovení k Ústavnímu soudu, který ustanovení
dne 30. 9. 2021 v předběžném opatření suspendoval17, a to vzhledem k tomu, že shledal, že by
mohlo dojít k nevratným závažným narušením práv (což je nezbytné pro vyhovění návrhu
na předběžné opatření). Vláda podle soudu nedokázala, že by pozastavení nařízení mohlo mít těžší
14

Stížnosti 43375/21 a 43910/21
Cours de Cassation, 622/2021
16
Č. 149/2021, nařízení 2282, vyhlášené dne 16. 9. 2021, odkaz zde: https://zakonodaja.sio.si/2021/09/17/uradnilist-rs-st-149-2021-z-dne-16-9-2021/, dne 10. 12. 2021
17
Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21, viz zde: https://www.us-rs.si/zacasno-zadrzanje-st-u-i-210-21-12-zdne-30-9-2021/, dne 10. 12. 2021
15
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důsledky než případné nevratné ohrožení práv. O vlastní věci bude rozhodnuto později.
Rozhodnutí o předběžném opatření má 4 odlišná stanoviska ústavních soudců.
C. Sankce
Podle suspendovaného § 10a je vedoucí orgánu státní správy povinen pracovníkům, kteří
nepředložili vyžadované doklady, organizovat práci doma. Nelze-li vzhledem k povaze a druhu
práce a pracovnímu postupu zorganizovat práci doma, postupuje vedoucí orgánu státní správy
v souladu s předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Což znamená, že vzniká překážka v práci
na straně pracovníka, která není hrazena.
D. Odškodnění újmy po očkování, nemocenské dávky při následcích očkování
Za povinné očkování je ve Slovinsku stanoven zvláštní odškodňovací režim. Pokud není očkování
považováno za povinné, což je současný stav, odškodňuje se podle obecných občanskoprávních
předpisů. Zvláštní úprava pro odškodnění za očkování proti covidu-19 se právě připravuje a má být
přijata v prosinci 2021.
Obrázek 2 Povinné očkování vybraných skupin

Pozn.: Ve Finsku a Rakousku je předpis v poslední fázi před přijetím, viz text.

© https://mapchart.net/
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Obrázek 3 Sankce při nesplnění očkovací povinnosti

© https://mapchart.net/

Státy, které uvažují o povinné vakcinaci
Belgie (mortalita 2342 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 76 %)
Belgie má vysoké procento proočkovanosti, přesto se uvažuje o možnosti nařídit očkování pro
vstup do práce. Belgický zákoník práce stanoví sice povinnost zaměstnavatele očkovat své
zaměstnance např. na Hepatitis B, ale právní základ pro očkování proti covidu-19 zatím není.
Příslušná norma se v prosinci 2021 připravuje, uvažuje se o povinnosti očkovat pro zdravotnická a
pečovatelská povolání. Zákon má mít účinnost nejdříve od 1. 4. 2022.
Bulharsko (mortalita 4267 na 1 mil. obyvatel, proočkovanost 27%)
V Bulharsku probíhají diskuse o zavedení povinného očkování, proočkovanost je malá, a podpora
očkování je rovněž nízká.
Irsko (mortalita 1180 na 1 mil. obyvatel, proočkovanost 77%)
Koncem listopadu 2021 pandemický poradní orgán vlády začal uvažovat o povinné vakcinaci
pracovníků zdravotních služeb. Prozatím nebyl návrh uveřejněn ani podán.
Litva (mortalita 2429 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 64%)
Litva už měla připravený zákon o povinné vakcinaci některých profesních skupin. Zákon byl
v parlamentu odmítnut, 6. 10. 2021. Tento zákon měl rovněž přidat den placeného volna při
vakcinaci pro všechny.
Diskuse o povinném očkování vybraných skupin stále probíhá a dá se očekávat, že k přijetí předpisů
dojde.
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Polsko (mortalita 2323 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 55%)
Polsko v současné době (prosinec 2021) uvažuje o povinné vakcinaci od 1. 3. 2022, a to pro
vybrané skupiny (záchranný systém, armáda, učitelé). Prozatím v prosinci 2021 nebyla legislativa
uveřejněna.
Slovensko (mortalita 2776 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 43 %)
Slovensko nemá upravenu povinnost očkovat se proti covidu-19, i když jinak má řadu povinných
očkování. Pro vstup do zaměstnání i škol platí, že může vstoupit jen zaměstnanec, který má
očkovací průkaz nebo potvrzení o absolvování nemoci nebo test, včetně antigenního. O možné
povinné vakcinaci se uvažuje, ale návrh zatím není vypracován.
Spojené království – stát mimo EU (mortalita 2172 na 1 mil. obyvatel)
Spojená království nemá tradičně žádnou očkovací povinnost, očkovací kalendář je pro obyvatele
i zdravotníky formálně pouze doporučením. Zatím se o všeobecné povinnosti očkování proti
covidu-19 uvažuje v jednotlivých zdravotních správách (zejména v Anglii) pro pracovníky
zdravotnického systému a dalších podobných profesí. V poznámce je zelená kniha, uveřejněná
britskou agenturou pro ochranu zdraví, pro odborníky, která dokládá účinky vakcín proti covidu19 na odborné úrovni18. Tato kniha doporučuje pro skupiny zaměstnanců, které jsou v přímém
kontaktu s pacienty, neklinický personál, laboratorní personál a sociální pracovníky v první linii
vakcinaci (str. 16 an.), za účelem ochrany zranitelných skupin.

Státy, které neuvažují o povinné vakcinaci
Dánsko (mortalita 392 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 77%)
Dánsko je velmi úspěšný stát při zvládání epidemie i při očkování, o povinné vakcinaci vážně
neuvažuje.
Chorvatsko (2806 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 51%)
Chorvatsko neuvažuje o povinné vakcinaci.
Lucembursko (mortalita 1393 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 69%)
Vláda o povinné vakcinaci neuvažuje, ani jiná očkování nejsou v Lucembursku povinná. Pro určité
profesní skupiny je vakcinace silně doporučována.
Nizozemsko (mortalita 1097 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 74%)
V Nizozemsku není povinné očkování zavedeno ani pro jiné přenosné choroby. O povinnosti
vakcinace proti covidu-19 se neuvažuje, ani o povinnosti vakcinace u vybraných skupin.
Nizozemsko zatím jen uvažuje o stanovení zvýhodnění (prioritizaci) osob, které mají očkovací
průkaz nebo průkaz o absolvování nemoci (tzv. 2G), pro řadu aktivit. Zákon zatím (prosinec 2021)
nebyl schválen19.

18

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1037340/Gre
enbook-chapter-14a-30Nov21.pdf, dne 14. 12. 2021
19

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%
3A35973, dne 13. 12. 2021
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Portugalsko (mortalita 1800 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 88 %)
Má stanoveno znevýhodnění osob, které nemají očkovací průkaz nebo průkaz o absolvování
nemoci (pro určité aktivity), pro neočkované osoby ve zdravotnických a podobných povoláních se
situace řeší jejich nasazením mimo kontakt s klienty. Přímá povinnost se očkovat stanovena není.
Rumunsko (mortalita 2920 na mil. obyvatel, proočkovanost 39 %)
Rumunská vláda neuvažuje o povinné vakcinaci, ale o všeobecné povinnosti pro přístup
na pracoviště za podmínek vakcinace nebo uzdravení nebo testu (PCR 72 hodin, Antigen 48 hodin).
Zákon zatím nebyl přijat.
Španělsko (mortalita 1816 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 80 %)
Má stanoveno zvýhodnění osob, které jsou očkovány, resp. prodělaly chorobu před maximálně
stanovenou lhůtou, pro řadu aktivit. O povinném očkování se vzhledem k vysoké proočkovanosti
neuvažuje.
Švédsko (mortalita 1436 na 1 mil. obyvatel; proočkovanost 71%)
O povinné vakcinaci se zde neuvažuje. Švédsko má stanoveno zvýhodnění osob, které jsou
očkovány, resp. prodělaly chorobu před stanovenou dobou, pro řadu aktivit.

Zdroje
Materiály ECPRD č. 4929
Právní předpisy:
Francie (Loi 2021-1040), Slovinsko, Rakousko (návrh), Estonsko, Německo (zákon uvedený
v poznámce), Řecko
Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundestag: Zur geplanten COVID-19 Impflicht. WD 9 – 3000
– 092/21
Aktuelle Massnahmen zur Impfpflicht, https://www.sozialministerium.at/Informationen-zumCoronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html, dne 17. 12. 2021
Otevřené zdroje (Belgie, Finsko)
Mortalita je podle: https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality, údaje v serveru jsou ze dne 12. 12.
2021, 13. 12. 2021, zpracovala Johns Hopkins University of Medicine, Coronavirus Resource
center);
procenta vakcinace jsou z téhož zdroje, https://coronavirus.jhu.edu/vaccines/international, ke
stejnému dni nebo dni následujícímu.
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Anotace/Annotation
Právní úprava povinného očkování ve státech EU
Studie obsahuje právní úpravy států, které zavedly nebo právě zavádějí povinné očkování proti
covidu-19. Obsahuje podrobné zpracování zejména francouzské, německé, rakouské a lotyšské
regulace. Studie dochází k tomu, že většina států usiluje o to, aby vakcinace byla podmínkou pro
přístup do zaměstnání.
Klíčová slova: vakcinace, očkování, covid-19
Legal regulation of compulsory vaccination in EU countries
The paper contains the legislation of the states that have already introduced compulsory
vaccination against COVID-19. It contains detailed elaboration, especially of French, German,
Austrian and Latvian regulations. The study shows that most countries are introducing a system in
which vaccination would be a condition for access to employment.
Key words: vaccination, Covid-19
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