
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

31m ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 14. ledna 2021

Praha 26. ledna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 14. ledna 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů:

1) Kdo je zodpovědným, za poškození zdraví po aplikaci vakcíny Comirnaty?

2) Existuje k datu podání této žádosti (14.1.2021) platná legislativa dle níž očkovaná

osoba se zdravotními následky po aplikaci nepovinného očkování proti nemoci

COVID-19 může žádat finanční odškodnění?

Pokud ano, uveďte která. Včetně souvisejících právních dokumentů (Vyhlášky apod.

- ty prosím přiložit do odpovědi v elektronické podobě), Vám sdělujeme následující:

Na základě zvláštního zákona č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků

obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě

újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účinného od 23. 12. 2020,

se na náhradu újmy způsobené očkováním proti COVID-19 vztahuje již dříve platný

zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním – viz § 2

zákona č. 569/2020 Sb. A to přesto, že se v případě očkování proti COVID-19 nejedná

o povinné očkování. Odpovědnost tak ponese stát stejně jako v případě povinného

očkování.
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Oba uvedené zákony Vám zasíláme přílohou a rovněž je lze nalézt na internetu, např.

ve Sbírce zákonů https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ nebo např. na stránkách

www.zakonyprolidi.cz.

Prováděcí vyhláška vydána není, ale ani to není třeba. Bude postupováno podle pravidel

občanského zákoníku, stejně jako v případě většiny jiných případů újmy způsobené jinou

osobou.

S pozdravem

Přílohy: (2) dle textu


