
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

3777 ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne: 15. 4. 2021

V Praze dne 15. května 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 15. dubna 2021, evidované pod č. j.: MZDR 16474/2021-

1/MIN/KAN, s prodlouženou lhůtou přípisem č.j. ve věci:

a) právní odpovědnosti za újmu na zdraví způsobené poškozením zdraví po očkování

vakcínami proti koronaviru SARS COV2 (COVID 19). Tedy, kdo bude nahrazovat újmu

na zdraví poškozenému pacientovi v příčinné souvislosti s očkováním a dále na základě

jakého právního předpisu;

b) Je možno uplatnit náhradu újmy na zdraví způsobené poškozením zdraví v příčinné

souvislosti s podání očkovací vakcíny proti koronaviru SARS COV2 (COVID 19), a to

přímo proti výrobci uvedených vakcín,

Vám sdělujeme následující:

Ad a) Podle ustanovení § 2 zákona č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků

obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění covid-19 a o náhradě újmy

způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky („zákon č. 569/2020 Sb.“), stát

nahradí osobě, která se nechala očkovat léčivým přípravkem podle § 1 odst. 1, újmu

způsobenou očkováním léčivým přípravkem podle § 1 odst. 1, došlo-li následkem tohoto

očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpění bolesti, ztrátě na

výdělku nebo ztížení společenského uplatnění. Pro posouzení této újmy a rozsah

náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným

očkováním, obdobně.

Ad b) Očkování doporučované představiteli státu za účelem budování kolektivní imunity

a zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění je v souladu se zájmem

státu na ochraně veřejného zdraví a za stanovených okolností tedy nese odpovědnost za

újmy na zdraví způsobené stát. Tuto problematiku řeší zákon č. 116/2020 Sb. Očkování
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proti nemoci COVID-19 je prvním nepovinným očkování, u kterého bude možné po státu

požadovat náhradu újmy. Žádost o náhradu újmy způsobené očkováním proti nemoci

COVID-19 je nutné podat Ministerstvu zdravotnictví, stejně jako v případě povinného

očkování. Nebude-li poškozená osoba spokojena s tím, jak ministerstvo její žádost

vyřídí, má možnost se domáhat náhrady újmy soudní cestou. Uplatnění práva na

náhradu újmy u ministerstva je ale podmínkou pro podání žaloby proti státu.

Zákonem č. 569/2020 Sb. současně není nijak dotčena případná odpovědnost jiných

osob. Výrobci vakcín budou i nadále odpovědní za újmu způsobenou vadou vakcín dle

příslušných ustanovení občanského zákoníku, která implementují EU směrnici

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za

vadné výrobky (tzv. Product Liability Directive).

S pozdravem


