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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Dne 5. prosince 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 

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

pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. MZDR XXX/MIN/KAN. 

 

Předmětným podáním jste požádal o uvedení zákona, podle kterého lékař nesmí 

odmítnout dobrovolnou vakcínu, nesmí vystupovat proti vakcínám a nesmí se svobodně 

vyjadřovat. 

 

K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 

 

Předně uvádím, že v případě, že je „vakcína dobrovolná“, je rozhodnutí o vakcinaci  

na daném člověku. 

 

Dále uvádím, že základní právní povinností poskytovatele zdravotní péče, je postupovat 

při poskytování zdravotních služeb v mezích jeho kompetencí lege artis – to znamená, 

obecně řečeno, postupovat odborně správným postupem. 

 

Tato povinnost v první řadě vyplývá z Úmluvy o biomedicíně, resp. jejího čl. 4, v němž je 

stanovena zásada, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého 

výzkumu, je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. 

Dále v zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

v jeho § 4 odst. 5 je definována tzv. náležitá odborná úroveň, již má poskytovatel 

zdravotních služeb povinnost dodržovat, a rozumí se jí poskytovat zdravotní služby podle 

pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, 

s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti, současně musí být pacientovi 

poskytnuty odpovídající (relevantní) odborné informace. 

 

Za porušení postupu "lege artis“, se považuje situace, pokud lékař při výkonu svého 

povolání nedodrží rámec pravidel vědy a medicínských způsobů, a to v mezích daných 

rozsahem kompetencí dle jeho pracovního zařazení i konkrétních podmínek a dalších 

objektivních možností. Otázkou čistě právní, příslušející soudu, je pak subsumpce jednání 
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osoby pod konkrétní normu chování a z ní vyplývající zjištění zda osoba jednala po právu 

či protiprávně a jakým způsobem zasáhla do chráněných práv daného člověka. 

 

 
S pozdravem 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 

v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy  
elektronicky podepsáno 


