
Dobrý den,

prosím o zaslání posledního vydaného anonymizované rozhodnutí o udě}ení
pokuty před podáním této žádosti týkající se ponušení ust. § 92k odst.
písm. d) zákona o ochraně veňejného zdraví, dnes účinném znění.

V souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. la6/t999 Sb. ve znění
pozdé ších pňedpisů, unčuji adnesou pro dot^učování adnesu

Děkuj i .
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v §stravě

A BEL1DLE 7. 702 OCI OS rR;\VA

&!,vÁš popts zx,:
ZE DNL.;

spIs. rNačra:
číst-o rBoNecí,
VYRiZUIB:
TEL.:
E-MAIL:

IČ: ?1009167
ID datové schranky: w8pai4i
web: rl,rarw.khsova.cz

S iejillii

DA"i'UlVl: i j. 1],2L}2 i

Posk_vtnuti inforrnací dle § l.t irdst. 5 písm" d) zákona č. 1CI6i1999 Sb,o o svoboclnérn přistupu k
inťornracím, ye znění 1rozclějších přeclpisú

Dne 4.12.2a21 olrdržela Krajská h.v-gienicltá statlice Mclrar,skoslezského kraje {dáte,jett ""sprál,ní orgán"'}.iako
povinný sr,rtrjekt ve snrvslu ustatror,ení § 2 odst, i záliorra č. 106i 1999 Sb., o svobocltrén ;lř,ístupu k iníbrnracím,
ve znění pozdějších přeclpisii {dále jen ..zákon č, 106i i999 Sb,") žáclost výše ur.edetrélro ža,dalele, která b_ylii
podlrrra, prostředn ictv írrr datové sch rán ky.

Žar{atei 59 v přednrětné žádosti clonráltal posltvttrout následuiici iníbtrnace:

této žtidosti rÝkajit:ise porušerlí,rts{. 5ý 92k otl,yt. 7 písm, cl) :úkr;nu rl tlthraruě veřejného zcírulí. tlnes úc\iltnénl
zněni.'^

Po posouzení obsalru žádosti slrrávrlí olgárt tílnttl posky,tuje v soulaclu s usta]1(}vellim § ir1 odst, 5 písnr. d)
zákona č. ]06/1999 Sb. požadovatré infornrace a přikládá v elektronické podolrě kopii příslušného rozhodttutí
KHS MSK. anon,vnrizova,nó v části crsobtlích úda.iii třeti*h osob,

h.,ígr, §va Sie"iová v,r.
vecjoucí oddělerlí právrrího a kontrolní}rcl

Kraj ské h3" gien ickd stani ce M oravskrls l ezskélr o kraj e

se sídlem v ostravč

Rozdělovnílr:
Počet výtisků 1,1hotovenóho tltlkunentu: 1

1x at-lreslfi. počet listir l + l 1,ozlroclnutí-- e-rrrail

Úředrrí hodiny:
ponděli, středa 8:00 - 17:00

vSE 2.1



Krajská hygienická stanice Moravskos|ez§kého kraje
se sídlem v sstnavň

xa BĚltn LF, 7, 7 a2 aů oST,RÁVA

vÁš r*pis zN,:
ZEBNE:

gpns. m*ačnA:
čisi.* "lpmríltcí:
vyŘlzum:
TEL"l
E-MÁTL:

DATUfuI; 14.2.702,il

--l

*_]

§ť#:i
a

t t, qilo.1ntttl nanyla práwti m"".. I

i
i
c

i

1

§"b. ?*t§řtie:

jen

!{raitl"i
.....,.r,..r.il *a.!.r!r1.13Jrr*.| *3*r.r.rí..

i{ůZHo§NUTÍ rl!i}l,.Ý

Krqiská hygienicl*á stanice Mot,avsktrsiezského kraje se sírJlent v Ostravš. jakc věerrě přislušn;i správrri orgán
p*liíe § S2 odst, 2 písm, k} zákona č. 258/200ů Sb.. o oclrraně ."eřejnélro zdraví a t: zmčné rrěkteryclr
souvisejícieh zákcnů, ve znění pozdiiší*h předpisťr {dále "ien ,,zákr)li č, 258/20ů0 Sb."; a j*ko nristrrč př,ísliršný
správni orgán podle § 6? odst. 1 zákorra č. 250/2*'L6 §b., o odpovědnosti za pt'estupky a i,ízení o niclr (dále.jen
,.z-ik*n č.250ůilt6 §b.") nozlrodla ve spoiečrlénr i,ízer:rí o přestirpku podle § 92k odst, 5 písm. bi lráitona č.
258/2000 Sb, za poriršení povinnosti stairoveiró v § 45 odst, X ve spojení s *dst. ,1 zákoria č. 25S/20ůťl §b" a d;ile
ve- sprtjeni s § 4 odst, 1 vyhlášky č. 53?/2ů06 §b,, ci očkovárrí proti inťekčriinr nelúooenl {dále jen ,,vyhlášky č.
53l'12ŮS6 §|"l,") a o pi,esťupku poclte § 92k odst,6 písm. b} zákona č.25Si2000 Sb, z* polušení p*vir:ncrsli
stan*vené\o§46oclst.trvespojení soclst.4zákorrač.258l2ůfiO§b,adálcvespojenís§5*dst,trvylrláškyč,
537l?006 §b,

I"

Fyzická {dále

S€ uznava vtnrlyrn} ze

1, jako zák*nný zástupoe nenechal svého nezletilého syna podrabít s*
pravidelnónrLr *čkaválrí proti ni§krtu, tet&nu, pertusi s aeelulárni si*žkou, invazivní*ru onern*cnění
vwalanénru půvcrlcetir l-iaenrophiiLis inflttcnzae b. a virové hepatiticíě B a inaktivovallotl očk*vacf látkcu
proti pt*enosné ciětské obrně {clále též ,,hexavalentrrí očkovací látka"), třemi dávkrrmi }rex*valentrri *čkovací
láíkyvrozsai,tltar. i vyhlášky t.537fiúa6 §b,, a to třetí dál,kq:u podanou
rnezijedenáctýffi & do 2fi.l t,?fi18, což byla k*nlrolori l,

zdravgtníha orclirraci pro riěti a dorcst
Obviněný tílrrto jednáním únTyslně p*ru§il prorrinnost

4 orist. l v"vhiášk3,síanolsnou v § 46 tr ve sp*jení s ocfst. "l zákona č. 258,12000 Sb, a dále ve spojení s §
č" 53?/20S6 Sb., čir:rž

spách*l

přesttrpek poille § !i?lt ,:dst, 6 písrri. b} zákana i]. 2581200l"} §b.

?, jak* zrtkomný xi,*ttlpce ncm*cha] sy*ho nezleťi§éhc syna podrcirit s*
pravideluénru oůkovárri profi spalničkánr, zarclěr,tkárn a př,iušrlicírtl- živott očkovací látk*u v rozsahtr a
terrriil'ttt stanovenélrr v § 5 odst, 1 vylrlášk.v č,5"j?12006 §b,, aía nrjpoz-iičji d* d*vršeni *smnáctdlro měsíce
věÍ{tl ilÍtěte d, nejpozději do 20.4.2019, což b;,}a z__ii§rěncr kanťrolr:u v rán:ci státniiio zdravott-líirc,j*zortl r:

{Č: ?}ůSSi&Ť
{B debyd §Éhťe§ky: w&p*i4f
cŤeb : r*&,tí\F.I{h§svace

úřednl hodirry;
ponděti, středa 8:00 - i?:00

§ťll ]il,l



orelir,raci plaklid:kÉ ldkařk3r l]lo dět; a dortl§t
1 i.6.201 9. Otrviněný tirnro _jeclnánír,tt úrr:ys Stttt]over]§|t v

clne
§ ůdst.

4 aakorra č, ž5§l?fifi* §b" a dále ve spcjení s § 5 *dst. í vyh!á§ky č, 53?/žfiú6 Sb., čimž

spiichal

přesťupek pcd§e § S2k gds.t. 6 pism" b} zákona č. 258l2SOů §b"

že scŽ §e §!u pod,§s § $2k odst. ? pism, d} aikorea č. 25&i2*ůS §b. ve spojení § u§tftnfiven{nr § 35 písrn. b} núkgna
č.25fi#,S16 §b. takládá druk spr*vníFlg ťrestu

úhnnná pokrrta ve vý§i 3.{}{}6,- Kč

Isicrvi : tři tisice kcrrun českýcl-:i, si;iatná do 1 5 clnťr oci nabr,ti právni nloci íolrttrr ruzh odnutí rra ťičet Klajské
hygien i*ké stan ice ltíoravskoslezskťllia kla.ie se sidient v Ostrar,ě čísls i 9- ] 59227 a fii 1fi. vi:cie ný u ť;eskd
nártdrtí barrky. pt'lročka Sstt"ava {variabii;rí svnbo} §i

II.

lryzická as*ba
,,obviltěná")

se uz.náv*i yitttttlu, že

1 .iako zálionr'ý zástupcc nen,echala sr,ého nezleli}éIro syna
pravicieinénrr,r očkování proti záškriu. tť,talitt, pertrisi

ž. jakc zákcnnÝ zástr:pce nenechala svéIto rrezietílého s3,na
pravidelnéinrr ačkování proti spalrričkám, zarctčnkátri a

l'vvtllanélrrlt pLir,odcenl řlaenrriphiius illfluettzae b, ii viror,ó irepatitidě B a irlaktir,,tlvan{iu očkovaci iátkou
proti přenosrró dčtské oblrrč {dále též..lrexaraientni očkavací látka''}. třerrri ciávkarni lrexaval*ntní očk*vací
látkl,vr*zsaltuavtertníltechstanovenýchv§4cdst, lvyhlášk;;č,5j7:2006Sb..alotřetírlávkoupodani:rt
rlezijedenáctým a tťinác.iýnr měsiceni včku clítět* tj. nejp*zriěji cio 20.1 1.20i B, tlirž bylc z.|ištěr;o kontrolr;ir v
rárncistátníh*zriravotnihor.loz,oruvor.dinaciirraktickelekar'k.vprcrdětiadorostm

Ob,itlěrrá tinit* iednaní,,., ún,,ffit
§ta11{-)vetl(,jltvl§4Óoelst, lv*spo,jeni scrclsl.4záki;nač,258/20ť]()§b.adálevespo.i*nís§4odsť, 1vyhlášky
č. 5,i t'l?.00{l §1,1.. čírnž

spácIrxla

přestLrpek podle § 92k cldst, 6 písrrr, hi zákona č. 258l'200tJ §b.

(eiátre jen

pirilrobit se
onctnocnění

podrobir se
v rclzsahtt a

ternrinu stan*velténr l § 5 oeíst, T vyirlá§ky č,53?žB06 Sb., a to nsipozdějicio elovršení csinnáctélro nrěsíce
věkir riiXět* tj, nejpozi,lčii do 20.;1,2{i19, což
ol,dinaei praktické léltai"ky pro cl§ti a
1 1 .ó.2ů l9. OL;virrěrrá títnto jednánírn úmyslně porušila povitlnost st&t]flvettou v § "16 oclst, 1 ve s odst,
4 zákcna ó. 258l3&ůS §b" a dále v* *p*jení * § 5 odst. 1 vyhiášky č. 53?12§*6 §b., čínrž

xpá*hala

přesťupek p*dl* § §žk *dst" 6 písrrt" b} zák*n* ě. ?58l2SS* §b,

Ea noŽ s*.ií p*dle § 9?k *dst" ? písnn, d} zr&k*na č. 2§&l2SůS §lr, ve spojení $ u§t&fi*]í*ním § 35 pisrn. b} aákona
§" ?5Sě&16 $b, u,kládá druh správního trestu

úhrnrrá Fskrrtá y* vý§i 3.{}S$ť Kč

.{

cirte



{sl*vy: t§ tigíce lecrtlx česk;řch}, spíetná dg 15 dnů *d nabytí p€,ávní ffióci to,hsto růzh*dniltí fie úč§t Krajské
hygi*naick* §tenifi€.kíoravxk*slsu§kéh* kraje se sídlern vOstravě číslg t9-t5922?61l8?1fi, v*dený u České
nár*dni b**ky; p*b*čka Sstrava {variabilní syrrebolI

fi[.

V souiadu § ustanůvej]ím § 95 odst, l zákona č. 25fii2016 Sb, ve spo.jení s § 6 v;,4rlá§k5, č, 52{il2fi05 §b., *
rozsalr* hotových v,vda.iťl * tršlého v_.rdčikrr, které správrti orgán hrarli jirrýrn osc,Lrám. u g vli§i paušťi}ni částk,r:
nákiadů řízerrí jsou *bviněný r olrviněná pcvinni raplatií společně a neroztlílně rrir tiěet Krajskó hygieniekel
sfanice fuloravslcr:siezsieólro kraje se síd}en v Ostravě, čísio 19-15922761i0?l0" veclený u České nát,ociní irarrky.
pobočkaostravt{variabilt:ísynrbcln,náIrt*rdyřízerrivevý§i1.00s,*Kč(slovi,::-iederrtisí*k*rLrn
českých) elcr ]5 dnů od ltabvtí právní moci tollcto rozltocinu|í,

ctlůvoclnění;
Krajská hygienická stanice fuleiravskoslez.skélto kraje se sícllern v Ostrav* jako přistušný orgán ocilrn.n3,
vei'ejného zctrar,í idále též jako ,,správrtí orgán"} r.jistila na záklacjě výkr:nu státniho zijrav*tníi:o duz,;lru
provede*élia podle § &8 zákana č,25§l2ůOů Sb. a zrikona č, 255l2ů12 Sb., o kt>ntrole (korrtrolni ř,ád). ve zlrěni

6.2úlý r, ordina*i praktické lékařk_y pro ciěti a
dorosl že obviněný a obr,ir,ěná (obviněrrý a obl,iněrrťt
dále též _iako sart"rostatttě} jako zákonní zástupc! rreneehaii svého
nezletilélro sylra podrohit se pravidelrrénrtr očkovárrí proti záškrtu, teiánu,
perrlr,si s acelulární složkou, invazivníntu onenrocnční vyvr:lanén"lrt pťtvodcern i-laerrrophiltts inf'lrteiizae b, a
virrrvé hepatitidě B a irraktivoťí}llol-1 očkovaci látk*u pťOti přen*§né dětské obrně (dále též ,,lrexavalentnf
oókol'aci látka"). třenli dávkami l:exaval*ntlrí *čkovaci lťllky v roxsaltu e v terminecir stanov*nÝch v § .tr ocíst. l
v3,hlášk5,, č. 53712006 Sb," a to ttYetí ciár,kau podatlou rn*zi jeclenáctÝln a třináctýrrr trrěsícen r,ěkr"r dítět,* l,i.
ne,ipozdtlji do žů.1 ].?018, čínrž obvinění ilrnyslnč pcťtišiii povinnost stanovetlcu v § 46 cdst" 1 ve
odst. 4 zákona č. 25812ů00 Sil. a dále ve spojetlí s otlst. 1 vyhtášky č, 537l'2006 Sb, a spáchali
podle § 92k odst" 6 písrrr. b) zákona č. 258i2{}00 i]áie drre 1 .6.2a19 v rátnci státriíh* zdravotlílto
dozor* r, ordinac-i pr"aktické léltařky pro rlěti a
zjištěno, že obviněrrí,jako zákcnrrí zástq:ci rreneclr*li
podrolrit se pravidelnéntu očkovárrí prcrti spalničkánr, zaldénkám a pi'iu§nicínr, živcu očkovací látkou r, rozs;iliu
a fermínu stanovenéil v § 5 odst. 1 vylrlášky č. 537,/?0*6 Sb., a to nejpozději do d*vršerií os*:náctého nrěsícr:
věku tl,Ítěte q. nejpczdčji do 20.4,2019, čímž obvinění ťrrrrvslnč porušili povi*tnost §fanotenoLt v § 46 oijst" 1 ve
spo.ier:Ísorist.;1 zákonač,258/20ů0§b.aeláIevespcjenís§5odst, lvyhiáškyč.537i2006§b.aspáchali
př*sti,tpek podle § 92k odsť. 6 písn'" bi zákona č. 258l20i}0 Str.

Porilšení pr:virrIrosti by}o zjištěno 1 "6,20t9 v
kdy tentoů|sJitraťi praktické lékaík;,". pro děti a clorost

byl zaměřen ria plrrění povinncrstí stanovenýclr v ákoriě č. 25&l?ůO{i SLr., ze.jnrérra pak v § 45 "l § 46 t*hoto
rákr:lla a dále stanol,etrÝclr .,:e vyhlášce č, 537/20CI6 §b.

v orclinaci praktické iékařky pro děti t clorr:st l,{L.lDr,,
zahájiti pt,acovtríci Krajské hygi*nickó staltice

IMoravskosiezskd}ro kraje s* sídlenr vOstravě dne 1],6.20]9 přeclloženínt siužebniho pr,ťrkaz_il v+ snryslit,1§ 5

odst, 2 písm, a) zákona č.75512012 §b. kontrolované osobě, pr'ičemž. kontriiia lryla rrkrrnčetxr dne 2?.6,30ig ve
sinysltr § LS písrn, a} r,ákoua č,255170t7 Sb,, íj. nrarným rrplynutírtr lhť*y prei podání nárrritek {protokoi č.!,
KI-ISMS 31ů0?,l2$trqiúV/§PlD1 ze dne i1.6.20l9), l{orrtroiované osobě b1,1 v scrtrladu s § lž odst.3 zákon* č.
?55/2ů12 §b, dne l i.6,?01ý kelrrtr"olní*r orgánem doručett prot*koi o kontroie,

V rárrrcÍ oznátrrení t: zaháierrí sltrávrriho řízeni č, j, Kř{§M§ 5363ů/2tii9,1OV/OFaK ze clne q.lů,2sl9 hyla
obvirrěnd v soulaclu s § 36 otJst. l zákor-ra č, 50ů/20S4 §b, dánrr možncst, *brv se před vyclánim rozlrarlntttí
vyjáeiříia k je,ho podkladrinr í ke z,;rťrsobrr jeho z_iištční. p*případš nar,llrla je}ro r"loplnéní, Si;trčástí aznátneni o
rahá.iení správrríIro řízení bylri ravtiěž par.rčenf o procesních práveclr a povinnosteclr. K rrplatněr:í rrárrritek.
př'ipominek e doplněni dúkarů ói návrhrj;í byia ilsnesenínr č, j, l{H§_N4§ 53663/:CI1g/*Vl{}PaK ze eitre

spojer:i s

přestupek

§vna



,1 !1liti:l :ll;liill11lillti (irlsk* jlvlieltil-ť.;Larlic.l iÝrnlil}:;kůji]i:?"i]kéj}!) klliť 5!] "iliilll r,{istii:r,t i i lltlc l,}.'Ji]l&

9.t&.2S1$ §tanúťenff Ť5 denní lhtitz od dcreč*ni ťoh*ta il§íle§q&j. *zn&mení c zaháje*í správ*ílra řízeruí ze dne
9-1*"?S1* e il§ne§§ni * udeý}í ihůty k pr*ve{ísrrí úkonr} ze dn* 9,i0"2$t9 cl*rtlčcval §Fráyní *r§áfi \í §ouledu §

il§t&,x$§*řríťfi § 19 *dst" ž zá&ona č. 5ůúl2§fi4 §b. prostřednictvírn pť§vszavetels po§tovní*lt služeb, přičemž
k dgnlčení *vďe*éhg, gbviněnd do§!* dne 16,i*.?Sí*. Ravněž cbviněnému byla dáel* rn*ftr*st, a to
pť*§třednictvirn c,en&mení * rah&jení §pťásí}ífuo řízeraíč, j. K*{§M§ 5337Ť,/2019/OV/OFaK ue dfie q,iů.2819,
ah3r se t souladu s § 36 *d,st. } ák**a č, 5S*l28S4 §b. před ry.dáním rczhod*utí vyjádřit k.jetra p*dkladůnn i ke
zpŮs*btr jeh* zjliště*í, pcpřípadě navrlrl jeho ci*plněrlí. Součástí sz§ámeíi o zahá.lení správnílta říu*ní byio
r*vnéá pauěení o pr**esníeh práv**fu a povínn*steth. K uplatnění nán-ritek, připomínek a dopíxěni di}k*zů ěi
navrhli mu by,$a uxne*ením ň. j. KFŤ§M§ 5337S/2ú19/0Yl§FaK ze dne §.t*,2S19 §tanúvefie 15 denní lhůta od
dgručení tahcto usnosení, §xnárrrerti cl ra&ájení spn{ivního řízeni re ďne g.lú.2S19 a usnesenÉ o určení lhťE k
pr*vede*i tilcoÉŮ ze dn* 9.1S.3*1S dcručavaí správní orgá* v *qulxdu § B§t&§*yením § 19 odst" 2 áXcana č.
5**l?ů*4 §h. pr*středníctvírlr pr*vcz*vatale p*št*vních siužeb, přičemž k dorrrčení uvedenóha obviněm€ do§lo
dne ži,1&,?ůlS.

Dn,: ]l.i0.?*]9 bylo správnínrL: r:rp;ánu cli:rLičeno adarrí h ozn*čené ako k přestupkrr
proti tievíťinepocir*bettí povinnétnu očkování našelro syna

iní'ekčrrírtl netttocím č. j, Kl{§h{§ 58ů33/?ů19/r_}1r,'61Pug ze dne ž8,1{j.?*1q (dát* jen ,.vyjádr"ení"}, ůbviněnír,e
svélrr vyjáclř"ení uvádí, že zprvu elbviirčrró ved1o k r*zhodnutí oiiložit ptvirrné očkovárri hexar,akcínou prati
záŠkrtr;" pi'elrosné i{ět§ké otirnč, tetanř,t, čenréinrr kašli. hepatiticiě t5;p, B a Har:melphilLls iní]uenzae typ I},
zejtnérra to, že tenrěli clostatek infbrmaci o přínosech a rizicíc}r clanélrs] *čkor,ání, Ohvirrění uvádí, že b},r,,alá
pediatrička_jinr neposkytla do"statečně relcvantní iníorlriace týkajícíse ríaných netn*cí, je_iich incictenc,i, nTožných
kcirrrplikacích a takó o sotrčasných r,,akcirráclt, aby rrrohli elál informr:vaný souhtas k tomulo očkrrvárri. ůbvirrění
Lrvárlí- že proto si rianó inibllnar.e zaóali lrledat gar"ni. což *všenr v.vžaciuje tal<d čas, kciy se neghtěli rozhodor.aí
pocl r"látlakcnt. proto pr.; obviněrró byia l,ciba čfslo jet-ina očkování ocí}ažit, ůbvinění iláie rrvádi. že pr,r

;lrostudováttí i*f'orrrraeí týkaiiciclr se souénsnéiro očkc,lvá*í dospěli k náztrt,tt, ž_e se dnes vÝznanrně nrění poměr
nrezi přínnsy a rizik3,očltovárrí, jelikož řada diíve rrebeepečnýú:h onemoctlění se ir nás v"ys}r3,trrje.jen vl,jirnečně,
pr'iparlnč- v*bec. Obvinění doeliiva.jí, ž* pTroto jsoLr přesvěclčeni, že proje.iiclr s;,ira r, České republice nejsclt
oČkováIrí lre.zi:ytná, ze!rrtdna v tak brz,kérrr věku, ,jak nastavrrje sottčasnÝ ačk*vaci kalenclář, Obvinču{ rrvádí, že
nejsott nezbytirě nutná, a ta ani s o1,1ieelenr na bezpečnost jeji*h syna ani s o}tiecienl na ochrauu veře.inélio zilraví,
proto nesnrí b3t cilr: č1. 2{} orlst, l Únriuv1, o lidský*h práveclr a tri*nrerlicině provedetla irez, _}eiich soulrlasr"r,
obv,iněrri konstatirjí, že jejich pocliybnosti o odirornéln odrivoeirrění nezbl.tnosti těci.}to očkování vyclrázeji také z.
Prax* tlinoha jiný*lr flátů \, Evropskó ilnii (například tiě;,necko či Rakoirskcri, ktele tato očkor,áni jako porlinná
lra s,vdnr uzenrí nez*ver1l,y. Dle olrviněriých tínr rlal3. jediroznačně najev* *vťr_i r:dbortrý věelecký tiázor, že tato
oÓkováni ltezlr3'1rrá na.iejicir ťtzelní ilnes ttejsor"r. Obvinění trvácli. že 13,.to názory nreclicílrsk_Ýclr a právrrích
cdirelrníkťr z těchto v}spě}yeh zetlí.jsott pro ně velnti zásadní, a pťik};iní se k těnrtr; irázorůni více než k názortint
r:elb*rníků v C]eskú rt'pulriice. Obr,íněrrí rLvádi. že jsou přesvědčeni, že }iexavakcina Hexacima, kterou se
v souóasné dobé očkLri*, netná dostaíečně věciecky poclloženu svou lrezpečnůst a protektivní ťlčinrrost. Obviněrrí
rlál* Lrváci{, že je.ií b*nefity prn ně nepřevažrdí její rizika rnožriÝ,clt nežádouciclr aičinkťr. kd;,, nežádoucí i!ěinky
(r'izikai prr: ně vyplývají.ieeJrrak ze slnžerlí...akeiny, tak z jejíclr nepředvídateinýcti účinkťr rra irluxitirí a nervový
systénr. se tnl:lrou pr:o_ievit až s časovýtn oelsíttpetn, Oi:vir"lělri uvácli, že z jejiclr pahleclrr js*tt zár,ažné nežádoucí
Účinlty častějšÍ, než.jsou Erchotní připustit a akcep1,ov::tt rr jejich syna. Olrvinční dále i:vádí" že navíc vekcína
vsiup*ie dg těla nepř,irozerroti cestou, obcirázípřirozeiré in,iunit*i bariéry {strizrTrce. játra} a všechnyirjí sl*žky 

"-rtak tno}roi_l dostat da krevníiro občh* a centrálrríh* gervovélio sytén:rr {z,ejrnéna pak u k*ien*ů" kteří nenrají
v}-r,itlutou helrratoel]cťťalitickclu bariórrr}, Obviněník*nstatqii. žeto byl jecierr zhlavn{clr clťlvi:rdů, proč očkovárlí
odložili a J:roĎ čekají e}o v},ššíh* věkrr jejiclr sl.rra, až trLrclt inrunita vl,ziálejší a henratoenceíalitická bariéra
vyvinutčjŠÍ, aby ;;otnoltia alespori iírstečně zacirYit z|ryl.kové složení vakcin před vstupe*r do centráiníhr:
net"vovélro sl,sténru. Obviněr:í dále ur,ácií, že jejiclr roz}tocintlti odiožit povinrré rrěkování také velrtioviivrrill'akr,
že se jalio §ziotetnpeLrti při vykorráváni je,jich profu§e §etkali s clítěterir, rr kterého po clru}ré aplikaci vakcírry
Fiexaciina nasíal po několik dni tdrrr§l' trvalý enretalický pláč a poté cl*šlo k velmi výrazrténru zpotnatrení
psychotttclti:rického vývoje. kvrili kter,étntr ir3,1o ir*tné z,a}ráji{' intetlzivní rehabilitaci po rrtlkclík rněsíců,
Obvir:ění ilodávají. že tento zážitek a t.tké eialší pi'íbělr3, <íěti --e zdravtiltittti komplikacemi. o kterýclr se dučetli,
když začaii pátrat p* trrtlžnýclr nežáiJorrcíclr *čirrcí*h vakcítt, je velmi ovlivnil při r*zlrorlování o zair*j*ní
očkollání ttašeito syrra. Olrviněrrí uvádí, že *čkelvání pro jejich syrra stále zvažr{i. ůbvitrčrrí dcrcjár,*jí, že,jsoir si
včdeinri, že "již neize ačkoval vakcitli:Ll l{exacittrir. která netií dopot"učováira pro děti starší cJvol.t let, kdy v
soiiČastré riobě pracu.jí rra objee.}rrárrí vak*iny lrríbnrix, kter,á je však *bjedrlávána pt d*seti krrsecl.r, a proto
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shárrítne i jirre rortriče, kteří ch§i toLri,c l,alrcírrou očltcvat, Obviněrri tlvádí" že jsou si v§ijcriti, že tatL1 \,akcinii
očkuje portz-e pťoíi tl:en tlel§Ocern a nebude tal< pirrit }]óyinné očkovárrí prcti rlšetn šesti nenrc*ťm, kdy eiaciávají,
že. fuicf, že mi:}t*tl syrra začít clčkovat touťo vakcínůu až n},l]í. v "ieho dvor"l i*tech, je pro rrě tásaelní, Obviněni
sdělr"l_|í, že tt vakcíti_v Prir;rix sctíií slejný názor §lcajíci se její l":ez;:ečnosti, .jako uv*ctli u vakciny l-iexacima,
Olrvinění js*tr navíc přesr,ěr{čerrí o nevhorlttasti současného oč}<ovacíl-ro kalendáře, po{ile ktereh* se i:čkLrie již l,
brzkénr věkr"l a riziko vl,r-anutí ítrrunirl,s přibý..,ajícirn časetn stoupá, kcl_vž Lrvádí, že zejlnéna u prYíušnic b3r

potřebovali z4jir^tif ímunittt;rrávě zejnréna v období prrlrerty. aby pr'edešli rr jejich syna rrrožným lr*nrplikacírii

iviroqi ánět variat -** sterílita)^ Obvinění irvádí, že s* proto rozhodli rr;-ní chrál,rit j*jich syrra stimui;lcí
imunitrríhc systómu přir*zen*u cestcttt il zvážit očkování až před tř,etírn rokem živtrta, a|ry posunuli protektivrtí
ťrčir:nost {61,yš§ího véku, což je u vakciny Priorix "stále ir"rožné. aniž by překr*čili cloporučerrý vělt pr* její pruní
aplikaci a následrré př*očkcvání. Olrviněni uvádi, že prrkrrcl i:,"- jejich syn "iednort z nemcle í, liteťé š* v sortčasnó
riobě vys1*3,,tLrjí na územi České r*pribli}ry, onemo*něl,,lsoLl přesvědčeni, že ji prodělá úspěšně a bez konrplikac;
a zajistí 5i ťák celoživ*tní itnunitu, kcly v takcridm případč Lry rlakarree. j*ště eíektii,n*ji zv_všovai také imrinitrr
kalektivni. ObviitĚni itvádí, že jsorr si vědomi, že rredoclrže}i sourlasný povinný očko.",ac.í kalenrlái1 §tánovený v
České fepublice, zároveň jstrr však pt'esr.ědčeni. že jako zákoluí zástupcijejich syna rna"|í prárlo pečOvat o jejicir
dítě r, soulatju s jejicil rrejlepšíin věrl*r:rirrr a svědotním. a ž* bl,t18 toto právo rriěI být brán zřet*},

§právlrí orgátr ttstreseninr tl spcjení v*.ci do spol*čnéhc i'ízeni z ťrřední povirrttosti p* anhájení řízení č, j,
KHSh,{§ 63232l2ůl9lů\r,,'()PaK ze dne 26,11.2ůI9 pozn&meflaúýnr rŤr: spisu v scLtladu s § 1,1{i odst. 4 zákoira č"

50012004 §b, soojil do sp*l*čnétrr: iízení správrri řízeni * přestrrpku pocl}e § 9?k odst, íl písri' . b} zákclna č.
258íi]Oů Sb, za p<rru§*ní pavinnt:sti slanovené v § 46 irds|, } ve spojeirí s adst.4 zákoria č. 258/2i}SS §b. a ilátc
vespojerrís§4ccist. 1vyhláškyi.53?ž006Sb,adáleopřestrtpkrrpodle§92kodsť"6písnr.tT}zákonač,
ž58i2í}Oů Sb. za p*rušení pr_rvinnasti statrovené v § 16 oclst. 1 ve spojení s oclst, 4 zákona c:, ?5812000 Sb. a dá}e
ve spojerií s § 5 oeist, 1 vr,trlášky č, 537/2ů06 §b. l,edenétn s *bvixénýr*, i! tfi s€ správním řír*nínr i: přesttrpku
poclie § 9?k oclst, ó pism, tr) zákona č. 158l?ůOů SLr. zir porušení pclvirrnosti staltov*né v § 46 orlst, l ve spoietri s
oclst.4zákorač,25§l2i}ůOSb,adálrvespojenis§4rrdst"ivyhliišk3,č.*53?i2DO6§b.adátei:př"esttr;:ktrpoeiLe
§ 92k odst. 6 písrn, b} zákorra č. ž58l2ů0{} Slr, za pofušeni p*vinnosti -qtzutovené v § 46 odst, 1 ve spr:jerií s odst.
4 zákorra č. 258l2ů{X) §b, a dále ve spojer:í s § 5 oclst, 1 vyhlášk,v. č, 53712006 §b. veeieilérn s erbviněns}u, neboii
obě í'ízerri spolLr včcně sorrvisejí a spoj*ní řízeni *ebr.aní p*vaha věci, ťlčel Fízení, *c}rrana práv a oprávnčrýcl:
ziijrrrťr účastnikťt.

Dne 25.1"2020 bvlo obviněné prostř,ectnictvínr poslq"tr:\.ateie poštovníc}r služeb Conrčeno oznánrerlí oukonč:ení
ďokazováni a seztrátletlí se s podklarl,v prc, v,vrlállí razit*dnuťí č, j, Ki-l§M§ fi?s12l?ů20/OVl'ůPaK ze rine
2{i,1.30?ů, přičerrrž olrvinéná se k zaslané píseninosti niiak nevl,jácliila, §právní org,án prostředrrictvfm
posk;,tovalele po§tovrrí*h siužeb doručol,al obvinčriénrit oznámení o ukončení dckazováni a seenámení se
s podklady pro vydání rozhodnr:tí č, j. K}{§lt,{S ů2512l202filOViOPaI( ze cine 2{1.1,?ů20, přičel'rž zásilka byla
správnínru orgánu dtle 5.2.20?0 vlácenazpět, neboť si ji obviněr-rý c]o 3.2.2ť]2ů vpťOyozůvttě provoz*vatel*
po§t*vnieh služeb trevvzvecil, v důsieciku čeir* cloš1o k t-ikci doručení ve smyslu § 24 oclst, ] zákon* č, 500i2004
Sb". kdv se pisentnosl považirje zn eir"rruěetrou posledním dlienr desetidenrlí lirůty k vyzved*irtí.

§pn{wrí *rBá§ v říz*ní rjř*til v§e*hrry rorhod*é akol*gsti driležité prc *chr*nu veř*jného zájmu, jakož i v§ecř,my
roxh*dr*é skutečnosti sv§děieí ve pr*spěch i nepr*spšch obviněrré, Fři r*zhcdavání o přes,&lpcích vy*hárel
§praÝí}í §ryárr E rtr&*i*drr.iíeíoh p*dkl*ďů prc rrydání rczh*dnuti:

* pfrstúksi * komtr*íe č..}.3tOů?Jz*1$ISVIEFID1 e* dne í 1,6,2S1$;
- k*pi* nes*rahlasu s pa*kytnutím zdravotnígh služeb - povinné *čkcvání ze dne 14.5,žS } 9;
- vy;!ádř*n{ *bviněný*h ze dne 2&-l&,žEt§" č. .i. KH§M§ 58ů3312ůi9lGY/GFaK deručené správnímu

ůťsi&í§i ciť}e 3 1 
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Sprár,ni cr5liin ober,lrě konsrntirie, že obvirrění jakrr záiiotilli zástrrpci sveilro tlezietiielrc l

mc*by-osoby'kteriini:cltlvršilapatnáctýroksvehtrr.čkrr'odpovíclají
porlrobit svélto syttit prral,irleltrémrr očkcvárrí proti záš}irttt, fetallll. p*t=tr,tri s acelulál,tt

za spíněrrí povitiltosti
í složkoir. invazivninru

on*nroctrěttí vyvoiatrétntt pťtr.ocl**nr }-Iaernophilus iti|luenzae [:. a virové hepatitidě B a inalttivoyall*L} očk*rrací
láíkou proti pieno§nó dět§ké obrriě {ciále též ..hexai,alerrfrrí očkrrt,aci iátka"), třeini dávkalrri h*x,tvaienlní
očkovaci látkyvt,ozsa}r*avtet,nrinecl,tstitnovenýchv§4oeist, llyhláškyč,537l2$t}6Sir..aíotřeíídávkcrr
pcelanau rneri jedenáctýnr a třináctÝrn měsícen,L v*kr"i c{ítěte a za splněni p+vittncrsti podr"r:bit svélrr: s3ara
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práy:idelí}áffiu očk*vfulí pn*ti xpainičíeárn, zarděmkám a příušnicím, živou očkovací látkou y í*§§ahij e tfiťmínu
sta**v*n*am v § 5 *dst. t ryhlášky č. 53Ť12**6 §b., a t* ne.ip*xd§"}i dm d*vršení o§milástéhfi ntěsiee věku dítět*.
Tyt* povitlll**ti obvin*ná n*spluila, cl čerl.lž svědčí objektivní důkaq e tů pr§tok*t * korrtreie č" j,
3 i0*?l2&1Plfi\#EFID1 z* dne 1 1.6,2ů19.

§právrrí orgán elále rrvádí- že z llesoitillasu s pl:skl,trlLirínt zciravotniclr sirržeb * povinlré očkovárlí ee dne
]"4.5.:0t9 v"vplývá" že prr:veclení por.innéiro očkavárrí proti záškrtir. t'.ltátlu} ítět§ké obrnč, lraenrophi}us,
žl*utence E a čertrétnrt ka§!i b_"*lel orltnítntrto pt'e s pcskytrrtrtí informa,cí o c{ťtvodu, účelu, povarc ři

pí'*eipokláciatt*tn pi'ín*sir *čkováni, rrr*žných dťislecicích a lizicích a připadrrýe}r alternativáelr. Dáte hvl
*b','jnčné dári s dostaí,*črrýn; pi"ec{stil;ein k prcsíudováni př,ibalovÝ leiák obs*hujíci veškeré p*třebné iitltl_i* a byla
.ii dána nrožtl*§t klást lékaři doplťiLljící ofilzky. V torrrto *esoultlasu § poíik}tfiutírn zd,ravottlích služeb j*
ttvedeno. Že trejsou známv žádné zclra,rrotní obtiže, kter:é by Lrrárril3, proveclení očkovárií proíi shora ur,ed*nd,nru.

Dále k vl,jiidření obviněnjlclr správní orgán Lrviir1{, že přínos oťkovár:i z medicírrskélro lrlediska j*
nezpocirybnitein3,. l<cly pr:ávě díltyzaveelení por,irinéh* očkovál:tí se již rlnes v Č*ské reprrblice nevysk,v-tqe celá
řirda zíivaž-lir,;clr irlíekórrich oneinotnéní tl*pt'" poliornyelitida" telallits, zťtšk$, pr'ičeinž prar,é nešťovice |ryiy zcela
ei'adikoválry. Spr;ivrii c;rgárr konstattrje. že pir zavecleni poviniróht: očkováni proti bakterii Henroi;hi}u* illí]uenze
B. v rárlci itexzrvakcíny v loc€ 2{}(}1, dclšlo k vyrr:iz*ní invazivnícl: onemocnčni způsober:ýclr ttltrto bakterií
lrapř. epiglotitid s ťatálnirni rrásieiJky. Správní orgár,_l Lrvácií, že výr,abci vakcítt uváctě_ií rrežádoucí ričinky, kteró se
Iucltou v;*sk1'lnout ve zcela o_iedinělýclr případecli, avšak v porovnání s tnnožstrrím úrnfti nebo trvaXýclr
následků zpťtsoben.1,'oir inf"ekčnírni netrroce*ri, proti kt*rýrrr sc očkuje. jde z pořrleriu veřejndho zdravotnictvi o
za,necllrat*inó poČty. D;ile správrrí orgárr uvádí, že r*rJ,iče, l*teři cldirritaji cčkování svéhn elítěte. aniž by dírĚ mělcl
zrlravotni kantraíndikagi, v podstatě těží r- proočk*vatrosti ostaítlích clětí v poprrlaci. §ktltečn*st, že se daná
cn*m*cttČnív ČŘ nevyskl,trrjí, neenálnená, že nerrtohatr bÝt zavlečena z jinýcň zerni (eestc;váni" rnigrace apoC.),
a irrár'ě tittl necČkornatti vníttaví jedincl nrr:íiott být zdrojeln pl* oscbv, kterd nemolrclrr bj{ cčkován}, e*
zdt,ilvotních důvr:ilů.

SPrár'ni orgán sdeluj*. že k rlt"ázc* vyn:álránírx plněrrí povirrností zákorrnýcil zástr-rpcii ilítěte zajistit, ai:y se
Poclrobilo ,sfanove*ýnt shot,a uvedetrýln pravidelnýnr t-.,čkoviinim, se opakclvané i,y1jácliii Ústavní soirei, §právni
elrgárt p.oukazirj* zejnréna na nález §p, zi]. }řI. tJ§ 44qlů6 |ikajicí nálrcžerrské vÝhrerly svěrjotní a dále nález sp^
zn, i, 1,1§ 1253i 14 týka_}íeí se svěrské r,}ihrady svórlontí, 1i přípaetě. že brrcle jedrra zitrclttcl vÝhrael vrámci
sPri,ivnílra řízeni rrplatněna, je nutné. abrl, 5* tínrto správtiirrt <rrgárr zabýr,al, a fo ro,;něž z pohlcdrr uvedených
rTálezŮ Usíavního soudu. Ustavni s*ud ve svéir: ttáleztl §p, zll. lII. Ú§ 449l*6 uverl1. že..ůrgán veřeinó nioci. a v
i:izeni o ž*]obě spr,ťivní soucl. veznte při svénr rozlrodcrvání r, ítvahu r,šcchlrv t,e}evantrtí okolnosti případu,
ze_irnérra naléltavost elatiou osobott tvrzr*nýnri eltivody, j*iich ťlstarrní relevatrci,.iakož i nebez4eči prc spoieťinost.
které nrliŽe jednáni darré osob3' v,r,volat. \''ýznamnýnr asp*ktern htacie také konzistentnosť a přesvědčiy*osť tvržefií
rlai"lé osobv." lJsiavní s*ud v cit*vanénr *átezri též shiecl*l, že správrrí orgárr"v-, mrisí v pi,íparlech toh*to drrrtrlr_r

vzít v potaz. výjinrečné. obvirrěrrÝm tvrzené dťrvocly. pro r-rěž se odinítl p*drobit očkovárii. i,jicmdrrě v oboti shora
uvederlýe h r*áiezecl, Ůstavní soucl korrstatovai, že'výjimka z-e .zákonné pclvinnosti přichází v ůvahu 
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nrimoi'ádni;*I. pí-ip*cieclr, K tomuto sprár.,ní or:gárr cituje znáilezt.t Úfiavníha soLidu sp. zn. Úr- l253l}4: ,,,Ie lrutnd
zdtlraznit, že výjimka ze zákonnd puvinnosti tu přic}:ázi v úva}ru jen v minořádný,cli přípacleeh, úzce svázanýclr
s osoi:etu, lia kleroil se očki:rvací povittnost vztalruje, nebg s os*batni jí btízkýnri (vysace rrežácloircí odezva
předchozí vaLicinace u tétc osalry, u je.iího dítěLe apod.}, Opak by popiral skutečtt*st. že ilrstitut povirrné
l'nkcin*ce slouži k oclirtně r,eiejnélro zdraví,je_iížzákc*ni:it preťeretici pr* claný ťrčel aplobova| Ústalni soud v
náleze*lr 5p, z1,}, Pi" Ú§ 19114 a iip, zt-l" í-,l, ÚS 16l14.". Ustavní soud vtorrrtéž rlálezrt uvecil, že pro oprávněnclst
svěrské lýhracly svědoiní vyptwají násletlujíci p*stuláty. které rn*sejí být kje.jí oprávněnosti spině*3,,
kur:-iirlativně (test *právrlčnosti sekrrlárrri vý}rraeŤy svéd*mi), a fo nalélravirst ditvc_rclťr, ,|ež k paiípoře své výhrady
rti:silei záklgdrri svr:lr*dy itvádi, tJále ústavrti reievatrce tvrzení obsažer:ýcir ve ví,hradč sr,,ěciomi, dále
kouzisientncrst a pi'esr,čcičívost tvrueni da*é nsr,.by a dále společenské eiopariy-,jež miiže v konkr,étní*"l připadě
*kceptovatlá sekrrlární výliracla svěcionri nríi,
V táto s*ilvislosti správtrí orgáli rrvádi. ž* ilbvinérri v rárnci svého vfiádření, jak.ie již uvedentr výše. sciěhrjí
zejn:érra, že po prosfLtdrrvání iníbrmaci týkajícícir se soričasného očkor,ání clirspěli k názortt^ že se r_lnes
r'ýzlranrttČ tněiii pairrěr" itrez-i přínosy a rizik_r, očkování, jeiikclž" řada dřivc itebezp*čnýcit onentocnění se u nás
\:y§liyiuje jen vj'jirlečtě, případně vribec. ůbvinění eiirdávají, že prótů jsorr přesvědčenř. že prro jejich syna v
CeskÉ rr'puirilce ne"j*ou nčk*várií nezbt,trrá. zejn-idna v tak trrzkdffi věkll, "1ak ilastavuje současný očkovací



kalenc{ář. Obviirěni ilvádí, že :rázoly irr*ilii:ínský,ch a;rrávl:íclr orlbtllnikťr r těcltto v},§pě}}lci} zelilí, kily jmenrrjí
*-táty Evropské Lrrrie }.ltlrtrecl<n a Rakrrllsko. k,teré tatei očkcr,átrí_|ako povinná §a §vétl,} úz*iní ilezavťiilv} jsou pro
ně velnri zásarlní. a přikiání §e k těmto názorůn více než k ltáeorťlnr odborníkťr v Č*ski reprrblice. Obl,in§ní
ur'áclÍ, že jsr:u přesr,ěilčeni, že ltexal,iikcína i-1exacinta, kterou se v sotrčasnri cl*bě odkr"lie, tleil"íá rlostatečrrě
věcleck1, p,ocllože nr: svou bezp*čI}ůst ř protelrtivní ťrčin*ost. Obrlině*í uváelí, že z _iejich poh}edrr .jsou zťrvažrró
nežácloucí ilčinky častější. irež jsou ochotni připustit a akcepto\,{rt il "iejich syrra, Otrvinění ciále uvácií, žt rlavíc
vitkťina v§tupll,ie tJo těía nepřirozenou cestou, obck;izí pt'irczené inrunitní baridry (sliznice, .játra) * všechliy její
složlty se {ak nrohou clostat do krevního oběhrr a cenfráinilro tren.ovélro §ytému {zejrriéna pait rl ko_jencťr, kteři
nen:a.jí vyvinittcrtt lr*lnatoencefuiitickr:ru b*riéru}, Obvinění lronstratuji, že to byl.jecterr z hiavních dťivoclťr, prc;č
očkovárrť odložili a prač čekají dn y3:ššílra věkrrjejich su"ia, až i:uiie irrrunita vyzrálejši a ltetnatoenceťnlitick*
lrariéra vyvir:utějŠi, alry pCInrohIa alesi:ori částečrl§ zaclrytit zb1,,tk*vé sl*ření vakcin přeci l stl,tpeltl elrr r,entrálrrílio
nervovólro,systénu, L}bvinční clťi}e uvádí- že jejicl"i roz,hoclnuťi odložit pirvinnd očkování také velrrri cvlivnil ťakt.
že se jak* fyzioterapeirti při vvkoláv;iní jejich pruťe§e §etká]i s dítětem. rr kter"ého po drrrIré aplikaci vakcitty
l-{erxacitna rtastal po několik dní térrrěř trvalý en*eíblick! pláč a poté došlo k velmi výraznémlr zponralení
psyc}tomotarického vývoj*, kvťrli kterénru byt* rtirtrié zalrájit intenzivní rehabiIitaci pc nčkolík mčsicťr,
Otrvirrěrri dortávaii. že tetltt: zážitek" a také e!a}§í příběhy dětí se zr]ravottrínri komplikacerni, o krerýclr se dq:četli.
kdyŽ zaČali pátrát po nražrrýclr nežádoucígh ťróirreích vakcín, j* veinri ovlivnil při rozhodování ii zahá,iení
oČkování ttašeha syna" Obvinčníuvádí, že *čkovárrípro jejieh §yna stáI§ zvažují. Obl,írrění sclčlrr!i, že u vakcíny
Priorix sdílí stejný názor ťýkající se její bezp*čnosti, jaka uveclli u vakcíny }iexacima. obyiriění .jsou nilyic
Pr'esvěrlČení o nevhod*osti sorrčasnéiro očkovacflra kafenclťrře, pocile kterdl"ro se ačkuie již v brzkérrr věiirr a
rizi1<o v,vvattLtťí im*ni4's při|rývajícínr časert §tůupá, Obvinění Lrvádí, že jsa* sivědorni, že necjoelrželisoučasrrý
Povirrný oČkovací kaltndář stanovený v České rtputllice, z,ál,trveň jsorr však přesr,ědčeiii, že.!ako ziikonni
zástuPci,le_iich sYna mají právt pečovat o jejiclr dítě v st;ulaclu s,jejicll rrejlepšírn r,ěciolním a svěcll-nrirn, a ž* iry
na toto právo nrěi b;t brán zřetel,
§Prár'ni orgárl dcrspěl k závČrrr, Že se ve věci obvirrěných nejeillrá c nrimořáclný případ. kdy b;v přichárela
v ťtveltu 1'ýjimka ze zákonné pavinnosti u-ákcrnnýcir zástupcťr poclrobitpravii,lelnému cčkováni sve neiltti}é dítě
niladŠi Patnácti let, Správrri orgálr .je tirhir názorri, že argutnentace irbviněných je obecná. cpř*ná o četbu e
rriznýcli r-ctrojŮ a větŠi ciťlvěr,Lr k názorrrm zdr,*r,ofirických odliorníkťr ze zahraničí než zč;eské re,prrblilty.
Z v3'.iádření obvirrěných vvplý'vá. že zpoclivhluji sarnotnou zákonnau povinnost. aby se rrezletilý syn podrobil
Pavinndnrrl oČkcvánÍ, SPr'ávni orgárr v té,t* souvislostipoukazlrj* na rtález Ústavnílio soiidu sp, zn",I1, ui:zslta
ze dne 8,}0.2018, r' nČtrlŽ L)stavní sour{ zdťtrazriuje, že oprár,něnou vÝliradoLt svčilomi nelze ztltožňovai
sJakýmkoliv su[iektivrrě vnímaným ngsoulrlaseil §právní povinn*stí, Sprár,ní ot.gán .;e toito ná,zorLl^ že
obvinění trevznesli cí$statečně naiéliavé ciťrvocly prc §v$Ll výIrradu svěelon:í, ttrelíž neb3,ic nrrťné se zabÝvat
naplttěrrím zbývajícíclr postulátťr spt:ár,ní *rgán uvádí. že námitka vÝhrady svěelonri obvininých nerri aprávněná
a neodťrvtrdritrje výjinreČni:u nen:ožttost vyt,lucovat zálionnou pol.inntst očkrivárrf *ezletilélrc s.vrr* obviněnyclr.

Poelle § 46 odst, l r,ákorra č. 258/200$ §b. j* í_yzická -^sobll, klerá nrá nn ťtzetní ČR trvalÝ l}ob},t, po1,ittita
Podrobit se v prornáciěcÍ*i práror:íln přeripise, tj" vy,hlášce č. 537/20ú6 §b., ilprar,etrýcir přípajech a terirrínech,
stanovetiénrtt clrultu pr"aviilellrrélro oČkovárrí. Dáie pak podie cdstavce 4 citovilltdho ustanc.",ení. jde_li o íyzicltou
osobtl, která nedovrŠiÍa palr'áctý rolt svého věku, odpor,ídá za sp}něr"ri poviirnosti podle § 4ó octit, l až 3 zákona
Č. 258,/3(}00 Sb. její zákotlrrý zástupee. Dle § 4 oďst. 1 --,yhlášk3. č, 53?/?ů06 §b. se záklar1ní očkování provecle v
dabě ocl zaPoČatélro cl*vátého týdne pi,l narczeti ciítěte dvěnra eíávkarrri lrexavalentní očkovaci tátky proti
záŠkrtu. tetanu. Perlusi s acelrrlární složkou. invazivnínrlt ongnloi:něrrí vyv*lanótn* pťtvorlcenr r-Iaelnrrphilus
i*flue,nzae }:, t'it'ot'é hePatitiďě B a inaktivovanou očkovaci }átkorr pr-cti přerir_:s*é rlětské obrně (etáie .|en
,,lrexava}enlní oČkrrvací látka") v priibělrx prvr:rího roku živala dítěte. poeian!,lrri v intervaltl civou r:rěsícťt rriezi
dávkami, a ti'etí dávkorr P*danoir rrrezi jeclenáctýnr a třináctý:n r;tčsícetn včku dítěte, U {iěti očkcrvanrielr proti
tr"rberkuiÓze se základní ačkovárlí hexavalenttrí očki:vací }átkarr proveile od zapcčatdhlr třir;ácťélro i3r,*nl p*
ttalozettf dítěte, vŽdY vŠak po zhojení prrstl,akcittačrii reak*e po očk*vání proti trrberkulóze, Dá}e pak clle § 5
odsí, ] z,ák*na Č. 537l'?006 §b. se záklarirrí očkovárri se pl*veele žir,,ou crčkcivací látkou.;r ta nejdřiň první ,cen
ířiniictslro nrěsíce po nalození ciítěte, nejpoztlěji však el* dovršetlíastnnáctilro měsí*e včku dítěte.

§Pt:ár'ni orgťln dirie uviidí, že prc 'uryr,oz*ttí sarrk*ní odpi:vědttasti .]e r*zh*tillÝ §lav zjiĚtčrlý v clen vliii611x
státI:ilro zdravotnih* dozclt,tt ti, den i 1,6.2ů20"



B. sb&$a Ř,rhedftutí Kr*j*k* Lygieni*ké sl*nice ltdom,x}cr:*lczského kraje se sidía!}l v oíílavč š- ih+ 1.1.ž.20?C

-§pr"irvní orgán rlošel kzávčrtt, že obvinčrrí ncsplí'ii]i pou-iílnost st,li-}ůvťl]ou v § 46 ocíst. 1 ve spojeni s údst.4
zákctta č,258l20lj0 §Lr. a dáíe ve §pojenis § rl eiclst. l vyhlášlty č, 537i?ů06 §b. a spáchali pir:stLrpek podlc § 92k
odst. 6 písrrr. b) zákana č. 25812úů0 Sb. a cláie rresplnili povillnost stanov€llůll \, § ,16 oelst. 1 vt sl]o_iení s odst. 4
zákolrač.]58lž(]OS§b,acláleve§pí]jťnís§5orlsť.i1,1,hlášk},č.53712006Sb.aspáciiaii přestr_rpekpoelle§92k
rrc}st.6 písnr. b}zákon;r. č.258l20f}ů Sb, Cílerrr této právní úpravy le zaji§tčni;:roočkovanaslipopulace, kdydíky
z.avedettí 1tovinné}to očkování se již rTyrrí v České repubiice nev.vskyit{e ct":lá i'arJa závažriý-clr iní'ekčních
anetr;*cnční rrapř. poliolnyeliticia. tetanus, záškrí. pličemž pravé neštovice byly zcela eraejikovány, Po zavedení
pilvittrrého očkor,átiípr*ti lrakterii l-{emoplhilus inŤ-luenze }}, v rámci heravakcínv 1, roce 200i, došl* k vymiztní
invazivnícli oilenroclrění zpiisribenýclr toLtlc bakterií rrapi'. epiglotitici s ťatá]nirrii násiedky,

Správtií i";rgárl ricrdár,á, že íyzická osoba.je paclratcicrn,.jestliže svým zavinčnÝnr jeclnánírrr naprlnila znaky
pi,estLri:ku. Dle § 15 odst. 1 zálto*a č. 25ůl7Sl6 Sb. k cclpovědnosti fyzické osoby za přestupek se vyž.aduje
z;tviiténí. přičenrž postačí zavirrění z rrecltralosti, tlťstra*oví-li zálton výslovrrě. že je tře ba ťrrnyslné}ro zavinění,
Dle orjst, 2 cilovanélro u§tanoyení pak je př,esirrl:lek spáchárr ťrmyslnč" .iestliže pachafel c}rtél sv1,]rn jednáním
porr"ršit nsbo ohrozit zá.ienr chráněný aákonelrt, nebo věděl, že svýni jerináninr inůže porrršit rrebo ohrozit zájeril
clrr*trrir:Ý zákonenr, a pro př,ípacl, že jej poluši nel;o *lrrazí, s tínr bvl sroeulně*, Sprární orgán uvácli, že
ollvinění spáclrali pi'estupek ťttxl,slně, kdl,ž věctěli, že svÝtn jeclrrániln nrohou otrrozit zájerli chráněný zákonem,
tj. záienr na ochraně i,eřejrrélrri zdra.vi, nebr:t'§ této skrttečnosti byii inťornovatii ze slrany trloskýovatele
ziJlavotniclr služcb, ri plo přípac1, že je"i ohrozí, stím byli srozuměni. Spr;lvníorgán clodává. že s*;trlná o ťtmysl
nept*iniý.

I{ lriateriálrrí ;*fránce tj. společenské rlebezpečnosti r,_l,t"5,kaných piesttipků správrrí orgán uvádí násleclujicí.
Spoiečenská nebe-zpečllost činrr obecně zn,ltlretlá, že spácl"ránírn čiliu paclratel ohrozí zájern společncsti, který je
povaŽován zii natoiik elŮležitý, že je chr"lrněll zákonelll, a to v tornto přípaetě záltonem č,258i2000 Sb, ve spojení
s vyhláškou č, 537l2ů{i6 Sb, §lrrávní orgarl dospěl it závčrlr" že pI,otiprávnirn jedrráním olrviněnýctr cloš}o k
ohrož*rrí ttlhato zákonettt chrárlěrréiro zá_iriru teely zájnrr spc}ečriosti na ocilratrě veřcjnólio zdravi. v užšírn
snrysl* vet-qjrrého zájnrLr na prevetlci r,zttiku a šířeni irtf-ekčnich onemoctrě*i. a elošlo k rraplnění rnnteriálni
stránk,.,- uvedených přr:sfupkii, Porušetínr sliora citovanýcir pcrl,inncstí otrr,iněnÝnri hrozí reá}nr; ir*irezpečí
olrr*ženi života a zdraví lyzick_v'ch osob a by} ohložert z,ákotrem clrráněrrÝ zá,jetn spoieč*osti_ ill,.:í:! ie
rre poch5,bné že se obvinční cloprrstili spo}ečerrsk,v nebezpečndlTrr jecírrání.

I{ rraplliěr.i lorniální str,átlky skirtkové podslaty pí,estupkrr došei správní orgán na zákiadě listinrrýcir rjňk;:,:l';
založerrých ve správnim spise.

Výše *ted*nó p*ďklady hed**til *práwí crgán padle své úvahy a přihlédl ke v§emu, cc vyšlo v řizeruí nejev*,
vč*tně t*ho, ** t§sdli cbvinění ve svém vyjáďření.

Při rc,ghoclování o uložertí p*kuty a jeji výši n* základě skutkového ejištěni učiněnéha při kontrole pr*vederré
v r'ámqi §tiátť!Íhs udrav*írlíh* dozoru přilrtédi správní ůťgáťl y s*uladu s usJancvením §37 písm. a} a § 3fi zělktsna
ě. 25*#ů16 §h. k p*vez* a závažtr*sti přesfupku" Uvedey,lím j*dnéxím se obviněni dopustili protiprávrrího
jed*r*ní, jehežná*tredk*m by} CIhrnžgn práv*m chráněreý záiern spote§n*sti *a zajištění vysoké úr*vně echrany
lídského zdr*vi.

Sprár,ni argán uvádí, že iak vypiýr,á z § 37 písm. a) zák*na č" 250/2016 Sb. pi'i určení druiiil sp;,ťtvnilro trestu a

_ie]:c vÝr;rčr1,' přilrléttne správní orgán rnimo,}iné kpovare a zátažncsti spáchanýeh ;rř,estttpků. a tr: ve
smysiri § 38 zákona č,25aD016 St}. Závažnost přesiupku j* cirápárra jak,c, zpťrsobil*st vyvalat pariršení či
oirrilžení určitýclr zájnrťr citrárrěrrých společností, Fokucl _!rle o i,ýz.nam zákolielrr chrálrěného zájrrrrr ve srrryríu §
38 písm" a) zákont č. ž§012016 Sb., který lryl př"estupkent pclušen nebo olrrcžen, spt,ávní orgitrr trvťrdí, že ie
i:,ovintiasti obvirrěrrých jako zák*nnýclr zástupcťl nezletilólio dítěte nrlaclšího patnác.ti iet zajistit. ahy se jejich
riezletilé dítě po<irobilo pavinrrénru očkoválií. Význarn eákorlen clrrirrrěnétrr: zájrrrri. který b,vi přestirpkem
pixnŠen nebo iritrrržerr^ je r,yjádi'e n přecier,širn zákrrnnou výmórau správnílio tresttl, kdy die .§ 92k oclst. ? pisn,
ijl záltorra č,258i2000 §lr" za ;;řestirpek podle § 92k odst. 6 písrn. b} tétlož zák*na ize uložit pokrltu clo 10.$00
ld * Spr'ár,n í crgán dodává, že ke společenské nebezpe čni:sti vytýkaných přest*pkťr se vl,iádřil již výše.



ý, su,ata tilzillil:tiLli L:injij,ii] hvL,lentikť ;t:tlicL: hll;avskcslcz:kihl klaic r* liliii:ttt v a.)jil;r!é č. i. dne 14,2,20]0

Fokud jde o výrrrar& e ť*,u§fiti fi*glcďků př€§trrpků ys §ffyslu § 3fr písm. b} a*kon* ě. 2§$,lt&l6 §h, správni
*rpán rrvádí, že násl*dky př*stupků *páeharrýeh obviněnými jsau následky clrrožnve.cí, kdy byl cbviněnými
vyvsláí, §tay} !$*rTi pfudst*vruje přo sbj§kt přestupku tl. pr* zdraví osob rgálnou hrqzbu.!*hc prrruchy neb*li §tav
nebezpeči. §právní ergata €dy m$§í yeít při nrčení druhtr správniho trestu a jeho výměry v úvah*, že, jed*ánín*
*bvinénýeh tedy n*np§něním p*virtnosti *bviněnýoh .!ako zakonr"rých ástupců nealetiiého dítěte mlad§ih*
patmáeti let zaji*tít, *hy so jeji*h ncz§etílé dítě p*dr*hii* povi*nému cčkcvání, došlo k *hrožcvacínarl nasledku v
p*d*hě hrozby p*rrlcíay rdraví ťyai*ký+h *scb.

Ke zprisolrrr spáclrárti přestnpkii v* snryslu § 38 pi*m" ci záliona č.250ll0t6 Sb. sprái,ní orgán uvácii, že
*bvitrěrrí spáchali přestLrpky včdotnýnt jedlránínr spo§ívaji*iit,t v porušeni po,,.,ittirosti jako zákolllrÝ*lr eáslupcťl
rreztretilého clítělt rnladšíh* patnácti let zajistit" abl,se jeiicil nezletiié ilítě podrobi1+ pr:vin*énrlr očkovár:í,

P*kuil jcle o druh a miru aavinění ve srnyslu § 3E písm. e} rákona č.250i2{}i6 §b" správrtí orgárr konstatu.!*,
že v přípaeté íjrické csoby jc, povaha a záv*žnost píestrrpku dána tóž drttheni a mírau zavinění, V tétc>

sol"tvisiosti sprťrvní orgán rivádi. že olrvilrěni spťrch*ll protil:r,ávní jeiinání únrys}ná, i} tů y únrvslu n*pi"íném,
kclyž věděli, že svýlll,ierittárrírrl tnclrou oitrazit zájern chráněný zákonetn. ú, záiem na ochranč veieinélrc zdraví.
trebot'c tél.a skrttečno"sti by}i inibrmovatrí ze str*tty poskytnvatele zcliavctriíclr slitžeb, a p1,o přípaci, že.itj o1,1rozí,

s tím byli srozutněni. §právirí orgán dodává, ž* ťrrny,sljr: vžel"v závažnější než nedbalost.

Fři p,*s*zcvání povah3,a závaftrosti přestupku správní organ konstat*je, že nenastaly ok*lncsti stanotenÉ v § 38
písm. d}" $, g} zákcxa ř, 25*12&i§ Sb"

Sprár,ni orgárr k výrt.}ru rozhrrdnrití ve str:vs]rt ustancv*ní § 37 pisrn, c} ve spojeni s § 39 a § 40 eákorra
č, 25$i2tlí6 §b" uvádi rrásledrrjící,

§právrli orgán pťihléell prdle § 3? pisnr. c) ve sptrj*ni § ustanůveninr § 39 zákolra č, 25§12ů16 §i}, k
pclehčuiícirn okoii;csf*nr. Sprár",ilí rTrgán zkar:tiral v danénl i,lslall*tlť}-li ur,edené poiehčirlíeí okolnosti, t"licnréně
ž.ádnou rieshleelal. Vzhledenr lt to,n:u, že přednrčrné tistanoverrí je der.ronstrativnibo clraraktertl, z.lb"i,-tat se
jinými *k*lnosti" které plřipadají r, totnla l'ízení vú.",alru, kdy správní trrgán ial} l,ťivahu ve prospéclr
crbvirrčnýclr, že proti obrrinéným rrei:ylo dříi,e spriivrtínr oi-gáne:t vedeno žádné sprál,ní i,iz*ní,

Na dťuhgu strfilil správní *rgárr přihl€dl ve sm.ys§il *gtan*vení § 3? písm. e} v* spojeni s rrxtancvenírn § 40
xdk*gx č- í58lž&16 Sb* k přit§žu"iícixl o}qolncstem. §právní organ přihléd! k přitěžujíci *,k*lnosti vynrezené v
*sfan*yenť § 4ú pistlt. b} aákona č, ?5Sl2úl6§b., když konstatuje, že cbviněná svýnnjednání naplrtila skutkovou
psd§t§.fu dv*u př*stttpků a cbvir,rěný svýrx jedrrá*ím naplnil rovnčž skiltkovgu pudstatrr dv*u přestupků,
l,Ivedená sltntečnosf rvy§uj* sttrpeň sp§trsč*ť}§ké n*bezpečnosti činrr-l pr* spclečnast, přičemž dané správní orgán
z*}rlednii při r*ah*dcvárri o wfši pokury v neprcsp§cfu *bviněn;feh,

K g§Obíxírri poměťňffi o,bvíněnýrn a k t*nrtu, zda a jakým způs*benr byli pr* totdž prctiprávni jednr{ní p*trestárri
v jin**l řízení před §p§áv§íffi orgánem neř v říaEní * přesfupku ve srnysl* ustan*vení § 3? pís§ít. $ a*kona ě.
}§fi/3t}X6 §&. správni *.rgltn k *sobním ponněďlm *bviněn$ch uvádí, že ohviněni jscu zarněstíisni tudíž ínejí
sťátý přrjem, kdy _!ak uvádí rre svém ly.!ádřeni pracují.}ako Szt*terapeuti. Dále správ*í orgá,n dodává, že pro
tetéĚ pnetiprávní jednáni cbvinění ne,byii p*tresáni v jirrém řízení před správnínr argánenn než v říaení o
přesttlpí<*.

§právni organ uv*di, že při tlrčení drrrhu sprŘvtr{h* tre§t§ e j*ho rýměry v sotllad§ s ustailcve&irn § 3? eák*rra
č" 2§Sůů16 §b, nen*.*taly jiné sk&tečil*sti ve smvsíu § 3? pťsm. b}, d}t e}, s}, hi, i} aikona č" 25ůl?ů}6 §b. ke
kteqým by musel pfihledntrwt.

V nánrci řizení o přesfupku byic prckriaáno, že se *bviněná *lopustila eivau přest*pků a obvinětrý se dcpustii
ďvou přestxpků, en kter$ nyní *rgán ockrarry v*ť"ejnéh* zďravi ultiádá j*k* druh správníh* tresttr úhrnnou
pokutn, Tak*vé,!*dnaní právní teorie *an*,čuj* zn scuběh přestupků, ietery je defincv&n jako případ, kdy stejraý
pa§hatĚ§ spáchal dva neh* ví** př*stupků ďřive, než byt xa některy z ni*h pravomo*mě p*trestárr. Za všecíiny
spá*hané přextupkyje uklá,dan ůfu:rný tť§§t psdls z*sady absorpční per an*logiam tegis {§ 41 *dst. l * 3 zákona.
č. 2SOť?*}6 §h.i. S *htred*m na slqute*ncs{ že obviněná se doprrstila ďveu přestupků podle § 9žk odst, S písm,
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b} a{korta ě" 25&lžS*m §,Lr. * obrliněný se dcpustil rovněř dv*tl přestupků podíe § 92k oďst. 6 písa,n" h} aak*na č.
2§&lžůSů §b", Icdy v § $žk ad*t" ? písm. cŤ} xifrkona ě. 2§sl2$frfr §b..!* stxnoyerm §azb& pokw§ do qý§e lfi"ú§S
K§.

Pclir.rcl .iil* o stattovťllůt} r:ýši pokuty, b3"la vý,siedkerl správnílta uvážr.ní" v rtétrrž b3,ia vzata v ůvahti všechna
výšr rrve clená kritéria por1ložerrá konkrétrrě rjištěnýrni skrttečtl*stmi, vypl3ivají*inri ze spiscrvé}ro nrateriáiu.
Po zvážení r,šeeír tivederrých skntcčn+sti, ktelé spriivní rrraán prottlíťi d* hoclnrrreni i:itiedlrě výše pokrtt3,, dospě!
spr,ávrrí t:rgátr k ná7_§ťLl" že l, trrmťo k*nkrétniryr případě je stanovení vyše pckirty ve sp*clni polovině sazb3r
pokut3"prrstačirjíci, §právni orgárr zvolil půkutu ve vÝši 3.i}ůfi,- Kč každérlrrr obviněrrérrru, tedy v takirvé *:íře,
která rrebude rnít na obviněrré likvidační eťekt, tii*mérrě v takové výši" ab3,, byla v nrajetkavé siěře gbvifiěnú
přestcl ciieírlým z,ásalrent" T'oho je pokuta schopná jen r,připadč, ž'e je filrtólik význanrná pro danélra rrršit*le, žc
§ť tl}tl porušení právrríclr povi}t]lóstí v cgtatníeh pi'ipad*ch rrevyplatí. §iprávní *rgán považ*je stancrvenr:rr vý§i
pokLrty zazctía přiněřenrr* nrit'e a význa*ru chráněn*ho spclečenskélro zájrnrr uprav*ndh* zák*nenr c oehraně
vei'ejnóira z.dlaví ihorrrí hranice výi'e pokrrty lO.{}ffCI.- Kč} a,lnťlže tak i:lnit.!ak represivrrí, tak preventivr,í íitnkci,

v}iš*. popsanýnr jeilrrárrirn obvinélré ted1, byla naplněrra skritk*vii pcdstaíir přeslupkťi tak. jak ,je uveclcntr ve
v}ir,*kové části r:*zhceinufí. F* prrrvecíené*l posouzeni r:izika sprár,ní crrgán k*nstatLlje, že závažnost skLrtečností
r.iištěnýclr provedtnrru kotrtrolrr* je vysoltá, Vzlrledenr k tomu, že obvirrěrrí porušením své právní povinnosti
vyvrrlali za.lraj*ní říreni * přesttrpkr.r" r*zlrrrdl správní ťlřad o povinriosti nalrradit náklaeiy řízení paušálni částkou
t,tk. jak uve<len* l,e výroku l,*lroíi: rclzí:odr:utí,

Potrčení * odvolání:
Pod}* g 8i a § 83 zákeina č. 5l"}012004 §b,, se lze proti í-ornuto r*zhoc]nutí odvolat d* 15 dnů ode dne doručeni
roz-}todtti.rti k fulinisterstv, u zdrar,ottlicti,í Č'R. v Praze - hlavnitltt lrygienikovi ČR p,rdáníni u Krajské }"rygienické
st*nice N,íoravskasiezskdlro kraje se sídlcnr v ůstravč.

Mgr, }lin* Vlaclařová
právrrík oddělerrí právnílro a kontrolníha

Krajské i:ygierrické stanice ]Vloravskosiezského kra.je
s* sícilenr v ústravě
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