
UPLATNĚNÍ VÝHRADY SVĚDOMÍ U POVINNÉHO OČKOVÁNÍ 
PROTI NEMOCI COVID-19 

 
[Název krajské hygienická stanice]  

[adresa] 
 

Já [jméno a příjmení], narozen [datum narození], bytem [adresa trvalého bydliště] tímto 
prohlašuji, že uplatňuji výhradu svědomí podle čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a 
svobod. 

Moje výhrada svědomí směřuje proti povinnosti podrobit se povinnému očkování proti 
nemoci covid-19 dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve 
znění pozdějš ích předpisů. 

Důvodem této mé výhrady svědomí je můj zásadní a dlouhodobý postoj spočívající v [zde je 
třeba rozepsat individuální důvody vedoucí k výhradě svědomí, např.:] odmítání komerčního 
využívání tkání a orgánů usmrcených nenarozených dětí [jiný příklad:] odmítání potratů 
z jiného než zdravotního důvodu [jiný příklad: odmítání jakékoliv formy umělých potratů 
lidských bytostí a jakékoliv spolupráce s takovouto praxí]  

Vzhledem k tomu, že všechny v České republice dosud užívané očkovací vakcíny mají 
souvislost s prováděním potratů prostřednictvím užívání lidských fetálních tkání alespoň 
v některé fázi vývoje, výroby nebo testování vakcín, zásadně odmítám, aby takové vakcíny 
mi byly nuceně vpravovány do těla. 

S odkazem na nálezy Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1253/14 ze dne 22. prosince 2015 (N 
220/79 SbNU 527) a sp. zn. III. ÚS 449/06 ze dne 3. února 2011 (N 10/60 SbNU 97), jakož i 
rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Campbell a Cossans proti Spojenému 
království ze dne 25. února 1982, č. 7511/76, 7743/76, uvádím, že:   

1. Ústavní relevanci tvrzené výhrady svědomí spatřuji v ústavně zakotveném respektu 
a ochraně k důstojnosti lidské bytosti, z níž  vyplývá nedotknutelnost lidské bytosti 
včetně jejího těla. Zákaz komerčního využívání lidských tkání je rovněž zakotven 
mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, i aktuálně platným a 
účinným občanským zákoníkem. 

 

2. Z výše uvedeného vyplývá absolutní závažnost dané problematiky i priorita morální 
povinnosti chránit tyto hodnoty. Aktuální praxi využívání lidských fetálních tkání jako 
zdroj surovin pro lékařské účely považuji za naprosto rozpornou s morálním imperativem 
neužívání člověka jako prostředku k dosažení jiných cílů. Z mého subjektivního pohledu 
tato praxe v morální rovině připomíná ur čitou formu kanibalismu . Představa, že bych 
si měl(a) takto získané látky nechat vpravovat do těla, je pro mě zcela nepřijatelná a 
nucení se podřídit, nebo dokonce spolupracovat na něčem podobném, mi způsobuje 
duševní trauma. Především bych ale p řijetím vakcíny osobn ě legitimizoval 
usmrcování nenarozených d ětí a zpracování jejich t ěl jako suroviny a tím podpo řil 
další komer ční využívání fetálních bun ěčných linií či jiných produkt ů z těl 
nenarozených d ětí a aktivně těžil z potratového průmyslu a podpořil bych tak 
společnosti v dalším používání těchto produktů. 

 

3. Ze svého subjektivního hlediska mohu doložit tento svůj postoj následujícími 
skutečnostmi: [doplnit dle individuálních okolností]. Z nich vyplývá, že tento postoj 



zastávám kontinuálně po dobu […]. Tato svá tvrzení mohu doložit následujícími 
skutečnostmi: [doplnit důkazy, svědky apod., kteří mohou potvrdit tvrzené skutečnosti]. 

 

4. Pokud jde o celospolečenské dopady výhrady svědomí, uvádím, že (i) dnes je již 
empiricky doložená neschopnost stávajících očkovacích schémat zamezit vzniku a šíření 
nemoci covid-19 (srov. ustanovení § 62 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.), (ii) onemocnění 
covid-19 se vyznačuje nepoměrně nižší smrtností ve srovnání s ostatními 
onemocněními, proti kterým je stanoveno v České republice povinné očkování, (iii) 
očkování je dostupné pro každého, kdo se cítí být nemocí covid-19 ohrožen, a může jej 
tedy využít pro ochranu před těžkým průběhem nemoci. Z těchto důvodů jsem 
přesvědčen(a), že akceptace mojí výhrady svědomí ze strany veřejné moci nemůže mít 
jakýkoliv závažný negativní dopad na spole čnost , a to ani v případě, že se v populaci 
vyskytne větší počet obdobně smýšlejících osob.  

Dovoluji si Vás požádat o informaci o tom, že uplatněnou výhradu svědomí akceptujete. 

 

 

………………………………………….. 

Datum a podpis 

 

 


