
 

 

Nejvyšší správní soud 

Moravské náměstí 6 

657 40 Brno 

sp. zn. 5 Ao 7/2021 

 

V Brně dne 3. 5. 2021 

 

Navrhovatelka:  nezl.  

zastoupena zákonnými zástupci   

   

všichni bytem  

Zastoupeni:  Zuzanou Candigliota, advokátkou se sídlem Burešova 615/6, 602 00 Brno 

Odpůrce:  Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

 

Sdělení 

Doplnění a úprava návrhu 

 

Dne 27. 4. 2021 jsme přípisem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2021, č. j. 5 Ao 7/2021-30, 

obdrželi informace o řízení ve věci podaného návrhu na zrušení mimořádného opatření ze dne 6. 4. 

2021, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění změny mimořádného opatření ze dne 12. 4. 2021, 

č. j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, a změny mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021, č. j. MZDR 

14592/2021-5/MIN/KAN. 

Ve výše uvedené věci sdělujeme, že nevznášíme námitku podjatosti vůči soudcům přiděleným dle 

rozvrhu práce a že souhlasíme s rozhodnutím věci bez nařízení jednání. 

K otázce vyčíslení nákladů řízení sdělujeme, že dnešnímu dni uplatňujeme náhradu nákladů řízení za 3 

úkony právní služby dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (převzetí věci a příprava zastoupení, 2x 

návrh ve věci samé – návrh ze dne 22. 4. 2021 a toto doplnění návrhu) a náhradu soudního poplatku, 
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který byl uhrazen. Dále doplňujeme, že advokátka není plátcem DPH a že bankovní spojení je uvedeno 

na hlavičce našich podání. 

Změny mimořádného opatření 

Sdělujeme, že od podání návrhu došlo ke dvěma dalším změnám napadeného mimořádného opatření. 

Dne 22. 4. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření odpůrce č. j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN, kterým 

se změnilo znění napadeného mimořádného opatření, a to tak, že se v čl. I bodu 1 větě druhé vkládají 

za slova „Královéhradeckém kraji“ slova „Plzeňském kraji“. 

Zároveň bylo dne 27. 4. 2021 v návaznosti na postupné rozvolňování prezenční výuky vydáno další 

mimořádné opatření č. j. MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN, kterým se s účinností od 3. 5. 2021 mění znění 

čl. I. Před nabytím účinnosti bylo ale toto opatření zrušeno vydáním mimořádného opatření ze dne 30. 

4. 2021, č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN, kterým se kvůli postupnému rozvolňování změnilo znění 

čl. I a zvýšil se seznam výjimek povinného testování pro děti v mateřských školách některých krajů. Dále 

došlo ke změně znění čl. III ohledně frekvence testování, kdy pro nově rozvolněné ročníky platí testování 

dvakrát týdně, zatímco pro 1. stupeň základních škol a zbylé již dříve rozvolněné ročníky se frekvence 

snižuje na jedenkrát týdně. 

Navrhovatelka je žákyní 3. třídy základní školy nacházející se v Praze, a proto se na ni po obsahové 

stránce ze změn mimořádného opatření vztahuje pouze změna snížení frekvence povinného 

preventivního testování. 

K tomu doplňujeme, že zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková dne 23. 4. 2021 

informovala o tom, že se ve věci testování žáků základních škol obrátila na ministra zdravotnictví.1 

Zástupkyně kritizovala frekvenci testování, u které následně došlo ke změně v případě 1. stupně 

základních škol, ale také kritizovala místo testování, využití antigenních testů a rovněž poukázala na 

otázky testování dětí s postižením. Co se týká místa testování, tak zástupkyně označila za disproporci 

v opatřeních skutečnost, že žáci musí být testováni v budově školy, zatímco zaměstnanci se mohou 

testovat doma. Upozornila na riziko ponížení dítěte v případě jeho pozitivního výsledku při hromadném 

testování. 

Úprava a doplnění návrhu 

Změny mimořádného opatření je třeba reflektovat v bodě II. návrhu, kterým se navrhuje zrušení 

napadeného mimořádného opatření ve znění změn, a proto tento návrh doplňujeme a upravujeme 

takto: 

II. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 14592/2021-
3/MIN/KAN, ve znění změny mimořádného opatření ze dne 12. 4. 2021, č. j. MZDR 14592/2021-
4/MIN/KAN, ve znění změny mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021, č. j. MZDR 14592/2021-
5/MIN/KAN, ve znění změny mimořádného opatření ze dne 22. 4. 2021, č. j. MZDR 14592/2021-

 
1 Tisková zpráva „Zástupkyně ombudsmana se obrátila na ministra zdravotnictví ohledně testování žáků“ ze dne 
23. 4. 2021. Dostupná z: 
https://www.ochrance.cz/aktualne/zastupkyne_ombudsmana_se_obratila_na_ministra_zdravotnictvi_ohledne_
testovani_zaku.  

https://www.ochrance.cz/aktualne/zastupkyne_ombudsmana_se_obratila_na_ministra_zdravotnictvi_ohledne_testovani_zaku
https://www.ochrance.cz/aktualne/zastupkyne_ombudsmana_se_obratila_na_ministra_zdravotnictvi_ohledne_testovani_zaku
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6/MIN/KAN, a ve znění změny mimořádného opatření ze dne 30. 4. 2021, č. j. MZDR 
14592/2021-8/MIN/KAN, se ruší. 

Návrh na vydání předběžného opatření zůstává i přes výše uvedené aktuální. 

 

Zuzana Candigliota 

advokátka 

 

Přílohy: 

- Změna mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 4. 2021, č. j. MZDR 

14592/2021-6/MIN/KAN 

- Změna mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 4. 2021, č. j. MZDR 

14592/2021-8/MIN/KAN 




