
 

 

Nejvyšší správní soud 

Moravské náměstí 6 

657 40 Brno 

sp. zn. 7 Ao 10/2021 

 

V Brně dne 3. 5. 2021 

 

Navrhovatelka:  nezl. , nar.  

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 změna návrhu 

 

Dne 27. 4. 2021 jsme přípisem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2021, č. j. 7 Ao 10/2021-45, 

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

2021, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021, č. j. 

MZDR 15757/2020-48/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, 

který byl uhrazen. Dále doplňujeme, že advokátka není plátcem DPH a že bankovní spojení je uvedeno 

na hlavičce našich podání. 
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Nové mimořádné opatření 

Zároveň sdělujeme, že mimořádným opatřením ze dne 27. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-

49/MIN/KAN, se s účinností od 3. 5. 2021 ruší napadená mimořádná opatření – mimořádné opatření ze 

dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 19. 4. 

2021, č. j. MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN. Z těchto důvodů navrhovatelka v případě původně 

napadených mimořádných opatření ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, ve znění 

mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN, požaduje postup 

v souladu s ust. § 13 odst. 4 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 

COVID-19. Tato okolnost tedy nebrání dalšímu postupu v řízení. V souladu s tímto ustanovením dojde-li 

soud k závěru, že opatření obecné povahy nebo jeho části byly v rozporu se zákonem, nebo že ten, kdo 

je vydal, překročil meze své působnosti a pravomoci, anebo že opatření obecné povahy nebylo vydáno 

zákonem stanoveným způsobem, v rozsudku vysloví tento závěr. 

Je ale třeba reagovat i na nově vydané mimořádné opatření ze dne 27. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-

49/MIN/KAN, nahrazující napadená mimořádná opatření. Po faktické stránce se pro navrhovatelku nic 

nemění a obsahové změny se jí oproti původně napadeným mimořádným opatřením nijak zvlášť 

nedotýkají. Není sporu o tom, že co do povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve všech 

vnitřních prostorech staveb včetně školských zařízení (kromě stanovených výjimek) nové mimořádné 

opatření obsahově odpovídá původně napadeným mimořádným opatřením ve znění jeho změny, a to 

včetně jeho zcela nedostatečného odůvodnění ohledně povinnosti u dětí v 1. stupni základních škol, 

které nezohledňuje rizika a negativní dopady, zejména na zdraví a psychiku dětí. Zásah do práv 

navrhovatelky a důvody, pro které se navrhovatelka ochrany svých subjektivních práv domáhá, se 

nezměnily, proto by nebylo logické podání nového návrhu. 

Navrhovatelka proto s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2020, č. j. 5 As 

191/2020-45, nebo též nález Ústavního soudu ČR ze dne 20. 11. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 8/02, doplňuje svůj 

již podaný návrh. Takový postup je s ohledem na uvedenou judikaturu možný, neboť jinak by kvůli 

neustálým změnám a vydávání nových a nových mimořádných opatření nebylo možné dosáhnout 

soudního přezkumu žádného z nich. 

Doplnění a změna návrhu 

S ohledem na výše uvedené doplňujeme a upravujeme návrh tak, že namísto původního návrhu ve znění 

bodu I.  

„Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, 

ve znění změny mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN, se v 

bodě I. odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) bod vi) ruší.“  

navrhujeme, aby Nejvyšší správní soud vydal tento rozsudek: 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, 

ve znění změny mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN, bylo 

v rozsahu bodu I. odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) bod vi) v rozporu se zákonem. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-

49/MIN/KAN, se v bodě I. odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) bod vi) ruší. 
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Návrh na vydání předběžného opatření zůstává i přes výše uvedené aktuální. 

 

Zuzana Candigliota 

advokátka 

 

Přílohy: 

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-

49/MIN/KAN 




