
Jednací číslo: 15 C 226/2020-162 
 
 

U S N E S E N Í 
       
Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivou Kaňákovou jako 
samosoudkyní v právní věci žalobce Mgr. David Zahumenský, nar. 4. 11. 1981, bytem Lidická 
700/19, 602 00 Brno,  proti žalované Česká republika – Ministerstvo vnitra České republiky, 
se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, 
o návrhu na vydání předběžného opatření, 

 
t a k t o : 

 
 

I. Návrh na vydání předběžného opatření spočívajícího v tom, že žalované se 
zakazuje diskriminovat žalobce jako praktikujícího Buddhismu Diamantové 
cesty linie Karma Kagjü z důvodu náboženství a víry nebo náboženského 
přesvědčení krizovým opatřením vydaným usnesením vlády ze dne 30. září 
2020 č. 958, které omezuje účast na bohoslužbě tak, že se v průběhu řízení 
nezpívá, se zamítá.  
 

II. Žalobci se ukládá zaplatit České republice na účet Obvodního soudu pro Prahu 7 
soudní poplatek ve výši 1.000 Kč. 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Žalobce podal u Obvodního soudu pro Prahu 7 dne 2. 10. 2020 proti žalované současně 
s žalobou podle § 10 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 
ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), návrh na 
vydání předběžného opatření, kterým se domáhal, aby žalované bylo zakázáno diskriminovat 
navrhovatele z důvodu jeho náboženství, víry nebo náboženského přesvědčení vydáváním 
krizových opatření, které nedůvodně omezují svobodu lidských bytostí; zejména pak aby se 
žalované zakázalo omezovat účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je 
míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na 
místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu 
bohoslužby se nezpívá.  
 
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 6. října 2020, , č.j. 15 C 226/2020-146 byl 
návrh na předběžné opatření odmítnut, když dle ustanovení § 75b odst. 1 o.s.ř. nebyla jistota 
složena u soudu včas, tedy v den, kdy byl podán návrh na vydání předběžného opatření. Dne 6. 
10. 2020 se žalobce vzdal práva odvolání proti výše uvedenému usnesení. 
 
Dne 6. 10. 2020 podal žalobce návrh na vydání předběžného opatření, kterým se domáhá, aby 
žalované bylo zakázáno diskriminovat žalobce jako praktikujícího Buddhismu Diamantové cesty 
linie Karma Kagjü z důvodu náboženství a víry nebo náboženského přesvědčení krizovým 
opatřením vydaným usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 958, které omezuje účast na 
bohoslužbě tak, že se v průběhu řízení nezpívá.  
 
Podle § 102 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „o.s.ř.“) je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po 



zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může 
soud nařídit předběžné opatření. 
 
Podle § 102 odst. 3 věty druhé o.s.ř. ustanovení § 75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, § 
77 odst. 1 písm. b) až d), § 77 odst. 2, § 77a a § 78 odst. 3 se použijí obdobně.  
 
Žalobce uvedl, že některé životní situace vyvolávají nutnost zajistit okamžitou, byť dočasnou, 
procesní ochranu, kterou by nebylo možné se zřetelem na bezprostředně hrozící újmu zajistit 
v potřebném čase obvyklým stanoveným způsobem. Žalobce se domnívá, že je přímo i nepřímo 
diskriminován z hlediska víry, náboženského přesvědčení, resp. světonázoru ve smyslu § 2 odst. 3 
zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon a čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a 
odkázal na podanou žalobu a v ní uvedenou argumentaci. Dále žalobce uvedl, že česká kazuistika 
je jednotná v tom, že pod ochranu čl. 15 odst. 1 Listiny a tedy také žalobcem namítaný 
diskriminační důvod, spadá věrouka křesťanských církví, další tradiční náboženské systémy či 
celosvětově rozšířená nová náboženská hnutí a tedy pod diskriminační důvod je možné zařadit 
také buddhismus. S ohledem na právě nyní trvající zásah do svobody žalobce i dalších osob, 
praktikujících Buddhismu Diamantové cesty karma Kagjü má žalobce za to, že věc nesnese 
odkladu a že je na místě (s ohledem na hrozící újmu řady osob) vydat ve věci předběžné opatření.  
 
Žalobce doložil kalendář akcí Buddhismu diamantové cesty, ze kterého vyplývá, že dne 1. 10., 5. 
10., 12. 10. a 27. 10. se konají přednášky. 
 
Dále žalobce doložil Základní dokument podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o 
církvích a náboženských společnostech), týkající se náboženské společnosti Buddhismus 
Diamantové cesty linie Karma Kagjü (dále jen „BDC“). 
 
Dále žalobce doložil e-mail BDC ze dne 30. 9. 2020, který obsahoval informace k meditačnímu 
víkendu RC Těnovice ve dnech 2.10.-4.10.2020 a Program MC Praha na říjen 2020. 
 
Bylo doloženo, že den před tím, kdy byl podán návrh na vydání předběžného opatření, byla na 
účet soudu složena jistota ve výši 10.000,- Kč ve smyslu ustanovení § 75b odst. 1 o.s.ř.. 
 
Podle § 75c odst. 3 o.s.ř. o návrhu na nařízení předběžného opatření rozhodne předseda senátu 
bez slyšení účastníků.  
 
Podle § 75c odst. 1 o.s.ř. nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b odst. 2, předseda senátu 
nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně 
upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, 
a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti 
předběžným opatřením.  
 
Podle § 75c odst. 2 o.s.ř. o návrhu na předběžné opatření rozhodně předseda senátu 
bezodkladně. Není-li tu nebezpečí z prodlení, může předseda senátu o návrhu na předběžné 
opatření rozhodnout až do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán.  
 
Soud shora uvedené procesní ustanovení respektoval a rozhodl ve věci bezodkladně.  
 
Z návrhu na nařízení předběžného opatření vyplývá, že krizové opatření vydané usnesením vlády 
ze dne 30. září 2020 č. 958, které omezuje účast na bohoslužbě tak, že se v průběhu bohoslužby 
nezpívá, vzbuzuje v žalobci důvodnou obavu, že je přímo i nepřímo diskriminován z hlediska 



víry, náboženského přesvědčení, resp. světonázoru ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č.  198/2009 Sb., 
antidiskriminační zákon a čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a s ohledem na právě 
nyní trvající zásah do svobody žalobce i dalších osob praktikujících Buddhismus Diamantové 
cesty Karma Kagjü věc nesnese odkladu a je na místě s ohledem na hrozící újmu řady osob, vydat 
ve věci předběžné opatření.  
 
Podle § 2 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, přímou diskriminací se rozumí 
takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází 
nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, 
etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 
náboženského vyznání, víry či světového názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatní 
přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků, i z důvodu státní 
příslušnosti.  
 
Podle Čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod základní práva a svobody zaručují všem bez 
rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, 
národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, 
rodu nebo jiného postavení.  
 
Podle usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření, 
které bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 392/2020, podle čl. II bodu 3 vláda s účinností ode 
dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. omezuje účast na bohoslužbě 
tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které 
se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích 
bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá. 
 
Žalobce v žalobě ze dne 2. 10. 2020 uvedl, že buddhismus diamantové cesty je náboženství, které 
používá zpěv, a proto daleko intenzívněji na něj dopadá výše uvedené krizové opatření.  
 
Jak vyplývá z rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 394/01, ze dne 7. března 2002, stejně 
jako v případě předběžného opatření nařizovaného před zahájením řízení i zde platí, že základním 
smyslem předběžného opatření je ochrana toho, kdo o jeho vydání žádá, přičemž musí být 
respektována ústavní pravidla ochrany i toho, vůči komu předběžné opatření směřuje (čl. 90 
Ústavy České republiky), avšak ochrana toho, vůči komu předběžné opatření má směřovat, 
nemůže dosáhnout takové míry, aby prakticky znemožnila ochranu oprávněných zájmů druhé 
strany.  
 
Žalobce v žalobě argumentuje tím, že omezení mohou nastat jen tehdy, je-li to skutečně a 
bezpodmínečně nezbytné pro další přežití společnosti jako celku, což v daném případě dle jeho 
názoru není naplněno, což dokládá materiály ve věci epidemie COVID-19 ze srpna 2020. 
 
Soud názor žalobce nesdílí. Od srpna 2020 se epidemiologická situace v České republice 
podstatně změnila a z bývalého premianta v kladném slova smyslu se Česká republika v současné 
době stala „premiantem v Evropě“ v počtu nakažených osob na 100000 obyvatel. Ve středu 7. 
10. 2020 byl zaznamenán absolutně nejvyšší počet nakažených osob za jeden den – 5335 osob, 
vzrůstá počet úmrtí v souvislosti s Covid 19, počet hospitalizovaných osob a počet 
hospitalizovaných osob ve vážném stavu vyžadující podporu přístrojů.  
 
Soud má za to, že vzhledem k aktuální epidemiologické situace je právě nyní na místě ochrana 
společnosti a přijetí opatření spočívajících v omezení kontaktů osob s cílem snížit v současné 
době rekordní nárůst počtu nakažených a tento celospolečenský zájem na ochraně zdraví a životů 



obyvatel České republiky přesahuje zájem žalobce uplatňovat zpěv při provozování náboženství 
Buddhismus diamantové cesty linie Karma Kagjü. Žalobce však kromě zpěvu není nijak jinak 
omezován na praktikování náboženství, ke kterému se hlásí, tedy může se účastnit akcí 
pořádaných BDC, stejně tak jako jiní členové této náboženské společnosti. 
Navíc sama náboženská společnost Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü respektuje 
v současné době nařízená opatření a tato opatření této náboženské společnosti nebrání v konání 
plánovaných akci, jak vyplývá z e-mailu ze dne 30. 9. 2020. 
 
Soud má tedy za to, že v daném případě nejsou dány podmínky pro nařízení předběžného 
opatření dle § 102 odst. 1 o.s.ř., tedy není třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry 
účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného 
mohl být ohrožen. 
 
O tom, zda došlo k diskriminaci žalobce opatřením uvedeným v článku II bodu 3 usnesení vlády 
České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření, které bylo vyhlášeno ve 
Sbírce zákonů pod č. 392/2020, bude rozhodováno v rámci řízení ve věci samé. Skutečnost, zda 
žalobce je či není diskriminován, nemůže být předmětem rozhodování o návrhu na vydání 
předběžného opatření. 
 
O náhradě nákladů předběžného opatření bude rozhodnuto až v rámci rozhodnutí, kterým se 
řízení končí (§ 145 o.s.ř.). 
 
Poplatková povinnost, spojená s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření po zahájení 
řízení, vzniká uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu 
(§ 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů. Soudní poplatek činí podle položky 5 Sazebníku, který je přílohou tohoto zákona, 1. 
000 Kč. 
  
 
P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení  lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 
k Městskému soudu v Praze prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 7. 
 
V Praze dne 8. října 2020 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Lucie Poláková. 

 JUDr. Iva Kaňáková v. r. 
 soudkyně 
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