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Městskému soudu v Praze 

V Brně dne 22. 11. 2020 

Spisová značka: 10 A 35/2020 

 

Navrhovatelka: Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D., trvale bytem Lidická 

700/19, Veveří, 602 00 Brno 

Zastoupena:  Mgr. David Zahumenský, advokát, AK David Zahumenský, 

advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 

1922/3, 602 00 Brno, ev. č. ČAK 14661 

Odpůrce č. 1  Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 

375/4128 01 Praha 2 

Odpůrce č. 2 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 

příspěvková organizace, Milénova 14, Brno, 63800 IČO: 

49466607. 

 

 

Reakce na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 

úprava návrhu 

 

 

 

 

 

Elektronicky 

Přílohy dle textu 
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I. 

[1] Navrhovatelka reaguje na rozsudek NSS č.j. 8 As 34/2020 – 100, kterým byl 

zrušen rozsudek zdejšího soudu ze dne 7. 5. 2020, čj. 10 A 35/2020-264. 

[2] Navrhovatelka poukazuje na to, že podle konstantní judikatury NSS v řízení o 

ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (§ 82 

a násl. s. ř. s.) je třeba vykládat § 83 s. ř. s. tak, že soud na základě tvrzení žalobce, 

eventuálně doplněného na výzvu soudu, a s přihlédnutím k dalším informacím, 

které má soud případně k dispozici, po právní stránce posoudí, kterému 

správnímu orgánu je s ohledem na tato tvrzení přičitatelné jednání, jež má být 

podle žalobce nezákonným zásahem. Liší-li se tento závěr soudu od projevu vůle 

žalobce označujícího žalovaného, upozorní soud žalobce na svůj závěr a vyzve 

jej, aby případně reagoval úpravou označení žalovaného (viz usnesení 

rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2014, čj. Nad 

224/2014-53).   

[3] Navrhovatelka poukazuje na to, že nebyla ze strany soudu poučena o tom, že podle 

názoru soudu by mělo být zamezení osobní přítomnosti dětí žalobkyně přičitatelné 

základní škole, kam tyto děti docházely, a ne ministerstvu zdravotnictví, které vydalo 

příslušné opatření obecné povahy. Navrhovatelka sama předchází postup soudu, který by 

tedy nyní měl následovat (poučení ve smyslu citované judikatury NSS) a sama navrhuje 

změnu žaloby tak, že jako s druhým odpůrcem bude v této věci jednáno se školou 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace 

Milénova 14, Brno, 63800 IČO: 49466607. 

[4] Navrhovatelka poukazuje na to, že dne 10. 3. 2020 byl na webových 

stránkách školy zveřejněn text:1 

Na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu se s účinností 

od středy 11.3. 2020 uzavírá škola. 

 

Znamená to: 

    ruší se veškerá výuka 

    družina i jídelna jsou mimo provoz 

    dětem jsou odhlášeny obědy 

    jsou zrušeny i odpolední mimoškolní aktivity našich žáků v prostorách školy 

(průběh kroužků probíhajících v CVČ sledujte na jejich webových stránkách) 

 
1 https://www.zsmilenova.cz/o-nas/novinky/mimoradne-opatreni-uzavreni-skoly  
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Žádáme Vás o průběžné sledování webových stránek a elektronické žákovské knížky, do 

které budeme umisťovat aktuální informace a pokyny. 

Dále Vám sdělujeme, že touto cestou budou zadávány dětem úkoly a práce k výuce doma. 

Vedení školy 

[5] Navrhovatelka ostatně předložila důkazy o tom, že skutečně škola byla 

uzavřena. NSS ve výše citovaném rozsudku uvedl: 

V popsaném případě půjde z podstaty věci spíše o faktický úkon školy spočívající 

v neumožnění osobní přítomnosti žáků (lakonicky řečeno v 

uzamčení/neotevření školní budovy), nikoli o správní rozhodnutí „zakazující“ 

osobní přítomnost. Napadená mimořádná opatření č. I a II vymezují relativně 

konkrétní zákazové pravidlo chování. K jeho přímé individualizované aplikaci 

vůči stěžovatelce, resp. jejím dětem, však dochází až samotným postupem dané 

základní školy, jež aplikací mimořádného opatření daný zákaz realizuje v praxi 

právě uzavřením školy a z toho plynoucím neumožněním osobní přítomnosti na 

vzdělávání. Zásahem by tak byl úkon základní školy, kterou navštěvují 

stěžovatelčiny nezletilé děti (srov. výše citovaný bod 27 usnesení ÚS sp. zn. Pl. 

ÚS 19/20). 

[6] V důsledku nezákonného zásahu bylo rovněž zasaženo do práv navrhovatelky, jak 

již v předchozím řízení tvrdila a prokazovala (V bodě 21 rozsudku ze dne 27. 4. 2017 č. 

j. 4 As 237/2015-46 pak NSS judikoval, že „zásahem“ může být i takové konání 

správního orgánu, které není konkrétně a individuálně zamířeno proti adresátu 

veřejnosprávního působení, ale stačí pokud se projeví v jeho právní sféře. Podle 

výkladu NSS tedy postačí pouze to, že „zásah“ či jeho důsledky mají přímý dopad do 

veřejných subjektivních práv adresáta). 

[7] Navrhovatelka z hlediska argumentace o nezákonnosti zásahu poukazuje též na 

argumentaci, kterou uvedla v řízení před NSS v kasační stížnosti a jejích doplněních, ev. 

replikách k vyjádřením odpůrce.  

 

II. 

[8] Navrhovatelka poukazuje na to, že jakkoliv žalovaný zásah neměl sám o sobě 

dlouhého trvání, soud by měl vzít do úvahy také skutečnost, že také v mezidobí mezi 

žalovanými zásahy nebylo v důsledku kroků exekutivy umožněno řádné vzdělávání dětí 

navrhovatelky a jejich osobní přítomnost na výuce.  

[9] Koronavirus SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19 (dále též „nemoc“) je nové 

infekční respirační onemocnění. 
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[10] Dle studií z března 2020 v 81% případů nemoc probíhá mírně a nevyžaduje 

hospitalizaci (domácí léčení), ve 14% se může vyvinout v pneumonii a 5% nakažených 

má kritický průběh se selháním orgánů. Těžší průběh nastává u lidí ve vyšším věku a/nebo 

u pacientů s již trpících tzv. komorbiditami, zejm. kardiovaskulárními onemocněními, 

diabetes, chronickými onemocněními dýchacího systému, ledvin či jater nebo rakovinou.2  

[11] Podobně jako u sezónní chřipky probíhá u řady nakažených, odhadem 6% až 41%, 

asymptomaticky.3  

[12] Pro min. 80% „zdravé“ populace tedy nemoc není nebezpečná, vážnější 

nebezpečí představuje pro max. 20% „rizikové“ populace, ve vyšším věku a/nebo 

s komorbiditami. 

[13] Při absenci očkovací látky a její nedostupnosti v blízké budoucnosti nelze přitom 

„rizikovou“ populaci ochránit dlouhodobě jinak než vytvořením tzv. kolektivní imunity, 

tj. imunity „zdravé“ populace získané proděláním nemoci či nemoci jí příbuzné.4 V případě 

nemoci COVID-19 se práh kolektivní imunity odhaduje v rozmezí 60% až 75%.5 

[14] V tomto ohledu je významné, že žáci a studenti, resp. osoby mladší 30 let, u nichž 

má nemoc nejmírnější, často i asymptomatický průběh, a kteří zřídka vyžadují 

hospitalizaci, tvoří v rámci České republiky 32% populace. Osoby s nimi přicházející 

nejčastěji do styku, učitelé a rodiče, tj. osoby zpravidla ve věku 31 až 60 let, u nichž může 

být průběh nemoci vážnější, nicméně rovněž zřídka vyžaduje hospitalizaci, představují 

43% populace.67 

 
2 Viz Přispěvatelé Wikipedie. Covid-19 [Internet]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie; 19. 09. 2020, 

05:49 UTC [cited 20. 09. 2020]. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Covid-

19&oldid=19006731. 

3 Viz Wikipedia contributors. Coronavirus disease 2019 [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 

2020 Sep 19, 09:28 UTC [cited 2020 Sep 20]. Available from: 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coronavirus_disease_2019&oldid=979189045. 

4 Viz Přispěvatelé Wikipedie. Imunita (biologie) [Internet]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie; 10. 02. 

2020, 16:25 UTC [cited 20. 09. 2020]. Dostupné na: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Imunita_(biologie)&oldid=18138045. 

5 Viz Wikipedia contributors. Herd immunity [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2020 Sep 17, 

00:49 UTC [cited 2020 Sep 20]. Available from: 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Herd_immunity&oldid=978799460. 

6 Z celkového počtu 602 nově hospitalizovaných pacientů v období od 1. 9. do 16. 9. 2020 bylo 574 

starších 65 let, tj. 95%. Viz Datová a informační základna pro management pandemie COVID-19 

(prezentace prof. Ladislava Duška z tiskové konference MZ ČR, SMO a ÚZIS ČR ze dne 17. 9. 

2020). Dostupné na: https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8435. 

7 Viz ČSÚ. Věkové složení obyvatel ČR k 31. 12. 2019. Dostupné na: 

https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2019. 
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[15] Ze shora uvedeného vyplývá, že k ochraně obyvatelstva, resp. jeho „rizikové“ 

části, pro kterou je nemoc nebezpečná, je žádoucí, aby došlo k přirozené imunizaci 

právě starších žáků, jejich rodičů a učitelů jakožto jeho „zdravé“ části.8 

[16] Jakákoli snaha o omezení přirozené imunizace této „zdravé“ části populace nejenže 

významným způsobem zasahuje do jejích základních práv a svobod a (paradoxně) snižuje 

její imunitu, ale prodlužuje též ohrožení populace „rizikové“. Jinými slovy, čím dříve dojde 

k přirozené imunizaci „zdravé“ části populace, tím dříve bude ochráněna populace 

„riziková“. 

[17] Je-li tedy cílem mimořádného opatření zabránění přirozené imunizaci starších žáků 

a učitelů ve školách, spadajících do „zdravé“ části populace, je tento cíl v demokratické 

společnosti nelegitimní.   

[18] Žalobci odkazují na článek o studii v prestižním medicínském časopise Medxriv: 

“Association between living with children and outcomes from COVID-19: an 

OpenSAFELY cohort study of 12 million adults in England” týkající se dopadů 

uzavření škol v Anglii. Z článku vyzdvihuje zejména: 

It is by now obvious (and has been since February) that almost no children are in 

danger from the virus. The age/health gradient of the virus affects almost 

exclusively the elderly with comorbidities. The children might have been helpful 

in achieving good public health goals and burning out the virus, rather than 

losing almost a full year of quality schooling thus far, to say nothing of the 

trauma of mandatory masks and being taught that their friends are potentially 

pathogen-carrying enemies. 

[19] Přímo ze studie pak článek cituje následující: 

Our findings show that for adults living with children there is no evidence of an increased 

risk of severe COVID-19 outcomes although there may be a slightly increased risk of 

recorded SARS-CoV-2 infection for working-age adults living with children aged 12 to 18 

years. Working-age adults living with children 0 to 11 years have a lower risk of 

death from COVID-19 compared to adults living without children, with the effect 

size being comparable to their lower risk of death from any cause. We observed 

no consistent changes in risk of recorded SARS-CoV-2 infection and severe outcomes from 

COVID-19 comparing periods before and after school closure. 

Our results demonstrate no evidence of serious harms from COVID-19 to adults in 

close contact with children, compared to those living in households without 

children. This has implications for determining the benefit-harm balance of children 

attending school in the COVID-19 pandemic. 

 
8 Jak shora uvedeno, tito nemusí být nutně „nemocní“, v 6% až 41% může nemoc proběhnout 

bezpříznakově. 

http://www.davidzahumensky.cz/
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[20] Studie tedy dokazuje, že bylo chybou uzavřít školy, neboť to nemá žádný 

prokazatelný přínos z hlediska epidemie. Je tak zřejmé, že opatření, které se 

žalobce dotýká v jeho právu na přístup ke vzdělání i v jeho právo na ochranu 

soukromého a rodinného života, nemělo racionální základ. 

[21] Ostatně i ministr školství Robert Plaga poukázal na to, že uzavření středních 

škol a druhého stupně základních škol by vedlo pouze k malému poklesu 

reprodukčního čísla přenosu koronaviru ve společnosti. Uvádí to analýza Centra 

pro modelování biologických a společenských procesů. 

[22] Dále pak žalobci odkazují na článek o negativních dopadech distanční výuky. Ten 

ukazuje, že na žáky základních a středních škol má online výuka negativní vliv. Způsobit 

může psychické problémy a mezery ve vzdělání. 

[23] Žalobce z článku vybírá tyto citace: 

Psychologové zaznamenali nárůst problémů s úzkostí u dětí už v jarních měsících. Dá se 

očekávat, že se celá situace bude opakovat, a to zejména u studentů středních škol a 

druhého stupně základní školy. „Pro tuto věkovou kategorii je vývojově důležité 

setkávání, komunikace, ale i srovnávání se s ostatními. Podporuje to přirozenou 

separaci od rodinných vazeb a přispívá k hledání a upevňování pocitu vlastní 

identity,“ uvedla psycholožka Dana Ondráčková. 

… 

Online výuka totiž kromě psychických potíží způsobuje také problémy se vzděláváním. 

Děti se toho nenaučí tolik jako při běžném vyučování. „Drtivá většina učitelů probere 

redukovanou látku v základních předmětech. Významně méně času mají ale děti 

na procvičování,“ řekl ředitel pražské základní školy v Klánovicích a šéf Asociace 

ředitelů základních škol Michal Černý. Mezery ve výuce přes počítač vnímají také žáci. 

„Myslím si, že plnohodnotně to školu určitě nenahradí. Normálně míváme dvakrát víc 

hodin než teď online. I z toho nám teď ale hodně hodin odpadá, třeba kvůli tomu, že jsou 

učitelé nemocní,“ uvedla sedmačka ze vsetínské základní školy Aneta Maczková. 

… 

Například pro žáky devátých tříd základních škol je situace ještě horší. „Mezi těmito dětmi 

vnímáme velké rozdíly. Proto chceme, aby se co nejdříve vrátily do škol,“ řekl Černý. 

Situace deváťáků je složitá zejména pro děti, které potřebují speciální péči a pomoc navíc. 

„Nechceme, aby znevýhodněné děti byly u přijímacích zkoušek znevýhodněné 

ještě více,“ uvedl Černý.“ 

[24] Podle vyjádření předních českých odborníků, a to jak virologů, tak klinických lékařů, 

kteří se pohybují v nemocnicích na JIP, jde o nemoc jako je každá jiná. Zde lze poukázat 

na zásadní důkaz – oficiální prezentaci staženou z webových stránek Ministerstva 

zdravotnictví ČR. Tato byla prezentována dne 3. 8. 2020 na oficiální tiskové konferenci 

ministerstva v souvislosti se zveřejněním mapy stupňů pohotovosti. Z prezentace Nákaza 

http://www.davidzahumensky.cz/
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COVID-19 a systém lůžkové péče ČR - prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D9., FCCM  

vyzdvihujeme tyto závěry: 

- „Počty a průběh COVID-19 u pacientů v ČR nejsou důvodem považovat onemocnění 

za více ”závažné” než jiná infekční onemocnění, která mohou mít těžký nebo 

smrtelný průběh …“ 

-  „Mějme stále na paměti, že na některé nemoci se umírá a nadále i bude a že úmrtí 

na COVID-19 není známkou selhání péče nebo někoho jiného …“ 

- „COVID-19 je nutno vnímat jako další infekční onemocnění, na jehož přítomnost si 

musíme v našich životech zvyknout a adaptovat … 

[25] Epidemiolog prof MUDR- Jiří Beran navíc již v září poukázal na to, že z hlediska 

smrtnosti je koronavirus plně srovnatelný s běžným  respiračním onemocněním 

a uvedl: "Já se nebojím. Smrtnost klesá. V tuto chvíli je kolem 0,2 desetiny 

procenta".10 Stejná smrtnost vyplývá ostatně z odborného článku publikovaného v 

bulletinu Světové zdravotnické organizace (John P A Ioannidis: Infection fatality rate of 

COVID-19 inferred from seroprevalence data).11 

 

III. 

[26] Navrhovatelka navrhuje, aby soud rozhodl tak, že zásah odpůrce č. 1 a č. 2 

spočívající v neumožnění osobní přítomnosti dětí navrhovatelky na základním 

vzdělávání v základní škole a v omezování kvality a rozsahu výuky v období od 

11. 3. 2020 do 12. 3. 2020 a od 20. 4. 2020 do 23. 4. 2020 byl nezákonný. 

 

A přiznal žalobkyni právo na náhradu nákladů řízení před soudem I. stupně i 

NSS.  

        

       Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D. 

Mgr. David Zahumenský, advokát  

 

 
9 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/N%C3%A1kaza-COVID-19-a-
syst%C3%A9m-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-%C4%8CR.pdf  
10 https://www.e15.cz/domaci/v-cr-je-druha-vlna-epidemie-hospitalizovanych-pribude-uvedl-vladni-
zmocnenec-prymula-1373218  
11 https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf  

http://www.davidzahumensky.cz/
mailto:advokat@davidzahumensky.cz
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/N%C3%A1kaza-COVID-19-a-syst%C3%A9m-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-%C4%8CR.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/N%C3%A1kaza-COVID-19-a-syst%C3%A9m-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-%C4%8CR.pdf
https://www.e15.cz/domaci/v-cr-je-druha-vlna-epidemie-hospitalizovanych-pribude-uvedl-vladni-zmocnenec-prymula-1373218
https://www.e15.cz/domaci/v-cr-je-druha-vlna-epidemie-hospitalizovanych-pribude-uvedl-vladni-zmocnenec-prymula-1373218
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

