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Návrh na konstatování nicotnosti, ev. zrušení: 

 
 Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne ze dne 7. prosince 

2020 Č. j.: MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN 

Spojený s návrhem na vydání předběžného opatření 

Elektronicky 

Přílohy: 

- Napadené opatření obecné povahy 

- Plná moc 

- Výsledek laboratorního testu na protilátky u žalobce 

- Další přílohy dle textu 
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I. 

K aktivní procesní a věcné legitimaci žalobce a povaha napadeného opatření 

I.1. K aktivní legitimaci a dotčenosti žalobce na jeho právech 

[1] Žalobci je 44 let, má vysoký krevní tlak, je obézní, má průduškové astma. Tzn. 

"údajně" je tzv. riziková skupina. Covid prodělal doma bez komplikací na (zřejmě) 

přelomu října a listopadu. Bylo to jako běžná respirační viróza, teploty od 37 do 38°C, 

suchý dráždivý kašel (ten tlumil Erdomedem) a na 3 dny ztratil čich. Už od podzimu jako 

prevenci užívá D3, Selen a Zinek 

[2] Onemocnění prodělali i rodiče žalobce: otec 67 let vysoký krevní tlak a cholesterol, 

matka 65 let vysoký tlak a léčí se s cukrovkou II. typu. Oba též doma jako běžnou 

respirační virózu se ztrátou čichu.  

[3] Všichni 3 absolvovali odběr krve a test na protilátky. Žalobce má hodnotu 7,66, otec 

7,67 a matka 8,01. Žalobce má za to, že se zřejmě v říjnu 2020 společnost asi hodně 

promořila a ta oficiální čísla z PCR testů jsou jen špička ledovce. Tomu ostatně odpovídají 

zjištění jak americké CDC, tak Světové zdravotnické organizace, podle kterých je ve 

skutečnosti ve společnosti asi 10x více osob, které nemoc již prodělaly, než kolik jich bylo 

testováno.1 

[4] To by v ČR mohlo znamenat. že už jde už o miliony lidí, kteří mají ochranu lepší, než 

by jim mohlo zajistit očkování, jak žalobci potvrdil profesor Beran, největší kapacita na 

očkování v ČR (viz přiložený e-mail i článek obsahující rozhovor s prof. Beranem, dále pak 

viz přiložené studie). 

[5] Nošení roušek prokazatelně poškozuje zdraví. To žalobce dokládá nejen řadou 

článků, ale také odbornými vyjádřeními lékařů z oboru plicní lékařství a dermatologie. 

Negativní zdravotní dopady nošení zahaleného obličeje výslovně zmiňovala 

opatření, která byla vydávána Hygienickou stanicí hlavního města Prahy (viz 

příloha). Tyto negativní zdravotní dopady byly důvodem, proč zahalování obličeje nebylo 

nařizováno v MHD obecně, ale pouze v klimatizovaném metru a proč je stanovována 

výjimka pro řidiče MHD. Jestliže bylo nebezpečné nosit roušky v neklimatizovaných 

autobusech, tak proč nejsou podobná kritéria zohledněna také nyní v topné sezóně? 

Žalobce přikládá také články, které poukazují na přítomnost plísní v rouškách.  

[6] Zprávy v médiích poukazují na to, že při několikahodinovém nošení roušek 

studenti někdy až omdlévají, je tedy zřejmé, že jejich dlouhodobé nošení má 

negativní následky na zdraví dětí.2 Přitom ministerstvo samo potvrzuje, že 

 
1 Viz CDC - https://www.businessinsider.com/cdc-true-coronavirus-count-likely-ten-times-higher-2020-6  
WHO - https://www.bbc.com/news/world-54422023  
2 https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/koronavirus-covid-19-nakaza-rouska-nevolnost-zachranka-lekar-skola-
protest-student-zak-gymnazium.A200925_095130_plzen-zpravy_vb  
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negativní dopady nošení roušek na zdraví dětí nezohlednilo (viz přiložená reakce 

na žádost o informace). 

[7] Žalobce je přesvědčen, že se jedná o opatření, které zasahuje závažným 

způsobem do jeho práva na svobodu pohybu, jakož i práva na zdraví a práva na 

ochranu soukromého a rodinného života. Je tak uložena povinnost zakrýt si 

obličej bez toho, aby žalobce stát vybavil patřičným prostředkem (např. zdravotní 

rouškou či respirátorem). Žalobce je tak povinen si takový ochranný prostředek pořídit 

na vlastní náklady, což zasahuje do jeho majetkové sféry. Pokud by totiž měl pořídit 

skutečně fungující zdravotní roušky či respirátory a tyto střídat v patřičných intervalech, 

jednalo by se o značné náklady.  

[8] Vedle toho je žalobce dotčen již tím, že také další osoby, se kterými se setkává, 

musejí mít zakrytý obličej. Žalobce tak nevidí obličej osoby, se kterou se potkává. 

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku přitom rozhodl dne 1. července 2014 ve 

svém velkém sedmnáctičlenném senátu v případu S. A. S. proti Francii (stížnost č. 

43835/11), že zakrývání obličeje šátkem, je něco, co porušuje „respekt pro 

minimální soubor hodnot otevřené demokratické společnosti“. Copak už toto 

neplatí?  

[9] Poukázat pak je možné také na to, že zakrývání obličeje znesnadňuje identifikaci a 

zakrývá mimiku (proč ostatně ve veřejných prostorách umisťujeme takové množství 

kamer, když pak tyto kamery zabírají pouze osoby se zakrytým obličejem)? 

[10] Navíc jsou studie (zejména z arabského světa, kde je tradicí nošení burky), které 

dokládají negativní zdravotní dopady zakrývání obličeje šátkem (přitom muslimský 

šátek je z daleko tenčí látky, než látková rouška, šála apod.). Viz např. studie univerzity 

v Umeå, která byla publikována v Pakistan journal of medical sciences print, ISSN 1682-

024X, E-ISSN 1681-715X, Vol. 28, no 1, p. 71-74 a je dostupná z http://umu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A526591&dswid=-2213  

[11] Česká vláda nakoupila miliony vakcín za miliardy korun a plánuje, že ti, kdo budou 

očkováni, nebudou již muset nosit roušky a podrobovat se dalším opatřením. Nikdo ale 

nezohledňuje postavení žalobce (a milionů dalších osob v ČR), kteří již onemocnění 

prodělali a kteří mají lepší ochranu, než by jim mohlo zajistit očkování.  

[12] Žalobce namítá, že není důvod, aby byl omezován na svobodě pohybu a aby bylo 

poškozováno jeho zdraví nošením roušek v situaci, kdy prokazatelně již prodělal 

onemocnění covid-19 a má protilátky. Minimálně na několik let je tak v obdobné (spíše 

ale lepší) pozici, než kdyby byl proti covid očkován. 

 

I.2. K povaze napadeného opatření 

[13] Ústavní soud již ve své judikatuře dospěl k závěru, že opatření vydávaná 

ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou opatřeními 
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obecné povahy, a to jak formálně (viz znění zákona), ale rovněž i „z materiálního hlediska“ 

(bod 38 usnesení Pl. ÚS 11/20). Srov. také např. Pl. ÚS 8/20, Pl. ÚS 10/20. To již 

opakovaně konstatovala také rozhodnutí Městského soudu v Praze (viz zejm. rozsudek 

sp. zn. 18 A 59/2020 ze dne 13. 11. 2020, kterým bylo zrušeno předchozí „rouškové“ 

opatření obecné povahy odpůrce). 

[14] Není tedy pochyb o tom, že napadený akt je opatřením obecné povahy.  

 

II. 

Nicotnost napadeného opatření 

[15] Žalobce nejprve namítá nicotnost napadeného opatření z několika důvodů a 

navrhuje, aby ji soud konstatoval, eventuálně pak opatření zrušil s účinky ex tunc. 

 

II.1. Pravomoc odpůrce k vydání tak závažného opatření nelze dovodit na 

základě § 69 odst. 1 písm. i) ani jiného ustanovení zákona o ochraně veřejného 

zdraví (ZOVZ) 

[16] Pokud vůbec lze zcela obecně koncipované ustanovení § 69 odst. 1 písm. i) ZOVZ 

považovat za souladné se zásadou vázanosti výkonu státní moci (přičemž žalobce si myslí, 

že souladné není), musí jeho aplikace být striktně ústavně konformní a tedy zužující.  

[17] Žalobce tak tvrdí, že uvedené ustanovení vůbec nezakládá pravomoc odpůrce vydat 

opatření, které je touto žalobou napadáno (viz také přiložený text J. Wintra - Jsou české 

zákony a soudy připravené na druhou vlnu?).  

[18] Zde žalobce poukazuje rovněž na článek docenta Zdeňka Koudelky 

(experta na ústavní právo), který poukazuje na ústavněprávní deficit 

nařizování toho, aby se lidé pohybovali pouze se zakrytým obličejem.3  

[19] Žalobce pak zejména namítá, že žádný orgán nemá pravomoc nařídit nošení 

látkové roušky. Ostatně i krizové opatření vlády přijaté usnesením ze dne 30. listopadu 

2020 č. 1264 umožňuje návštěvu v porodnici jen za podmínky, kdy návštěva „po dobu 

návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor 

třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu“.  

 

II.2. Absence funkční příslušnosti - opatření nebylo vydáno hlavním hygienikem 

ČR 

[20] Dle § 78 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že: „Státní správu v ochraně a 

podpoře veřejného zdraví vykonávají a) Ministerstvo zdravotnictví, b) krajské 

 
3 https://www.ceska-justice.cz/blog/rouska-a-pravo/  
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hygienické stanice, c) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, d) Ministerstvo dopravy, 

e) Ministerstvo pro místní rozvoj, f) Ministerstvo životního prostředí a g) krajské úřady.“ 

[21] Dle § 80 odst. 1 písm. g) cit. zákona platí, že: „Ministerstvo zdravotnictví k 

ochraně a podpoře veřejného zdraví nařizuje mimořádná opatření při epidemii a 

nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při 

výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení 

jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud 

mají být provedena celostátně nebo na území několika krajů, a rozhoduje o jejich 

ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu.“ 

[22] Dle § 80 odst. 8 cit. zákona pak platí, že: „V Ministerstvu zdravotnictví se zřizuje 

služební místo hlavního hygienika České republiky, který má postavení náměstka pro 

řízení sekce podle zákona o státní službě; ve věcech ochrany a podpory veřejného 

zdraví vystupuje hlavní hygienik České republiky jako orgán Ministerstva 

zdravotnictví. Hlavního hygienika České republiky jmenuje vláda; na jeho výběr, 

jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, 

jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v ústředním správním úřadu.“ 

[23] Mimořádné opatření bylo vydáno při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, tedy ve věci 

ochrany a podpory veřejného zdraví, s celostátní působností. Věcně příslušným orgánem 

k jeho vydání tedy bylo Ministerstvo zdravotnictví, funkčně příslušným pak hlavní hygienik 

České republiky, a nikoli ministr zdravotnictví, tj.  odborník, a nikoli politik (srov. k tomu 

např. ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. 52128/2014-NH-30.0-14.10.2014 

ze dne 20. 10. 2014, č.j. 60681/2014-NH-30.0-23.12.2014 ze dne 23. 12. 2014 či č.j. 

18155/2015-NH-30.0-14.4.2015 ze dne 17. 4. 2015). Stejně tak srovnej opatření 

ministerstva obrany Čj. MO 82689/2020-1457 ze dne 10. března 2020, které 

bylo vydáno prostřednictvím hlavního hygienika ministerstva obrany. 

[24] Také v nálezu ze dne 20. 11. 2002 sp. zn. Pl. ÚS 8/02 (N 142/28 SbNU 237) Ústavní 

soud přezkoumal ústavnost a zákonnost cenového výměru, který vydalo Ministerstvo 

zdravotnictví - hlavní hygienik České republiky v úředním věstníku. 

[25] Pokud rezignujeme na to, který orgán má opatření obecné povahy vydat, je 

to jako bychom připustili, aby příště územní plán obce vydala jeho rada či 

dokonce starosta. Také starosta má pravomoc za obec jednat, proč se tedy 

zdržovat tím, že územní plán bude vydávat zastupitelstvo, jak vyžaduje zákon? 

[26] Vzhledem ke skutečnosti, že mimořádné opatření bylo vydáno funkčně nepříslušným 

orgánem, a tedy v rozporu s § 130 odst. 2 spr. řádu a čl. 2 odst. 3 Ústavy, mělo být 

zrušeno ex tunc, ke dni nabytí jeho účinnosti, tj. ke dni 21. 10. 2020, 0:00 hod. (srov. k 

tomu mutatis mutandis rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 157/2016 – 63 ze 

dne 21. 6. 2017), eventuálně měla být konstatována nicotnost daného opatření. Soud se 

přitom s uplatněnou argumentací řádně nevypořádal. Přitom nicotnost má být 

konstatována ex officio.  
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[27] Žalobce přikládá text odborníka na správní právo, právníka a pedagoga 

JUDr. Petra Kolmana Ph.D., který dospívá ke stejnému závěru ohledně toho, že 

opatření musejí být vydávána hlavním hygienikem. 

 

II.3. Rozpor se zásadou, že každý může činit, co není zakázáno 

[28] Žalobce se musí ptát: platí ještě stále čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny? Může stát 

skutečně vydat jakékoliv opatření, ledaže je to výslovně zakázáno? Jednotlivec 

už může dělat jen to, co mu stát dovolí? Vždyť přesně tak jsou opatření odpůrce 

koncipována: zakazuje se volný pohyb, ledaže vrchnost povolí výjimku. Zde 

žalobce poukazuje na rozhodnutí rakouského  ústavního soudu V 363/2020, kde 

ústavní soud prohlásil za protiústavní opatření spolkového ministra 

zdravotnictví a sociálních věcí, který vydal obecný zákaz vstupu na veřejná místa 

pouze s několika výjimkami.  

[29] Rakouský soud rozhodl tak, že ustanovení oddílů 1, 2, 4 a 6 opatření jsou 

protiprávní, protože překračují limity uložené odpovědnému spolkovému ministrovi podle 

oddílu 2 zákona o opatřeních COVID 19. Nařízení nejen zakazovalo vstup na určitá 

konkrétně vymezená místa. Výjimky v oddíle 2 vyhlášky nemění skutečnost, že 

oddíl 1 vyhlášky „je založen na zásadě obecného zákazu výstupu“. Na takový 

komplexní zákaz se však nevztahuje zákon o opatřeních COVID-19. Tento zákon 

podle ústavního soudu neposkytuje základ pro vytvoření povinnosti zůstat na 

konkrétním místě, zejména ve vašem vlastním domě. V čem je situace v ČR odlišná?  

 

II.4. Ve věci opatření odpůrce není veden spis, když podle opakovaných 

vyjádření odpůrce je spis tvořen pouze předmětným opatřením obecné povahy 

[30] Ústavní soud v nálezu sp. zn. IV.ÚS 4141/18 ze dne 16. 6. 2020 posuzoval 

situaci, kdy v rámci daňového spisu v neveřejné části spisu chybělo oproti stavu ke dni 

13. 4. 2015 více než 65 % listin. Ústavní soud též zjistil, že zbývající listiny jsou 

přečíslované, jejich pořadí je změněné, tvoří jinou číselnou řadu a jedna listina byla 

přeřazena do veřejné části spisu. Ústavní soud též zjistil, že o uvedených změnách v 

daňovém spise neexistuje žádný úřední záznam ani jakákoliv jiná písemná zmínka. 

Naopak daňový spis předložený správcem daně "na první pohled" vypadá jako řádně 

vedený, tvořící ucelenou číselnou řadu a bez dalších zásahů. Pouze "při bližším zkoumání" 

lze na některých listinách vypozorovat "vygumovaná" původní čísla pořadí listin, která 

jsou nahrazena novou číselnou řadou. 

[31] Ústavní soud k tomu judikoval, že „takové vedení spisové dokumentace jako v 

nyní posuzované věci již není tzv. na hraně, ale je daleko za hranicí toho, co lze 

v právním státě od orgánu veřejné moci tolerovat. Ústavní soud skutečně nerozumí 

tomu, jak vedlejší účastník může za takovéhoto skutkového stavu označit uplatněnou 
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námitku stěžovatele "za účelovou". Účelovým se naopak zdá vedení spisové dokumentace 

daňovými orgány.“  

[32] Podle žalobce jde o velmi podobnou situaci také v jeho případě. Odpůrce v řízeních 

o zrušení opatření obecného opatření tvrdí, že buď spis nevede, nebo jej vede, ale spis 

obsahuje pouze vydávané opatření. Jednotlivcům pak odpůrce neumožňuje do spisu 

nahlížet (viz další řízení vedená u zdejšího soudu proti opatřením odpůrce). 

[33] Z § 17 SpŘ plyne, že spis „[…] tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná 

vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, 

která je součástí spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové 

záznamy a záznamy na elektronických médiích. Spis musí obsahovat soupis 

všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy.“ 

[34] Z uvedeného plyne, že součástí spisu jsou také dokumenty obsahující výměnu 

organizačních, odborných a konec konců i technických názorů. Pokud tedy odpůrce při 

vydávání svých opatření vychází z nějakých odborných podkladů, tyto musejí být 

součástí spisu. Spis musí splňovat požadavky správního řádu a dalších předpisů.  

[35] Dokonce i když by žalobce neměl právo do spisu u odpůrce nahlížet, jako účastník 

řízení, které je vedeno o návrhu na zrušení těchto opatření, musí mít možnost se s 

kompletním spisem (obsahujícím všechny podklady)  seznámit v řízení před 

soudem. Jinak by nebyla respektována práva žalobce na rovnost účastníků řízení a 

rovnost zbraní a bylo by porušeno jeho právo na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny 

a čl. 6 odst. 1 Úmluvy). 

[36] Pokud odpůrce opakovaně při vydávání opatření obecné povahy konstatuje, že sice 

vede spis, ale tento neobsahuje podklady, na základě kterých bylo opatření vydáno, jedná 

se o tak zásadní vadu, která by měla vést soud ke konstatování nicotnosti opatření, ev. 

k jeho zrušení s účinky ex tunc. 

 

III. 

Opatření není přiměřené sledovanému cíli, když především nezná výjimku pro 

osoby, které mají protilátky na covid-19 

[37] Žalobce dále poukazuje také na to, že opatření není vůbec přiměřené sledovanému 

cíli, kterým by měla být ochrana před nemocí. Opatření je zmatečné, nekoncepční a 

nekonzistentní. Zejména pak poukazuje na to, že ač nebylo prokázáno, že by 

opatření mělo nikoli zanedbatelný vliv na zamezení šíření nemoci a má přitom 

poměrně zásadní negativní dopady na zdraví osob, jakož i jejich důstojnost, 

majetek a soukromý a rodinný život, tak je vynucováno v souhrnu již po řadu 

měsíců – přitom žalobce napadal u zdejšího soudu již předchozí opatření a 

domohl se rozsudku ze dne 13. 11. 2020, fakticky to ale na jeho situaci nemělo 

žádný dopad. Kde je nějaká reálná soudní ochrana? 
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[38] Řada expertů se dříve (před objevem covid-19) do médií vyjadřovala v tom smyslu, 

že nošení roušek nemá vliv na šíření virových onemocnění. Žalobce předkládá články 

z médií, které to dokládají. Předkládá také tzv. dánskou studii, která rovněž dospěla 

k závěru, že není prokazatelný vliv nošení roušek na omezení šíření nákazy covid-19.  

[39] Původně ve svých opatřeních odpůrce argumentoval potřebou zavádět opatření 

s tím, že nákaza způsobená novým koronavirem má značnou smrtnost. Již na začátku 

července ale odbornice WHO, řekla na tiskové konferenci, že riziko smrti koronavirem 

je méně než procento, přesněji 0,6%.4 Navíc je doloženo, že většina obětí byla v 

požehnaném věku a anebo dost obézní a kvůli tomu s vážnými zdravotními problémy 

(popř. obojí).5 Podle aktuální studie zveřejněné na stránkách WHO už je smrtnost 

jen asi 0.2 %.(viz přiložená studie zveřejněná v Bulletinu Světové zdravotnické 

organizace). Jedná se tak již prokazatelně o onemocnění srovnatelné s chřipkou, 

což aktuálně potvrzuje také Státní zdravotnický ústav.6  

[40] Závazný Pandemický plán České republiky konstatuje, že v případě sezónní 

epidemie běžné chřipky onemocní 5 až 10 % obyvatelstva (v podmínkách ČR 

tedy zhruba pět set tisíc až jeden milion obyvatel). Z toho jich každoročně 1.500-

2.000 v souvislosti s chřipkou zemře. Pokud bychom postup žalovaného při vydání 

předmětného opatření zhodnotili jako přiměřený, pak nutně má stát možnost stejná 

opatření přijmout každý rok, když dojde k epidemii chřipky (ovšem kromě chřipky tu 

máme také tuberkulózu, spalničky a řadu dalších nemocí). I pak totiž budou lidé ohroženi 

na zdraví a budou dokonce i umírat.  

[41] Dále pak žalobce napadá, že opatření nezná výjimku pro osoby, které již 

nemoc covid-19 prodělaly a mají protilátky. 

[42] Jak již žalobce uvedl výše, podle vyjádření WHO, americké CDC i českého odborníka 

prof. Berana onemocnění covid-19 podle všeho prodělalo až 10x více osob, než bylo 

pozitivně testováno. To by v ČR znamenalo až 6 skoro milionů osob.7 

[43] Žalobce již onemocnění prodělal a byl u něj proveden pozitivní test na protilátky 

(referenční hodnota protilátek je 1,39 IP, u žalobce bylo naměřeno dne 1. 12. 2020 7,66 

IP a je konstatován závěr: Protilátky IgG proti koronaviru SARS-CoV-2 pozitivní.) 

[44] Vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové profesor Jiří 

Beran má ohledně očkování vakcínou na onemocnění covid-19 poměrně jasný názor, který 

uvedl jak do médi (viz přiložené rozhovory), ale napsal jej také přímo na dotaz žalobce. 

Po prodělání onemocnění totiž člověk nemusí být dle jeho tvrzení očkován. Důvodem je 

zjednodušeně řečeno schopnost lidského těla pamatovat si, co prodělalo za chorobu. 

 
4 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/virtual-press-conference---2-july---update-on-covid-19-r-
d.pdf?sfvrsn=6e095b7e_0  
5 https://video.aktualne.cz/dvtv/obezni-pacienti-nejtezsi-mel-300-kg-komplikuje-to-lecbu-
neje/r~ce5e0760c94c11ea9d74ac1f6b220ee8/  
6 http://stavbeznouze.cz/wp-content/uploads/2020/11/odpov%C4%9B%C4%8F-106_1999-AK-Nielsen-1.pdf  
7 https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19  
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"Prodělané onemocnění covid-19 v jakékoliv podobě zanechá mnohaletou imunitu v 

buněčné paměti,"8 Potvrzuje také, že „doposud nebyla nikdy a nikde vyvinutá vakcína 

proti žádné infekci, která by chránila déle než prodělání samotné infekce“. 

[45] Přitom např. tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula v říjnu 2020  Zájem o 

vakcinaci by podle něj měla zvýšit řada bonusů pro očkované, například možnost nenosit 

povinné roušky.9 

[46] Žalobce tak považuje za flagrantně nepřiměřené, pokud napadené opatření nezná 

výjimku pro osoby, které stejně jako žalobce již onemocnění prodělaly a jsou již na tom 

lépe než ti, kdo budou očkováni.  

[47] Žalobce navrhuje, aby Městský soud v Praze rozhodl tak, že konstatuje 

nicotnost předmětného opatření, eventuálně pak tak, že se napadené opatření 

pro nezákonnost ruší s účinky ex tunc, tedy k datu vydání, příp. k datu nabytí 

účinnosti.   

[48] Dále navrhuje přiznání nákladů soudního řízení. 

 

IV. 

Návrh na vydání předběžného opatření 

[49] Žalobce poukazuje na bezprostředně hrozící újmu na jeho straně, kdy jsou 

prokázány negativní účinky nošení roušek na lidské zdraví. Roušky je přitom nutné podle 

opatření nosit ve všech vnitřních prostorách, v hromadné dopravě, ale také 

v zastavitelném území obcí a měst.  

[50] Žalobce odkazuje na judikaturu NSS, podle které To, že soudy v řízení o návrhu 

na zrušení opatření obecné povahy poskytují primárně ochranu veřejným 

subjektivním právům navrhovatele (§ 2 s. ř.s.), nevylučuje, aby rozhodnutím o 

vydání předběžného opatření dle § 38 s. ř. s. poskytly v přímé souvislosti s 

předmětem řízení i ochranu právu účastníka řízení, které je samo o sobě 

soukromoprávní povahy. (Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 9. 

2015, čj. 4 As 149/2015-78). 

[51] Žalobce proto navrhuje, aby soud rozhodl o vydání tohoto předběžného 

opatření: 

„Odpůrci se zakazuje zasahovat do práv žalobce tak, že je mu zakazováno se 

pohybovat a pobývat bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) 

jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které 

 
8 https://zivotvcesku.cz/jiri-beran-onemocneni-covid-zanecha-mnohaletou-imunitu-ockovani-neni-nutne-rika-
profesor/?fbclid=IwAR0G_iZvN17AW6mx7Rk_DbxVYKJLqXRfzWgqyqws4DfVgk44GGmT9BMNA64  
9 https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/prymula-ockovani-na-covid-nebudou-muset-nosit-rousky-40338626 
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brání šíření kapének, a to zejména ve venkovních prostorách a tam, kde je 

možné zajistit respektování vzdálenosti 2 m od dalších osob.  

Odpůrce je povinen neprodleně přijmout taková opatření, která žalobci 

umožní se pohybovat bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) 

jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které 

brání šíření kapének, a to zejména ve venkovních prostorách a tam, kde je 

možné zajistit respektování vzdálenosti 2 m od dalších osob.“ 

 

        

 

           Žalobce 
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