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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
, ČESKÉ REPUBLIKY

I. 
Úvod

Odpůrci byla dne 14. ledna 2022 doručena výzva nadepsaného soudu. K uvedené výzvě
byl přiložen návrh ze dne 11. ledna 2022, kterým se navrhovatel domáhá zrušení části
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 29. prosince 2021
č.j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN v rozsahu čl. I bodů 9, 10, 11, 13 a 15 (dále jen
,,návrh" a „napadené opatření").

Odpůrce tímto k vyzvě soudu předkládá své vyjádření.

li.
Návrh je nedůvodný

Předně odpůrce ve vztahu k případnému věcnému posouzení obsahu napadeného aktu
soudem musí zdůraznit základní principy, kterými je takový výjimečný postup veden.
Ty shrnul zejména rozsudek NSS ze dne 29. 3. 2011, č. j. 6 Ao 7/2010-73, tak, že soud
musí zejména „velmi dbát na to, aby zachoval účel řízení před správními soudy, jímž je
především poskytovaní ochrany individuálním veřejným subjektivním právům fyzických
a právnických osob prostřednictvím přezkoumávání zákonnosti úkonů orgánů veřejné
správy, a nesklouzl přitom pod pláštíkem provádění testu proporcionality k nahrazování
jejich činnosti a faktickému přebírání kompetencí, které jim zákon stanoví. Zajisté proto
soud vždy postihne ty případy, kde by přijaté opatření bylo projevem zjevné libovůle či
šlo o případ diskriminace, v ostatních bodech jsou však na místě ohledy na celkový
kontext té které věci a určitá zdrženlivost při úvahách o nutnosti soudního zásahu.
V praxi by tak měl soud v rámci testu proporcionality postihovat víceméně pouze
extrémní případy věcně nesprávných opatření, která jsou jen formálně v souladu
se zákonem, nikoliv však případy, kdy v rámci zákona je možné vícero řešení
daného problému a soud pouze dospěje k závěru, že lepší by bylo jiné řešení než
v dané věci příslušným orgánem přijaté.,..,

Odpůrce představuje dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění (dále také jen „ZOVZ") vrcholný orgán ochrany veřejného zdraví v České
republice. V této souvislosti též vede soustavu krajských hygienických stanic, jimž je
nadřízen a jejich působnost vykonává, má-li být vykonávána na území celé České
republiky. Současně má k dispozici zejména Státní zdravotní ústav (,,SZÚ") coby
příspěvkovou organizaci ve své přímé řídící působnosti (§ 86 odst. 2 ZOVZ) a Ústav

1 Zvýraznění doplněno. Viz i z bodu 145 rozsudku nadepsaného soudu ze dne 23. 4. 2020, č. j. 14 A
4112020-111: ,,zásah soudu v podobě zrušení opatření obecné povahy je v podstatě nežádoucí
a zásah soudu do této oblasti by měl být spíše výjimečný (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu
ze dne 2.2.2011, č. j. 6 Ao 6/2010 - 103, bod 114, nebo bod 16 nálezu Ústavního soudu ze dne 7. 5.
2013, sp.. zn. Ill. ÚS 1669/11)." Srov. obdobně též rozhodnutí NSS ze dne 18. 7, 2006 č. j. 1 Ao 1 /2006-74
(č. 968/2006 Sb, NSS), ze dne 24, 10, 2007 č. j, 2 Ao 2/2007-73, část VI, ze dne 29.3.2011, č, j. 6 Ao
7/2010-73, bod 26, ze dne 31. 8, 2011, č. j, 1 Ao 4/2011-42, body 30-32 a 44, ze dne 21. 11. 2018, č, j. 2 As
81/2016-157, body 204 a 205, jakož i ze dne 13.4.2004, č. j. 2 A 10/2002-OL-269,
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zdravotnických informací a statistiky ČR (,,ÚZIS") coby jím zřizovanou organizační složku
státu (§ 70 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb.). Ze správního řádu se podává, že orgány
veřejné moci primárně činí odborný úsudek tam, kde to je možné, samy. To výslovně
potvrzuje dokonce i § 127 odst. 1 o. s. ř., dle nějž jsou orgány veřejné moci povolány
k tomu, aby soudům podávaly odborná vyjádření. Státní zdravotní ústav je nadto též
zapsán coby znalecký ústav specializovaný v oboru Zdravotnictví - ochrana veřejného
zdraví a Zdravotnictví - (a) epidemiologie, (b) virologie a (c) hygiena.

Odpůrce má obecně za to, že situaci týkající se zcela nové a bezprecedentní epidemie
mimořádně nebezpečného koronaviru SARS-CoV-2 je třeba posuzovat komplexně.
To platí mimo jiné i proto, že nejen tato pandemie, ale i odborné poznatky o ní se
dynamicky vyvíjí, a informace a podklady, které jsou běžně dostupné pro provedení
správního uvážení, tedy za dané situace nejsou zcela k dispozici. Na to ostatně myslí
§ 94a odst. 2 ZOVZ a § 2 odst. 6 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při
epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen
„pandemický zákon"), pokud předpokládá a stanoví, že „epidemické" opatření obecné
povahy se vydává „bez řízení o návrhu opatření obecné povahy". Proto všechna opatření
včetně napadených aktů odpůrce zásadně činí (a) na základě všech dostupných (i když
omezených) znalostí, které jsou o viru známy v době činění jednotlivých opatření (best
practice), (b) při vědomí, že tyto znalosti nejsou dostatečné a přesné, a že (c) není
možné čekat na to, až bude prokázáno a jednoznačně doloženo, zda je jedno zvažované
opatření lepší než jiné. Odpůrce proto při přijímání svých opatření preferuje ochranu
života a zdraví osob coby nejdůležitějších základních hodnot,2 avšak při současné snaze
o co nejmenší omezení chodu společnosti. V případě nejasností o šíření či vlastnostech
koronaviru se navíc odpůrce nespoléhá s ohledem na princip náležité opatrnosti na to,
že nastane optimističtější varianta (např. že vir nebude postupovat tak rychle nebo že
onemocnění nebudou tak závažná a úmrtí tak četná).

Princip proporcionality tedy odpůrce při přijímání mimořádných opatření (s určitým
zjednodušením) provádí tak, že zhodnotí současný stav šíření onemocnění COVID-19
na území ČR. Na základě dostupných skutečností a při zohlednění dostupných
vědeckých znalostí pak dojde k odhadu rizika šíření onemocnění COVID-19 na zdraví
a životy osob. Pokud je výsledek neuspokojivý a riziko šíření onemocnění COVID-19
v populaci je příliš vysoké, jsou identifikována různá opatření, která by mohla šíření
onemocnění COVID-19 zpomalit a zmírnit dopady jeho šíření na zdraví a životy osob.
Při volbě vhodných opatření volí odpůrce a další orgány krizového řízení ty, které dle
jejich názoru v rozsahu jejich diskrece v nejvyšší míře zpomalují šíření koronaviru SARS
CoV-2, resp. onemocnění COVID-19, a zároveň co nejmenším způsobem negativně
dopadají na obyvatelstvo a práva osob.· Odpůrce zohledňuje rovněž to, že zatímco
tato omezení jsou dočasná, mohlo by případné explozivní rozšíření infekce

2 Srov. i výše přímo citovaný komentář k čl. 31 Listiny základních práv a svobod v WAGNEROVA, E. a kol.·
Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.
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COVID-19 vést k závažným dočasným i trvalým zdravotním následkům velké části
populace a k úmrtí desetitisíců až statisíců osob.

K námitkám navrhovatele uvádí odpůrce následující:

Odpůrce se předně pozastavuje nad žádostí navrhovatele, aby byla napadeným
opatřením stanovena výjimka pro osoby, které se nechtějí nechat naočkovat z důvodu
svědomí. Odpůrce uvádí, že takový požadavek se jeví zcela absurdně a výjimka
v takovéto podobě by popírala smysl a účel napadeného opatření. Pokud by odpůrce
stanovil v opatření výjimku z důvodu svědomí, došlo by zcela určitě k jejímu zneužití,
nehledě na to, že by v praxi bylo její splnění nekontrolovatelné. Navrhovatel neuvádí, jak
by dle něj mělo být splnění této podmínky prokazováno provozovateli zařízení, nehledě
na to, že by to pro provozovatele znamenalo nepřiměřenou zátěž. Navrhovatel také
pozapomíná, že tzv. výhrada svědomí na kterou se odkazuje, je výjimečným institutem,
který nelze použít obecně, ale pouze v konkrétním případě, přičemž tvrzení konkrétní
osoby musí být mimořádně závažná. Jak ostatně vyplývá i z rozsudku, který cituje
i samotný navrhovatel „Příliš široký výklad a aplikace práva projevovat své náboženské
vyznání nebo uplatňovat sekulární výhradu svědomí, by mohly vést k rozkladu systému
povinného očkování a v důsledku toho být hrozbou pro zdraví zejména těch dětí
a dospělých, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou prostřednictvím vakcinace proti
daným onemocněním bránit. " (viz rozsudek NSS ze dne 1 O. prosince 2020, 9 As
62/2020-33). Odpůrce má za to, že formulováním obecné výjimky z důvodu svědomí by
bylo v rozporu s tím, jak byla výhrada svědomí judikována soudy a vedlo by k jejímu
zneužití i s ohledem na nemožnost prokázání jejího splnění na místě.

K námitce navrhovatele, že očkované osoby nejsou bezinfekční, . odpůrce uvádí,
že rozdílný přístup v kontextu opatření k zamezení šíření nákazy novým koronavirem
u neočkovaných a očkovaných osob má svůj racionální základ. Očkování vytváří
v organismu vakcinované osoby nepříznivé podmínky pro replikaci viru. V případě, že je
očkovaná osoba virem infikována, díky očkování u ní dojde ke snížení pravděpodobnosti
vzniku mutací, které jsou více přenositelné na další osoby. Pokud se v opatření objevuje
terminologie „bezinfekční" ve vztahu k řádně očkovaným osobám, je tím míněn
především stav, kdy možnost přenosu nového koronaviru od plně očkované osoby
na ostatní významně klesá. 3 Odpůrce se ostatně k volbě pojmu „bezinfekčnosti"
vyjadřuje i na str. 18 odůvodnění napadeného opatření: Ministerstvo si je vědomo, že
pojem .oezintekčnost" není v daném kontextu plně jednoznačně odpovídajícím termínem
pro daný stav a v praxi prostředky, které ji mají objektivizovat, ji stoprocentně nezaručují,
ale pro zjednodušení celé komunikace byl zvolen tento jednoslovný pojem, jakožto

viz studie https://www .eurosurveillance.org/content/10.2807 /1560-7917 .ES.2021.26.44.2100977# 
abstract content a sdělení CDC https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0607-mrna-reduce
risks.html
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termín vyjadřující nízké epidemiologické riziko u osob prokazujících se dokladem
o „bezinfečnosti".

Jak je dále uvedeno v odůvodněni napadeného opatření, význam očkování nelze zúžit
pouze na prostředek k doložení tzv. bezinfekčnosti při vstupu do provozovny nebo účasti
na akci. Jeho hlavní přínos je v tom, že pokud se naočkovaná osoba setká s nemocným
člověkem, je riziko nákazy několikanásobně nižší (přibližně 5x) než u neočkovaného
jedince, který onemocnění dosud neprodělal. V případě závažného průběhu onemocnění
nebo dokonce úmrtí je pak toto riziko ještě mnohem nižší. Zároveň je řadou studií
doloženo, že v případě, pokud k nákaze očkované osoby dojde, je pravděpodobně tato
osoba méně infekční a současně se u očkovaných osob zkracuje doba vylučování viru
SARS-CoV-2.

Odpůrce dále poukazuje na rozsudek NSS ze dne 20. října 2021, č. j. 2 Ao 7/2021, kde
NSS vyslovil následující: ,,Na závěr je nutné poznamenat, že při plošném omezování
práv cestou mimořádných opatření za účelem ochrany práv členů chráněných skupin je
nutné přihlédnout k principům solidarity a společenské odpovědnosti, bez nichž se
zvládnutí epidemie onemocnění covid-19 nepochybně neobejde. Při poměřování musí
odpůrce mj. zohlednit, kdo je napadeným opatřením cestou omezování práv jiných
chráněn a zda je ochoten se sám solidárně podílet na řešení epidemie, a to
např. prostřednictvím vlastního očkování. Podle odpůrce je očkování pro zvládnutí
epidemie klíčové. I když se nejedná o jediný a dokonalý nástroj ochrany proti
koronaviru (takový neexistuje), je podle dostupných informací bezpečný,
přiměřeně účinný a snadno dostupný a jednotlivci jej mají k dispozici již několik
měsíců (zhruba od doby vydání napadeného opatření). Aspekt solidarity při ochraně
před nákazou tedy má s přibývajícím časem ustupovat ve prospěch svobody volby
a s tím spojené nutnosti unést důsledky s touto volbou spojené."

Odpůrce si rovněž dovoluje odkázat na rozsudek NSS ze dne 16. prosince 2021,
č. j. 9 Ao 28/2021, kterým bylo dokonce rozhodnuto o obdobném návrhu a kde uvedl
NSS následující:

,,[38] Navrhovatel svoji výhradu svědomí koncipoval velice široce, tak, že by ji
ve stejném znění mohl uplatnit proti jakékoli právní povinnosti, o jejíž „pravdivosti"
(smysluplnosti) nebude sám vnitřně přesvědčen. Proto NSS nad rámec věci připomíná
následující. Uznání výhrady svědomí proti povinnému očkování Ústavní soud ani NSS
rozhodně nepojímají jako automatismus, kdy navrhovateli postačuje odkázat na to,
že mu ve splnění právní povinnosti brání jeho víra. V bodě 29 rozsudku
č. j. 9 As 6212020 - 33 NSS uvedl, že „tvrzení zakládající takovou ústavně garantovanou
výjimku založenou na sekulární či náboženské výhradě svědomí musí být mimořádně
závažná, vztahující se k danému jedinci, dostatečně určitá a prokázaná". V rozsudku
č. j. 8 As 20/2012 - 42, bodě 27, pak dodal, že ,,[p]ouze odlišný názor rodičů stěžovatele
v tomto případě nedostačuje. Jak uvedl ústavní soud, povinnost očkování sleduje
legitimní cíl, tj. ochranu veřejného zdraví, který nad takovými odlišnými názory rodičů
očkovaných dětí převáží. Byť má každý právo na vlastní názor i právo své názory
svobodně projevovat (čl. 15 a 16 Listiny), není možné očekávat, že by v demokratickém
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právním státě mohl z důvodu odlišného názoru nerespektovat platné a účinné právní
předpisy. Pokud by tak přece učinil, musí počítat s odpovídajícími právem stanovenými
následky." [39] Napadené opatření proto nemůže být ani diskriminační z důvodu, který
navrhovatel namítá. Nedopadá na něj totiž méně příznivě než na běžnou populaci.
Nedůvodná je proto i jeho námitka, že měl odpůrce v odůvodnění opatření výjimku
z podmínky očkování související s náboženskou vírou odůvodnit, a neučinil-li tak, zatížil
mimořádné opatření nepřezkoumatelností ... "

Odpůrce je přesvědčen, že závěry NSS, které obsahují výše uvedené rozsudky jsou
zcela přiléhavé i v této věci a navrhovateli nelze v jeho argumentaci přisvědčit.

IV.
Jednání a podjatost

Odpůrce souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání a nevznáší námitku podjatosti
vůči žádnému soudci 8. nebo 7. senátu uvedenému v písemnosti č.j. 8 Ao 5/2022-37.

v.
Předložení správního spisu

K výzvě soudu k předložení spisového materiálu odpůrce sděluje, že podklady
pro vydání napadeného opatření jsou uvedeny v odůvodnění. Dále odpůrce uvádí,
že opatření bylo vydáno se souhlasem vlády č. 1212 ze dne 29. prosince 20214,
které zasílá odpůrce v příloze. Ze sběrného archu spisu vyplývá, že spis obsahuje
napadené opatření a opatření, která mu předcházela, popř. příslušná usnesení vlády.

VI.
Návrh

Na základě výše uvedených skutečností odpůrce navrhuje, aby Nejvyšší správní
soud návrh jako nedůvodný zamítl.

Mgr. Jan Bačina v. r.
ředitel odboru právního
podepsáno elektronicky

Přílohy:
- usnesení vlády 1212
- příloha k usnesení vlády 1212
- sběrný arch spisu sp. zn. MZDR 14601/2021/MIN/KAN

4 Dostupné také zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANACACAEKE3
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