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Nouzový stav: 

 soudy se po celou dobu nouzového stavu nebyly schopny dohodnout, kdo má přezkum opatření provádět 

 snaha o přezkum formou pokus – omyl  

 zásahové žaloby – civilní žaloby – Ústavní soud

Soudní ochrana individuálních práv a svobod v době 
nouzového stavu a za stavu pandemické pohotovosti



 aktivně legitimován pouze ten, kdo byl přímo cílem zásahu 

 v případě škol nebylo ani jisté, zda škola vystupuje jako správní orgán 

 podanou žalobu krajský soud odmítl s tím, že se nelze bránit zásahovou žalobou 

 podána kasační stížnost k NSS 

 řízení bylo přerušeno do doby, než rozhodne rozšířený senát NSS v jiné věci

 rozšířený senát NSS nakonec rozhodl, že škola správním orgánem při aplikaci opatření není 

 rozhodnutí až v červnu tohoto roku 

 o žalobě proti zásahu na Staroměstském náměstí z 03/2021 dosud nebylo rozhodnuto 

 v době vyhlášení nouzového stavu přes nesouhlas PSP ČR

Zásahová žaloba (§ 82 s.ř.s.)



Žaloba na odstranění protiprávního stavu  

 první žaloba podána 30.12.2021 

 řízení zastaveno, žalobce odkázán do správního soudnictví (zásahová žaloba) 

 další žaloba podána 18.04.2021 

 dosud nerozhodnuto 

 předběžné opatření zamítnuto  

 při prvním zamítnutém návrhu na zrušení mimořádného opatření soudkyně vyzývala, zda žalobce trvá na 

žalobě – žalobce trval 

 od té doby od soudu žádná reakce (ani v souvislosti se vyslovenou nezákonností některých opatření týkajících 

se škol) 

Civilní žaloba (o.s.ř.)



Omezený okruh osob oprávněných podat návrh na zrušení

 Senát 

Ústavní soud návrh na zrušení odmítl – není příslušný

 Fyzická nebo právnická osoba 

 Jen jako účastník řízení 

 Ústavní soud se krizovými opatřeními odmítl zabývat z důvodu své nepříslušnosti 

možný důvod – forma krizových opatření, ale neuvedl výslovně 

 řídí se zásadou zdrženlivosti

Ústavní soud ČR



12. 04. 2020 – 17. 05. 2020 (35 dní) 

05. 10. 2020 – 11. 04. 2021 (188 dní)

 Po dobu nouzového stavu se nikdo soudní ochrany nedomohl!  

Nouzový stav



Pandemický zákon účinný od 27.02.2021, nouzový stav skončil ale až 11.04.2021 

 Založena věcná příslušnost Nejvyššího správního soudu 

 Jednoinstanční řízení (bez možnosti odvolání) 

 Jen některá mimořádní opatření (dle ZoVZ § 69 odst. 1 písm. b) a i) a dle PanZ) 

Má rozhodovat přednostně – přesto rozhodnutí trvá déle, než měsíc 

MU účelově každý týden vydávalo nové MO totožného obsahu, aby NSS nemohl zrušit aktuální 

 Snaha o zamezení praktiky MZ předběžným opatřením, NSS nikdy nevyhověl (měl za to, že by 

zasahoval do pravomoci výkonné moci) 

Stav pandemické pohotovosti



Pokud by neplatil pandemický zákon

 Mimořádní opatření vydávána formou opatření obecné povahy

 Dle soudního řádu správního jsou příslušné správní soudy – místně příslušné krajské soudy

 Doba pro rozhodnutí stanovena na 90 dní 

 Zachována dvojinstančnost řízení – možná kasační stížnost

 V případě stejné taktiky ministerstva (opakované vydávání MO v krátkém sledu za sebou) není možné 

dosáhnout zrušení aktuálně platného opatření

 Skutečná efektivita soudní ochrany = 0. 

Soudní ochrana podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví 



Vývoj argumentace 

 Hlavně právní 

 nepřiměřenost opatření, zásahy do práv a svobod vážnější, než pokud by opatření nebyla, jako doplňující 

důvody absence důkazů o epidemii (po očištění tendenčních reportáží a článků v hromadných 

sdělovacích prostředcích) 

 nepřiměřenost opatření, důkazy o neefiktivitě opatření, negativní výsledek testu proporcionality, důraz na 

absenci důkazů o nutnosti vydávat mimořádní opatření

 pouze neexistence důvodů, pro který by mělo být mimořádné opatření vydáváno 

 NSS nikdy nepřezkoumal, zda existuje na území ČR stav epidemie, ačkoli k tomu byl opakovaně vyzýván. 

Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu



Argumentace soudu 

 NSS ve svých prvních rozhodnutích vyjádřil své přesvědčení, že o některých epidemických ukazatelích není

důvod pochybovat, aniž by je kdokoli prokazoval. V řízeních před NSS nikdy nebylo ministerstvo zdravotnictví

nuceno předložit jediný důkaz k prokázání následujících skutečností:

 přetížení zdravotnického systému 

 počty úmrtí v souvislosti s onemocněním Covid-19 

 význam počtu pozitivně testovaných osob 

 nutnost přijímání mimořádných opatření 

Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu



6 Ao 1/2021 ze dne 08. dubna 2021 



8 Ao 1/2021 ze dne 14. dubna 2021



5 Ao 1/2021 ze dne 06. května 2021 



5 Ao 8/2021 z 31. května 2021  



Předkládali jsme řadu důkazů, které notoriety soudu zpochybňovaly, získaných zejména na základě zákona č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ale také odbornými pracemi, studiemi, analýzami

 Informace z konkrétních nemocnic – stav vytíženosti nevybočoval ze čtyřletého průměru

 Informace od zdravotních pojišťoven – hospitalizace Covid JIP 4% z celkového počtu JIP hospitalizací 

 Počty úmrtí manipulované – prohlásil sám ministr Blatný, naznačují informace od zaměstnanců nemocnic 

– placení pohřbů v případě C+,… 

 Pozitivní test neznamená nemoc, ani infektivitu – pouze informace o přítomnosti části RNA 

Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu



NsP Česká Lípa: 

Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu



Fakultní nemocnice Plzeň

Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu



Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu



Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu



NSS tyto informace vždy ignoroval. 

Nejvyšší správní soud se nikdy předloženými důkazy nezabýval. Ve svých

pozdějších rozhodnutích odkazoval na odůvodnění prvních rozhodnutí, ve

kterých označil ukazatele epidemické situace za obecně známé skutečnosti, příp.

notoriety nebo skutečnosti, o kterých soud nemá důvod pochybovat, ačkoli je

MZ nikdy neprokázalo a ani k tomu nebylo nikdy soudem vyzváno. Soud jejich

existenci nikdy nepřezkoumával. Přesto se nadále se argumentací o neexistenci

epidemie odmítl zabývat.

Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu



Proti dvěma rozhodnutím NSS byla podána ústavní stížnost pro porušení práva na

spravedlivý proces a na soudní ochranu. Jediný argument – NSS ignoruje předložené

důkazy, které vyvrací skutečnosti považované soudem za notoriety a MZ nemusí

prokazovat nic.

 Jednoznačné porušení práva na spravedlivý proces

 Porušení práva na soudní ochranu 

NSS přehlíží předkládané důkazy 

 tvrzení ministerstva bezmezně věří i bez důkazů

 porušuje zásadu rovnosti zbraní 

 evidentně zvýhodňuje jednu stranu sporu – ministerstvo 

 přitom každý zásah veřejné moci do individuálních práv musí být řádně zdůvodněn a důvody musí být 

orgán veřejné moci schopen prokázat 

Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu



Rozhodnutí Ústavního soudu ČR

 Ústavní soud dokonale zkopíroval argumentaci Nejvyššího správního soudu a odkázal na odůvodnění 

rozhodnutí NSS, ve kterých byly bez důkazů konstatovány obecně známé skutečnosti s tím, že NSS se 

předloženými důkazy dostatečně zabýval. 

III. ÚS 1498/21 

Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu



NSS i ÚS tak uzavřeli dokonalou argumentaci v kruhu, kdy dokazování probíhá odkazem

na jiné rozhodnutí, kde dokazování sice také neproběhlo, ale soud se vyjádřil, že se o

věci nadále nehodlá bavit, což považuje za dostatečný důkaz

Případy, kdy NSS prohlásil opatření ze nezákonná, jsou bezvýznamné. MZ opatření

vydávalo opakovaně i přes nezákonnost a tak často, že nebylo reálné dosáhnout jeho

zrušení (vždy jen prohlášení nezákonnosti).

Navíc rozhodnutí o nezákonnosti nikdy neřešila podstatu věci, tedy, zda existuje vůbec

důvod k vydávání mimořádných opatření. Zda epidemiologická situace vůbec vydávání

MO vyžaduje. Zde existuje na území ČR epidemie nebo zda hrozí, že epidemie vznikne.

Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu



Poslední MO je vydáno v době, kdy je hospitalizováno cca 60 nemocných osob.

Z toho není známo, kolik se léčí s vážným průběhem nemoci. Nicméně je zjevné, že

ze 150 českých nemocnic je jich nejméně 90, které nepečují o žádného pacienta

s onemocněním Covid-19 !!!

Epidemie neexistuje a MZ nepředkládá žádné argumenty, které by naznačovaly, že

by se to mělo změnit. Prakticky stejné počty nemocných i nově pozitivních platí od

června. Přesto soud ani jedno mimořádné opatření nezrušil pro absenci důvodů

pro jeho vydání.

Současný stav



Soudní moc ve státě je povolána k jedinému svému úkolu, a tím je ochrana práv. A

to nejen mezi občany navzájem, ale zejména, ochrana práv občanů před ostatními

dvěma složkami státní moci (mocí zákonodárnou a mocí výkonnou).

Bohužel, nezbývá než konstatovat, že soudní moc zcela rezignovala na svoji

základní funkci a co rozhodně neposkytuje, to je ochrana individuálních

občanských práv.

Závěr 


