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Shrnutí
Práce obsahuje tabulku soudních rozhodnutí, která se v České republice týkají pandemie
covidu-19. Uspořádání tabulky je chronologické, to znamená, že řadí rozhodnutí podle toho,
který den byla přijata. Snahou práce je obsáhnout všechna soudní rozhodnutí, která rušila vládní
opatření nebo je prohlásila za nezákonná. Rozhodnutí Ústavního soudu jsou uvedena všechna,
tedy i ta, která návrh odmítala.
První časový úsek rozhodnutí se týká zejména nouzového stavu. Ústavní soud rozhodl, že
nouzový stav kontroluje primárně Poslanecká sněmovna, nikoliv Ústavní soud.
Tabulka obsahuje další rozhodnutí Ústavního soudu, zejména pak rozhodnutí týkající se
přezkoumání opatření přijatých na základě nouzového stavu. Ústavní soud judikoval, že tato
opatření jsou právními předpisy, které jsou přezkoumatelné Ústavním soudem jen na základě
návrhů privilegovaných navrhovatelů.
V dalším období následují zejména rozhodnutí ve správním soudnictví, která přezkoumávají
opatření obecné povahy (OOP), vydaná v prvním období (před pandemickým zákonem) podle
zákona o ochraně veřejného zdraví1. Při přezkoumání opatření přijatých na základě zákona
o ochraně veřejného zdraví je třeba poukázat zejména na rozhodnutí Městského soudu v Praze,
který jako první našel odvahu k přezkoumání opatření, když k tomu musel „tvůrčím“ způsobem
přehodnotit dosavadní přístup soudů k aktivní legitimaci žalobce. Tím získalo správní soudnictví
možnost o opatřeních rozhodovat.
Po vydání pandemického zákona byla vydána velká řada rozhodnutí Nejvyššího správního soudu,
který dostal v pandemickém zákoně působnost přezkoumávat všechna opatření vydaná
na základě tohoto zákona i ministerská opatření vydaná podle zákona o ochraně veřejného
zdraví. Nejvyšší správní soud rozhoduje v jednostupňovém řízení, což podstatně zkracuje
přezkoumání opatření, na druhou stranu umožňuje senátům Nejvyššího správního soudu velkou
volnost v rozhodování. Tím může vzniknout rozptyl v rozhodování. Což se v období pandemie
také stalo, rozpory pak řešil v dalších rozhodnutích rozšířený senát Nejvyššího správního soudu.
U každého soudního rozhodnutí je v tabulce uveden výsledek řízení a zkratkovitě je popsán
hlavní důvod výsledku rozhodnutí.
Dále se studie zabývá jednotlivými důvody, pro které byla opatření nejčastěji soudy rušena.
Jedním z důvodů byla proporcionalita mezi opatřením chránícím životy a zdraví občanů
na straně jedné a narušením jiného práva na straně druhé. Dalším důvodem bylo překročení
restriktivně vykládaných působností zdravotnických orgánů. Dalším důvodem byly nedostatky
v odůvodnění. Ani u jednoho důvodu se však soudy ve svém výkladu neshodly, a tabulka tak
ukazuje ve skutečnosti boj soudů mezi sebou. Studie byla doplněna v r. 2022 a je časově
dovedena až do konce jara 2022.

1

Plná znění názvů zákonů a jejich zkrácené znění, uváděné ve studii, jsou uvedena na konci práce.
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Důvody zrušení či nezrušení opatření orgánů výkonné moci ze strany soudů
Tato práce analyzuje soudní rozhodnutí, která byla přijata v České republice během pandemie.
Autorka usilovala o úplný výčet rozhodnutí a jejich umístění v tabulce, vynechána jsou jen některá
zcela jednoduchá usnesení odmítací (pro nepříslušnost). Vzhledem k tomu, že v ČR neexistuje
souhrnná databáze všech soudních rozhodnutí, není vyloučeno, že některé rozhodnutí prvního
stupně správního soudnictví, zejména z doby před přijetím pandemického zákona, v tabulce chybí.
Vynechána jsou rozhodnutí, která zasahují právo volební, tato problematika je odlišná a zatěžovala
by práci.
Dále se práce zabývá klasifikací důvodů, které vedly k příslušnému soudnímu rozhodnutí. Je třeba
rozhodnutí rozdělit alespoň pracovně na rozhodnutí procesní a rozhodnutí věcná. Je nutno si
uvědomit, že oba aspekty se vyskytují ve všech rozhodnutích. Pro výklad je užitečné zdůraznit
jeden z aspektů, který je pro výsledek rozhodnutí rozhodující nebo převažující. Jen tak může být
z tabulky patrno, jak se judikatura vyvíjela, vzájemně ovlivňovala a posunovala během měsíců
pandemie.
Po nabytí účinnosti pandemického zákona se řešení procesních podmínek v rozhodnutích omezilo.
Bylo tomu tak proto, že pandemický zákon specifickým způsobem upravil příslušnost soudů.
Z tohoto důvodu už nebylo třeba natolik v soudních odůvodněních procesní aspekty interpretovat.
Přesto se Nejvyšší správní soud k procesním otázkám vrátil, když se pokusil změnit dosavadní
přístup. Zatímco po nabytí účinnosti pandemického zákona v podstatě každý mohl úspěšně
napadnout každé opatření, pokud se jej nějak mohlo dotknout, což bylo projevem soudcovského
aktivismu, později se některé senáty snažily omezit aktivní legitimaci jen na případy, kdy bylo
působení opatření na žalobce bezprostřední, a v ostatních případech žaloby odmítat. Rozlišení
těchto případů je obsaženo zejména v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z 20. 10. 2021, 8 Ao
22/2021 – 183.
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Procesní záležitosti přezkoumání pandemických opatření
A. K aktivní legitimaci žalobce
Před vyhlášením nouzového stavu na jaře roku 2020 nebylo napadeno žádné opatření učiněné
exekutivou. Po vyhlášení nouzového stavu byly (zjednodušeně řečeno) dvě možnosti, jak vydat
opatření ze strany exekutivy. Jednou z možností bylo vydat opatření vládou, podle krizového
zákona. Druhou možností bylo použití zákona na ochranu veřejného zdraví, a v jeho oblasti
působnosti vydat ministerstvem zdravotnictví nebo příslušnými orgány opatření obecné povahy.
Každá z cest byla jinak přezkoumatelná soudy. Soudy si nejprve musely výklad ujasnit, což učinil
zejména Ústavní soud, který judikoval, že celostátní opatření podle zákona o ochraně veřejného
zdraví jsou i materiálně opatřeními obecné povahy (i když připomínají svou obecností právní
předpisy a o tomto závěru Ústavního soudu, který se zdá alibistický, je možno diskutovat) a jsou
tak přezkoumatelná z hlediska zákonnosti správním soudnictvím. Vládní opatření podle krizového
zákona prohlásil Ústavní soud za zvláštní právní předpisy, ty mohou být napadeny jen
privilegovanými navrhovateli u Ústavního soudu podle zákona o Ústavním soudu, správním
soudnictvím přezkoumatelné nejsou.
Pokud se týká návrhu na přezkoumání zákonnosti opatření obecné povahy, přijatého na základě
zákona o ochraně veřejného zdraví, musely správní soudy, pokud chtěly žaloby na zrušení opatření
obecné povahy rozhodovat, přehodnotit dosavadní výklad ohledně toho, kdo je oprávněným
navrhovatelem, tedy kdo je případným nezákonným opatřením obecné povahy zkrácen na svých
právech. Bylo třeba nově interpretovat ustanovení § 101a odst. 1 soudního řádu správního, které
zní: „Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že
byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen.“
Extenzivního výkladu se zhostil zejména Městský soud v Praze, když v rozhodnutí sp. zn. 14 A
41/2020 přijal žalobu na zrušení opatření obecné povahy, aniž by v odůvodnění řešil, zda má
žalobce aktivní legitimaci z hlediska věcného. Soud překročil dosavadní obecně akceptovaný
výklad § 101a soudního řádu správního, který vycházel z toho, že žaloby, blížící se actio popularis,
proti opatření obecné povahy přípustné nejsou2. Extenzivní výklad aktivní legitimace žalobce,
provedený v uvedeném rozhodnutí, byl (zdánlivě) potvrzen pozdějším přístupem Ústavního
soudu, který návrhy na zrušení opatření obecné povahy sám odmítal s důvodem, že jsou
přezkoumatelná z hlediska zákonnosti ve správním soudnictví3 a proto není možno podat ústavní
stížnost přímo k ústavnímu soudu.
Omezení extenzivního výkladu aktivní legitimace a tím počtu žalobců v tomto směru obsahují až
rozsudky 8. senátu NSS z poloviny roku 2021, tedy zejména rozsudek NSS z 29. 6. 2021 (8 Ao
7/2021-44) a rozsudek NSS (8 Ao 13/2021 – 65) z 3. 8. 2021, rozsudky NSS (8 Ao 8/2021-55; 8 Ao
8/2021-52) z 31. 8. 2021 uvedený extenzivní výklad omezují. Rozlišení, kterými opatřeními je každý
občan zasažen na právech a kterými je zasažen jen určitý občan, je uvedeno v rozsudku Ao 8/2021
– 55 body 20 – 31 s tím, že aktivně legitimovaný je jen ten, kterému je stanovena určitá povinnost.
Soud v odůvodnění píše, že „mezi regulací činnosti podnikatele a právní sférou zákazníka neexistuje
přímý a nezprostředkovaný vztah“, takže zákazník např. nemůže žalovat omezení obchodů nebo
hotelů, ale může žalovat omezení provozu zoo. Argumentace soudu se tímto v podstatě
náhodným způsobem snaží omezit počet žalob. Dojem z argumentace soudu je takový, že je

2

Kühn, Z., Kocourek T. a další. Soudní řád správní, k § 101a, in: ASPI. Komentář konstatuje: „Dále NSS dospěl
k obecnějšímu závěru, že navrhovatel nemůže v řízení vystupovat jako obhájce cizích práv ani podávat tzv. actio
popularis, tj. žalobu ve veřejném zájmu.“ Extenzivní výklad se částečně opíral o usnesení rozšířeného senátu sp. zn. 1
Ao 1/2009 – 120.
3
Pl. ÚS 25/20 až Pl. ÚS 84/20
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zřejmé, že aktivní legitimace neměla být rozšiřována už na počátku rozhodovací praxe při
pandemii, resp. neměla být rozšiřována nad dosavadní výklad SŘS, a že většina žalob měla být
odmítána pro nedostatek aktivní legitimace, tedy přímého zasažení práv žalobce.
B. Otázka možnosti změnit žalobu žalobcem (za situace, kdy bylo původní opatření obecné
povahy nahrazeno novým opatřením); souvislost s odepřením spravedlnosti
Aby správní soudy mohly rozhodovat o opatřeních obecné povahy, bylo třeba zajistit, aby bylo
možno změnit návrh tak, aby v okamžiku rozhodování soudu bylo napadeno aktuální opatření.
Docházelo totiž k rychlé obměně opatření, takže nebylo z důvodů procesních lhůt reálné
pro správní soud rozhodnout tehdy, pokud ještě původně žalobcem napadené opatření platilo.
S tím se vyrovnal poprvé opět Městský soud v Praze, když v rozhodnutí 14 A 41/2020 připustil, aby
byl žalobní návrh žalobcem upraven, za podmínky, že opatření nebylo výslovně zrušeno, i když bylo
nahrazeno opatřením jiným, a v novém opatření je stanoveno totéž, co bylo napadeno. Tato
interpretace jde zcela mimo rámec dosavadní judikatury a obecné logiky – jak mohlo opatření
obecné povahy způsobit žalobci zkrácení práv, když nebylo v době zkracování práv ještě přijato?
Interpretaci v těchto směrech poté přejaly i další správní soudy na obou úrovních, čímž bylo
ve skutečnosti umožněno, že správní soudy mohly o příslušných opatřeních v době před přijetím
pandemického zákona vůbec rozhodovat.
Pokud nebyla připuštěna nově interpretovaná změna návrhu, bylo to považováno za odmítnutí
spravedlnosti (v rámci práva na spravedlivý proces). Precedenčně to konstatoval NSS dne 4. 6.
2020 (6 As 88/2020 – 44).
Tomu částečně přisvědčil v listopadu 2021 Ústavní soud, i když s votem předsedy senátu, který
jedno z odmítacích rozhodnutí NSS zrušil (II. ÚS 2385/21). Ústavní soudci se však na tomto neshodli
a předseda senátu David Uhlíř vystoupil s velmi ostrým odlišným stanoviskem.
C. Problematika vyhlášení nouzového stavu a jeho prodloužení
Vyhlášení nouzového stavu a jeho kontrola byla řešena Ústavním soudem s výsledkem, který až
na výjimku – překročení demokratických základů státu – vyloučil jurisdikci Ústavního soudu s tím,
že kontrolujícím subjektem při vyhlašování nouzového stavu je primárně Poslanecká sněmovna.
Sněmovna má možnost kdykoli podle čl. 5 odst. 4 ústavního zákona o bezpečnosti ČR nouzový stav
zrušit. Pokud se týkalo vládního vyhlášení nového nouzového stavu bezprostředně poté, kdy nebyl
nouzový stav Sněmovnou prodloužen, a proto přestal uplynutím maximálního času platit, setrval
Ústavní soud na zásadě, že není příslušný k přezkoumání věci, i když tento postup považoval
za neodpovídající ústavněprávní regulaci4.
D. Problematika zásahových žalob
Procesní záležitosti byly řešeny rovněž v případě žalob podaných proti zavření škol. Jednalo se o to,
zda je možno podat zásahovou žalobu podle § 82 SŘS proti škole, která se řídila mimořádnými
opatřeními vlády a školu uzavřela. Soudy se v tom v počátku neshodly a některé ze žalob byly
připuštěny. To vyřešil až rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v kasačním rozhodnutí tak,
že zásahovou žalobu podle § 82 SŘS není možno proti škole podat (9 As 264/2020 – 51). Jde jen
o názor většinový, soudci Mikeš a Šimka ve svých votech s ním nesouhlasili.

4

Pl. ÚS 12/21, z rozhodnutí: „Nezmění-li se skutečnosti, na základě kterých byl vyhlášen nouzový stav, nelze "nově"
vyhlásit nouzový stav vládou od okamžiku, kdy "povolený" nouzový stav skončil a Poslanecká sněmovna s jeho
prodloužením nesouhlasila.“
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E. Problematika souběhu dvou zákonů (v období před pandemickým zákonem)
Kromě příslušnosti soudů je nutno se zmínit o otázce souběhu dvou zákonů. Městský soud v Praze
v rozhodnutí sp. zn. 14 A 41/2020 prohlásil opatření obecné povahy za nezákonné z důvodu, že
bylo vydáno na základě zákona na ochranu veřejného zdraví, nikoliv na základě krizového zákona,
který upravuje opatření vydávaná za nouzového stavu. Při kasačním řízení Nejvyšší správní soud
s Městským soudem nesouhlasil a rozhodnutí Městského soudu bylo zrušeno. Pokud jsou
pravomoci Ministerstva zdravotnictví stanoveny zákonem na ochranu veřejného zdraví, mohou
být uplatněny i za nouzového stavu, a to vedle nástrojů, které vycházejí z krizového zákona
pro období vyhlášeného mimořádného stavu.
F. Nedostatek písemné formy rozhodnutí
V kontextu pandemie je výjimečným rozhodnutím rozsudek Krajského soudu v Brně, který
na základě zásahové žaloby zrušil rozhodnutí o karanténě pro nedostatek písemné formy
správního rozhodnutí (30 A 177/2020-102). Tento rozsudek byl potvrzen i v kasačním rozhodnutí,
31. 8. 2021. Soudkyně krajského soudu v rozsudku poukázala na to, že ani za velmi dlouhou dobu
průběhu pandemie nebyl zákon v tomto směru upřesněn, aby hygienické stanice byly schopny
plnit povinnosti podle správního řádu.

Věcné otázky při přezkoumání pandemických opatření
A. Proporcionalita
Velká část návrhů na zrušení opatření obsahovala tvrzení, že opatření je neúměrné při srovnání
cíle a prostředku, kterým bylo porušení práva na podnikání, porušení práva na vzdělání, porušení
svobody pohybu a pobytu nebo zachování tělesné integrity. Jen malá část soudních rozhodnutí se
proporcionalitou zabývala, ještě menší část rozhodnutí pak byla rozhodnuta ve prospěch porušení
proporcionality. Důvod upřednostňování jiných námitek navrhovatelů je nasnadě – není úlohou
soudů posuzovat úměrnost opatření, zejména když není možno na soudu požadovat odborné
vzdělání ani možnost povolání znalců k určení, zda bylo opatření úměrné s respektem
k nejnovějším epidemiologickým poznatkům a v návaznosti na danou fázi vývoje pandemie v ČR
nebo v jednotlivých ohniscích. I když byla proporcionalita zmiňována v řadě rozhodnutí, jako
důvod pro zrušení opatření nebo pro prohlášení za nezákonné byla tedy soudem aplikována
omezeně.
Prvním zřetelným případem uplatňujícím proporcionalitu byl nález Ústavního soudu z 8. 12. 2020,
týkající se krizového opatření – snížení nájemného za nouzového stavu; nález konstatoval vyhovění
opatření podmínce proporcionality a návrh byl zamítnut (Pl. ÚS 21/20). V tomto případě se
nejednalo o opatření týkající se zmírnění epidemie jako takové, ale o možnost ovlivnit existující
nebo hrozící ekonomické dopady tím, že se na nich podílí i nájemce. Soud tedy nemusel posuzovat
epidemické nebezpečí, posuzoval pouze ekonomické dopady (i když ani to nebylo pro soudní moc
jednoduché, protože dopady exaktně známy nebyly).
Ústavní soud poté zmínil proporcionalitu v usnesení dne 8. 12. 2020 (Pl. ÚS 102/20), v souvislosti
se zákazem bohoslužeb, když zdůraznil, že právo projevu náboženství je svébytné, odlišné
od politického práva shromažďovacího, i od shlukování lidí v rámci jiných aktivit. ÚS se domníval,
že podobně jako v jiných zemích by se měla úměrnost omezení shromažďování posuzovat
v souvislosti s měřítky pro světská shromáždění (bod 16 usnesení). Výsledkem usnesení bylo –
vzhledem k tomu, že opatření už neplatilo – zastavení řízení.
V případu Městského soudu Praha z 31. 3. 2021 (18 A 16/2021 – 125), jehož rozsudek má 47 stran,
byla použita proporcionalita (vůči právu na vstup do vlasti) pro zrušení opatření ministerstva
zdravotnictví ohledně testování osob před hranicemi před vstupem do České republiky, jinak jim
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nebyl umožněn vstup do státu. Rozsudek se vyznačuje extrémním trváním na právu na vstup
do státu ve srovnání s ohrožením zdraví občanů. Soud si však nedostatkem úměrnosti zcela jist
nebyl, účinnost rozsudku, který příslušnou část opatření zrušil, odložil, aby bylo možno opatření
legislativně zmírnit a kontroly na hranicích realizovat.
B. Diskriminace
V průběhu roku 2020 se v právnické i laické veřejnosti objevovala otázka diskriminace, a to
zejména ve vztahu k uzavření nepotravinářských obchodů. Tomu podlehli senátoři, když navrhli
zrušení opatření, jedním z důvodů byla diskriminace menších obchodů s nepotravinářským zbožím
vůči supermarketům. Ústavní soud, který rozhodl 9. 2. 2021, však v nálezu Pl. ÚS 106/20
diskriminaci nepřisvědčil, stejně jako to neudělala další rozhodnutí správních soudů. Tato cesta se
ukázala jako mylná. Vláda (pod falešným dojmem diskriminace) ještě před soudními rozhodnutími
opatření změnila a zakázala nepotravinářské zboží prodávat i jiným obchodům, které v rámci větší
prodejny potravin toto zboží prodávaly.
Druhým případem použití diskriminačního argumentu se staly námitky proti tomu, že osoby
s prokázanými protilátkami neměly stejnou pozici s jinými osobami, např. očkovanými nebo těmi,
které nákazu prokazatelně prodělaly. Tomuto typu diskriminace se věnoval rozsudek NSS
z 21. 4. 2021 (6 Ao 11/2021 – 48). Jako diskriminační (protože odůvodnění diskriminaci
neodůvodnilo) bylo posouzeno rozdílné zacházení s osobami s prokázanými protilátkami stejným
senátem NSS dne 30. 6. 2021 (6 Ao 21/2021 - 23).
C. Nedostatek odůvodnění
Nedostatek důvodů, přesněji řečeno nedostatky v odůvodnění se staly důležitým aspektem,
pro který byla opatření ve správním soudnictví rušena. Myšlenka zrušit opatření Ministerstva
zdravotnictví pro nedostatek odůvodnění vznikla ještě před účinností pandemického zákona. Je to
zřetelné z rozsudku ze dne 31. srpna 2020 senátu Městského soudu v Praze (18 A 22/2020 – 140,
předseda senátu Martin Lachman). Idea vychází z toho, že musí existovat dostatečné důvody, pro
které je možno omezit jedno právo při konkurenci více práv. I když důvody a odůvodnění není
totéž, nakonec tento nesubtilní rozdíl soudy povětšině opomenuly, rovněž s ohledem
na judikaturu Ústavního soudu, a rozhodovaly nikoliv s ohledem na důvody, ale s ohledem
na kvalitu odůvodnění opatření povětšině s tím, že pokud není opatření dostatečně odůvodněno,
je nepřezkoumatelné podle § 76 odst. 1 písm. a) SŘS (u OOP v souvislosti s § 101b SŘS) a musí být
zrušeno. V bodech 68 a následujících výše uvedeného rozsudku 8. senát Městského soudu
konstatuje: „k problematice odůvodňování správních aktů, soud nejprve obecně podotýká, že řádné
odůvodnění představuje jeden z neopominutelných principů práva na spravedlivý proces a rovněž
důležitou pojistku proti zneužití moci – libovůli při rozhodování (…) Základním účelem odůvodnění
je proto vysvětlení skutkových a právních důvodů pro přijetí rozhodnutí (jiného opatření) tak, aby
jeho adresáti věděli, proč správní orgán takto rozhodl a jak vypořádal jejich námitky, a aby se proti
němu mohli bránit, případně i podáním návrhu k soudu.“ Opatření v uvedeném rozsudku zrušeno
nebylo, ale nedostatek v odůvodnění byl v podstatě přiznán, i když omluven více faktory (bod 72
an.).
Až dne 13. 11. 2020 zrušil stejný senát Městského soudu v Praze (18 A 59/2020 – 226) opatření
Ministerstva zdravotnictví ohledně použití roušek venku pro nepřezkoumatelnost opatření kvůli
nedostatečnému odůvodnění, ovšem s odkladem účinnosti.
Nedostatek odůvodnění použil i Ústavní soud v únoru 2021 v nálezu (už výše zmiňovaném) Pl. ÚS
106/20, když zrušil na návrh skupiny senátorů opatření týkající se uzavření obchodů
s nepotravinářským zbožím. Tento nález byl ústavním soudcem Fenykem v odlišném stanovisku
kritizován pro aktivismus a politizaci většiny Ústavního soudu a přispěl i vzhledem
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k nestandardnímu postupu pléna při vyhlašování ke zhoršeným vztahům uvnitř Ústavního soudu
(viz votum separatum soudce Vladimíra Sládečka).
Dalším příkladem aplikace nedostatků odůvodnění je případ ze 14. dubna 2021, přezkoumání
opatření po nabytí účinnosti pandemického zákona. Jednalo se o rozsudek 8. senátu NSS (8 Ao
1/2021 – 133, předseda Petr Mikeš), který argument nedostatku odůvodnění použil při zrušení
opatření Ministerstva zdravotnictví o testování na pracovištích - rozsudek konstatoval
nezákonnost opatření kvůli nedostatku odůvodnění, podle soudu v odůvodnění nebyla posouzena
proporcionalita opatření.
Vady na kráse aplikace nedostatků odůvodnění byly přiznány už o 3 měsíce později - v rozsudku
stejného senátu NSS (8 Ao 8/2021) z 31. 8. 2021, kde senát konstatuje: „(42) Pro úplnost Nejvyšší
správní soud uvádí, že z moci úřední je oprávněn zrušit mimořádné opatření
pro nepřezkoumatelnost jen tehdy, pokud tato nepřezkoumatelnost brání přezkumu
mimořádného opatření z hlediska uplatněných návrhových bodů. V usnesení ze dne 15. 1. 2008
čj. 2 As 34/2006-73, č. 1546/2008 Sb. NSS, k tomu rozšířený senát poznamenal že „z povahy vady
pak postup z moci úřední přichází v úvahu i u vad spočívajících v nepřezkoumatelnosti podle § 76
odst. 1 písm. a) s. ř. s., a to proto, že nepřezkoumatelnost brání zpravidla věcnému přezkumu a
posouzení důvodnosti žalobních námitek.“
S rozhodnutími konstatujícími nedostatek odůvodnění u opatření, u nichž bylo odůvodnění
přinejmenším čitelné a důvody byly „seznatelné“, ne-li pro selský rozum zřejmé, kontrastuje
rozhodnutí NSS, vydané dne 7. 9. 2021 (10A 74/2021-123), které zrušilo opatření, podle kterého
musely testy před českými hranicemi provádět osoby cizího státu. Rozsudek konstatoval, že je to
zbytečné, a opatření bylo zrušeno (a poté tímto směrem změněno).
D. Překročení mezí věcné působnosti Ministerstva zdravotnictví
Před vznikem pandemického zákona bylo základním ustanovením, na základě kterého bylo možno
přijímat opatření mimo nouzový stav, a po vyjasnění vztahu zákonů i během nouzového stavu,
ustanovení § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví. Toto ustanovení mělo od počátku pandemie
textové problémy vedoucí k nejistotě výkladu, problémy, které byly využity v řadě rozhodnutí
správních soudů. Po nabytí účinnosti pandemického zákona se zdálo, že ustanovení už nebude
potřeba, ovšem vzhledem k tomu, že podobné textové problémy měl u stanovených působností
i pandemický zákon, byl pro působnosti, které neobsahoval pandemický zákon, využíván (v době
mimo nouzový stav) paralelně i zákon o ochraně veřejného zdraví, což pandemický zákon
umožňuje. Soudy sice na počátku pandemie měly možnost být k ustanovení zákona o ochraně
veřejného zdraví shovívavé a vykládat jej rozšiřujícím způsobem, zejména kvůli k tomu, že se
jednalo o bezprecedentní situaci, jejíž závažnost se s časem stupňovala a kterou zákon nemohl
předvídat. Soudy však neodolaly pokušení ustanovení využít k omezení pravomocí exekutivy,
zejména pod vlivem veřejné kritiky tzv. plošných opatření. Zákon o ochraně veřejného zdraví
stanoví, že mimořádnými opatřeními jsou podle § 69 odst. 1:
- písm. b): „zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy
s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení
dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových
představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení
jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení,
zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo
omezení jejich provozu,“
- písm. i): „zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího
vzniku“.
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Bez souvislostí se zbytkem zákona by se mohlo zdát, že se jedná o všeobjímající působnost, kterou
bylo možno pokrýt velkou řadu nezbytných zákazů a omezení. Některé soudy rozuměly části
ustanovení, které omezuje osoby podezřelé z nákazy jen tak, že musí jít o určité osoby, nikoliv
o všechny osoby ve státě, a z tohoto důvodu tzv. plošná opatření, pokud nebyla přijata podle
jiného zákona, rušily. Níže v tabulce je uvedena řada takových rozsudků, a to včetně rozsudků NSS.
NSS takto omezující výklad § 69 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví potvrdil v rozsudku
rozšířeného senátu z 11. 11. 2021 - 4 Ao 3/2021 -117. NSS přitakal té části dosavadních rozhodnutí,
která opatření, přijatá na základě rozšiřujícího výkladu tohoto ustanovení, rušila nebo konstatovala
nezákonnost. Závěr rozšířeného senátu NSS dochází k tomu, že po vydání pandemického zákona
je třeba pro plošná opatření vycházet z působností daných pandemickým zákonem a akceptovat
jeho úpravu, že tedy není možno použít pro plošná opatření, která formálně za ohnisko považují
celý stát, což by dovolilo rozšiřující výklad působností předmětného zákona o ochraně veřejného
zdraví.
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Tabulka s rozhodnutími, řazenými podle data přijetí rozhodnutí

Řádky stejné barvy znamenají, že se jedná o totožný případ – jde o 2 rozhodnutí na různém stupni ve správním soudnictví nebo o
pokračování téhož případu ze správního soudnictví u Ústavního soudu.
Červenou barvou jsou označeny významné události, ovlivňující judikaturu.
Datum
přijetí
rozhodnutí

Soud

Spisová značka,
zpravodaj (u ÚS),
předseda senátu
(u NSS a KS)

Typ návrhu, výsledek, popř. naznačení obsahu rozhodující části rozhodnutí

30. 3. 2020

Měst. soud
Praha

15 A 31/2020 – 59
Kříž

Návrh proti opatření MZ (zákaz návštěv, též u porodů), odmítnuto (protože mezitím zrušeno).
Viz níže kasace NSS.

21. 4. 2020

ÚS

Pl. ÚS 7/20
Šámal

Ústavní stížnost proti krizovým opatřením (zasedání zastupitelstva), odmítnuto pro
nepříslušnost – nedostatek aktivní legitimace (k charakteru krizového opatření, není v tomto
případě OOP, ale právní předpis)

22. 4. 2020

ÚS

Pl. ÚS 13/20
Šámal

Ústavní stížnost, proti krizovým opatřením, odmítnuto pro nepříslušnost (k charakteru krizového
opatření, není v tomto případě OOP)

22. 4. 2020

ÚS

Pl. ÚS 8/20
Jirsa

Ústavní stížnost, proti nouzovému stavu, odmítnuto pro nepříslušnost (…), (nouzový stav
kontroluje Sněmovna)

23. 4. 2020

Měst. soud
Praha

14 A 41/2020 -28
Š. Výborný

Návrh proti opatření MZ (týkající se volného pohybu osob a maloobchodu), opatření zrušena,
odložena účinnost rozhodnutí soudu (opatření nebyla přijata podle kriz. z.; zákon o ochraně veř.
zdraví se nemá vykládat extenzivně). Viz níže kasace NSS.

5. 5. 2020

ÚS

Pl. ÚS 10/20
Rychetský

Ústavní stížnost, proti krizovému opatření vlády (zejm. zákaz vstupu na území), odmítnuto (pro
nepříslušnost – nedostatek aktivní legitimace)

7. 5. 2020

Měst. soud
Praha

10 A 35/2020-264
Horčicová

Návrh proti nouzovému stavu a krizovým opatřením vlády a opatřením MZ, zamítnuto zrušení
opatření MZ (k ostatnímu není soud příslušný). Viz níže kasace.
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Datum
přijetí
rozhodnutí

Soud

Spisová značka,
zpravodaj (u ÚS),
předseda senátu
(u NSS a KS)

Typ návrhu, výsledek, popř. naznačení obsahu rozhodující části rozhodnutí

4. 6. 2020

NSS

6 As 88/2020 – 44;
Dienstbier

Kasační stížnost proti usnesení Měst. soudu P. 15 A 31/2020 – 59, věc se vrací. (Opatření MZ
jsou OOP a je možno je napadnout, navrhovatel může změnit návrh, pokud byla napadená
opatření nahrazena jiným opatřením. Jinak se poruší právo na spravedlivý proces.)

1. 6. 2020

Měst. soud
Praha

11- A 52/2020 -52

Návrh proti opatření MZ, odmítnuto pro nepřípustnou změnu návrhu. Viz níže kasace.

9. 6. 2020

ÚS

Pl. ÚS 19/20
Jirsa

Ústavní stížnost proti opatření MZ (zavření školy), odmítnuto pro nevyužití prostředků proti OOP
(konstatování, že škola není veřejný orgán).

9. 6. 2020

ÚS

Pl. ÚS 25/20 až
Pl. ÚS 84/20
Šimíček

22 ústavních stížností, proti krizovým opatřením vlády a dalších orgánů, odmítnuto (pro
nepříslušnost – nedostatek aktivní legitimace).

16. 6. 2020

ÚS

Pl. ÚS 20/20
Rychetský

Návrh skupiny senátorů, proti krizovým opatřením vlády a MZ, část zastavena pro neplatnost
krizového opatření, proti opatřením MZ návrh odmítnut.

31. 8. 2020

Měst. soud
Praha

18 A 22/2020 – 140
Lachmann

Návrh proti opatření MZ, zamítnut (nedostatky v odůvodnění nevedly ke zrušení opatření5. Soud
konstatoval i proporcionalitu). Viz níže kasace.

18. 9. 2020

NSS

5 As 191/2020 – 45
Matyášová

Kasace proti rozh. Měst. soudu Praha, který odmítl stížnost (na roušky) pro změnu opatření
resp. nepřípustnou změnu návrhu. (NSS rozhodl o zrušení rozhodnutí Měst. soudu P. a vrátil
k dalšímu řízení.)

18 A 71/2020-230
Lachman

Návrh studentek na zrušení opatření o uzavření školy Bílá, zásahová žaloba, zamítnut (škola není
správním orgánem, není možno použít zásahovou žalobu). Viz kasace níže.

11. 11. 2020 Měst. soud
Praha

5

Z rozhodnutí: „Bezvadné odůvodnění není hodnotou samo o sobě. Požadavky na nezbytné odůvodnění je totiž vždy nutné vztahovat k vlastnímu věcnému posouzení případu, neboť
nepřezkoumatelnost správního aktu nezakládá jakákoliv vada, ale jen vada, která brání přezkumu důvodnosti návrhu žalobních bodů. (bod. 16)…. Důvody pro zrušení podnikání musí
být závažnější než pro roušky, jejichž zavedení není tak intenzivním zásahem, proto ÚS zrušil krizové opatření. Pro roušky nejsou tak závažné, nejde o zákaz pohybu a pobytu, ale o
částečný zákaz (bod 61, 62).“
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Soud

Spisová značka,
zpravodaj (u ÚS),
předseda senátu
(u NSS a KS)

Typ návrhu, výsledek, popř. naznačení obsahu rozhodující části rozhodnutí

13. 11. 2020 Měst. soud
Praha

18 A 59/2020 - 226
Sabol

Návrh na zrušení opatření MZ (ohledně roušek venku), zrušeno s odkladem (pro nedostatečné
odůvodnění). Kasace nebyla podána.

16. 11. 2020 Měst. soud
Praha

17 A 122/2020-55

Návrh na zrušení opatření MZ (roušky), odmítnut. Viz kasace níže.

19. 11. 2020 NSS

8 As 34/2020 – 100
Mikeš

Kasace, zrušeno rozhodnutí Měst. soudu Praha 10 A 35/2020-264 a věc se vrací (je možno
posoudit nezákonnost, i když opatření neplatí, škola je správním orgánem). (K názoru tohoto
rozhodnutí se vztahuje pozdější rozh. rozšířeného senátu NSS 9 As 264/2020 – 51 z 19. 11.
2021, viz níže.)

24. 11. 2020 ÚS

Pl. ÚS 105/20
David

Ústavní stížnost proti nouzovému stavu, odmítnuto pro nepříslušnost

29. 11. 2020 ÚS

Rychetský

Předseda ÚS Rychetský hovoří o tom, že uzavření hranic pro vycestování občanů bylo absolutně
neústavní.6

8. 12. 2020

ÚS

Pl. ÚS 102/20
Tomková

Návrh skupiny senátorů (nouzový stav, krizové opatření - bohoslužby a zpěv), opatření je už
neplatné (kdyby se nejednalo o právní předpis, nebylo by vůči přezkoumání ÚS imunní, zda jde o
právní předpis se posuzuje jednotlivě. Zmíněna proporcionalita vůči náb. svobodám.) Řízení
zastaveno.

8. 12. 2020

ÚS

Pl. ÚS 21/20
Sládeček

Návrh skupiny senátorů, proti krizovému opatření (redukce nájemného během nouzového
stavu), zamítnuto. (Testována proporcionalita opatření bod 44, veřejný zájem může převážit
vlast. právo, sociální funkce vlastnictví.)

Pl. ÚS 111/20
Rychetský

Ústavní stížnost, proti nouzovému stavu a dalším opatřením, odmítnuto (nedostatek aktivní
legitimace).

15. 12. 2020 ÚS

6

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pavel-rychetsky-pandemie-covid-protiustavni-opatreni.A201129_214544_domaci_kzem, dne 18. 8. 2021
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Datum
přijetí
rozhodnutí

Soud

Leden 2021

Krajský soud 22 A 100/2020-28
Ostrava

Návrh zásahové žaloby proti škole (nařizující nošení roušek). Odmítnut, škola nevystupovala jako
správní orgán. Viz níže kasace.

9. 2. 2021

ÚS

Pl. ÚS 106/20
Šimíček

Návrh senátorů proti krizovému opatření omezení maloobchodu a služeb, zrušeno pro
nedostatečné odůvodnění (memento a vzkaz vládě do budoucna, v době zrušení už neplatilo,
námitka telefonního seznamu, vláda musí najít racionální a seznatelné důvody)7.

26. 2. 2021

NSS

6 As 114/2020-63
Dienstbier

Kasační stížnost proti rozh. Měst. soudu P. 18 A22/2020 – 140, vyhověno, rozhodnutí Měst.
soudu zrušeno. (MZ není ve své pravomoci podle zákona o ochraně veř. zdraví omezeno8 ani
v době nouzového stavu.)

Mazanec

Prohlášení předsedy NSS k přijetí pand. z.9

27. 2. 2021

7

27. 2. 2021

Parlament

16. 3. 2021

ÚS

Spisová značka,
zpravodaj (u ÚS),
předseda senátu
(u NSS a KS)

Typ návrhu, výsledek, popř. naznačení obsahu rozhodující části rozhodnutí

Nabyl účinnosti zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid19 (dále jen pand. z.)
Pl. ÚS 12/21
Sládeček

Návrh skupiny senátorů na zrušení nouzového stavu a zrušení krizových opatření, odmítnuto a
zastaveno (pro neplatnost). Absence kontroly nouzového stavu není absolutní, bod 20, obiter
dictum k trvání nouzového stavu10.

Body 68 a 73 „Taková právní regulace – což platí zejména, pokud jde o omezování práv základních – musí reflektovat i požadavek racionality, tj. musí být založena na rozumných,
obecně akceptovatelných důvodech a tyto důvody musejí být rovněž navenek seznatelné. Tento požadavek je ostatně jedním ze základních stavebních kamenů právního státu, jak je ve
své dřívější judikatuře Ústavní soud formuloval ve vztahu ke shora zmíněnému zákazu libovůle. … V podmínkách právního státu je totiž nemyslitelné, aby jakýkoliv akt orgánu veřejné
moci, který zasahuje do základních práv, nebyl racionálně a přesvědčivě odůvodněn, případně aby alespoň nebylo toto jeho odůvodnění seznatelné v rámci následného soudního
přezkumu.“
8
Bod 153 rozhodnutí: „Bez ohledu na skutečnost, zda je aktuálně vyhlášen nouzový stav či nikoliv, je nutno podle konkrétního obsahu přijatých opatření (okruhu a rozsahu zakazovaných
či omezovaných činností nebo nařizovaných aktivit) posoudit, zda taková opatření spadají do zákonného zmocnění stěžovatele či nikoliv a zda tato opatření splňují i podmínku
proporcionality zásahu veřejné moci do subjektivních práv jednotlivců. Přitom je nutno posuzovat zákonnost a přiměřenost jednotlivých zákazů, příkazů a omezení.“
9
http://www.nssoud.cz/Prohlaseni-predsedy-Nejvyssiho-spravniho-soudu-k-prijeti-tzv-pandemickeho-zakona/art/32855, dne 18. 8. 2021
10
„22. Jako obiter dictum Ústavní soud dodává, že ústavní zákon o bezpečnosti České republiky nelze vykládat prostřednictvím běžného zákona o krizovém řízení. Jestliže pak ústavní
zákon o bezpečnosti České republiky kogentně stanoví, že vláda může vyhlásit nouzový stav nejdéle na dobu 30 dnů a uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu
Poslanecké sněmovny (čl. 5 odst. 1 ve spojení s čl. 6 odst. 2), jiný postup při prodloužení nouzového stavu není možný. Nezmění-li se skutečnosti, na základě kterých byl vyhlášen nouzový
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Datum
přijetí
rozhodnutí

Soud

Spisová značka,
zpravodaj (u ÚS),
předseda senátu
(u NSS a KS)

Typ návrhu, výsledek, popř. naznačení obsahu rozhodující části rozhodnutí

17. 3. 2021

NSS

5 As 377/2020 - 42
Matyášová

Kasační stížnost proti 17 A 122/2020-55, zrušeno a vráceno k dalšímu řízení u Měst. soudu P.
kvůli nesprávnému posouzení charakteru podání.

25. 3. 2021

NSS

4 As 301/2020-147
Roztočil

Kasační stížnost vůči Měst. soudu Praha 18 A22/2020 – 140, zamítnuta.

31. 3. 2021

Měst. soud
Praha

18 A 16/2021 – 125
Sabol, 47 stran
rozsudku

Návrh proti opatření MZ (požadující negativní test občanů ČR před vstupem do ČR a další
podmínky), část opatření zrušena s odloženou účinností. (Proveden test proporcionality, body
184 an., opatření neodpovídá potřebnosti a neodpovídalo by ani vlastní poměrnosti.)

8. 4. 2021

NSS

6 Ao 1/2021-83
Dienstbier

Návrh proti opatření MZ (testování zaměstnanců na pracovišti) – návrh na zrušení byl zamítnut
(byla testována proporcionalita. Neznamená to však, že u přezkoumání stejného opatření
napadeného z jiných důvodů bude rozhodnuto stejně).

14. 4. 2021

NSS

8 Ao 1/2021 - 133
Mikeš

Návrh Teva proti opatření MZ (testování na pracovištích) – soud konstatoval nezákonnost kvůli
nedostatku odůvodnění, ve kterém není posouzena proporcionalita, zmíněno překročení mezí
působnosti MZ podle z. o ochraně veřejného zdraví.

stav, nelze "nově" vyhlásit nouzový stav vládou od okamžiku, kdy "povolený" nouzový stav skončil a Poslanecká sněmovna s jeho prodloužením nesouhlasila. Stanoví-li § 3 odst. 5
krizového zákona pravidlo, že "Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu", především to
není možné vykládat tak, že jde o jakousi výjimku ve vztahu k možnosti prodlužování nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákon o bezpečnosti. Žádosti
musí obligatorně předcházet vyhlášení stavu nebezpečí a teprve na základě zhodnocení situace závěr, že není "možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí" (§ 3 odst.
5 krizového zákona). Navíc jde o pouhou žádost hejtmana/ů, kterou není vláda vázána.“ Velmi zajímavá jsou odlišná stanoviska k tomuto usnesení, která nález zpochybňují. S. Fenyk:
„Toto obiter dictum, jevící se jako jakási "nezávazná deklarace" neústavnosti rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu, se samozřejmě okamžitě stane "hlavním poselstvím" dnešního
usnesení. Ústavní soud jím, bohužel, znovu vykročil na pole nezdrženlivého arbitra právně politických sporů, který si nemůže odpustit dát své mínění alespoň ex post veřejně najevo, ačkoli
pro to nemá žádný procesní prostor. A přitom ve výsledku pro věc samu zcela zbytečně.“
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Datum
přijetí
rozhodnutí

Soud

Spisová značka,
zpravodaj (u ÚS),
předseda senátu
(u NSS a KS)

Typ návrhu, výsledek, popř. naznačení obsahu rozhodující části rozhodnutí

22. 4. 2021

NSS

6 Ao 11/2021 – 48
Langášek

Návrh proti opatření MZ (omezení obchodu a služeb a setkávání a shromažďování osob, zákaz
zpěvu při bohoslužbách) - zrušeno, odklad 4 dny. (Není přípustné absenci zmocnění k zákazu
v pandemickém zákoně obcházet. Neodůvodnění zákazu zpěvu při bohoslužbách. Rovněž pro
nedostatek odůvodnění diskriminace imunity prokázané protilátkami. Také nebyl předchozí
souhlas vlády s opatřením podle pandemického zákona.)

26. 4. 2021

Krajský soud 30 A 177/2020-102
Brno

Zásahová žaloba proti telefonickému nařízení karantény, opatření prohlášeno za nezákonné (pro
nedostatek formy – musí jít o rozhodnutí podle správního řádu), viz níže kasace.

27. 4. 2021

NSS

6 Ao 2/2021-160
Dienstbier

Návrh proti opatření MZ (testování na pracovištích), zamítnut. („[79] Na rozdíl od mimořádného
opatření přezkoumávaného ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2021 má soud v nynější věci za nedůvodnou i
námitku nedostatku odůvodnění opatření. Toto odlišné hodnocení dostatečnosti obdobného
odůvodnění obou opatření není dáno odlišným právním názorem soudu v nyní projednávané věci
na potřebu odůvodňování mimořádných opatření odpůrce oproti závěrům rozsudku v citovaném
rozsudku, ale rozdílným skutkovým hodnocením odůvodnění ve vztahu k předmětu
přezkoumávaných opatření a relevancí textu odůvodnění k nim se vztahujícího.“

29. 4. 2021

NSS

8 Ao 4/2021 - 75
Podhrázký

Návrh proti opatření MZ (zákaz nočního prodeje) – konstatována nezákonnost (pro nedostatky
v odůvodnění, zmíněna neproporcionalita neuzavření čerpacích stanic).

6. 5. 2021

NSS

5 Ao 1/2021 – 65
Kučera

Návrh proti opatření MZ (testy ve školách), zamítnut (zmocnění možno vyčíst ze zákona).

11. 5. 2021

NSS

3 Ao 3/2021 – 133
Rychlý

Návrh proti opatření MZ (testování zaměstnanců), zrušeno okamžitě. Vycházelo z rozhodnutí 14.
4. 8 Ao 1/2021 - 133 (pro nedostatky v odůvodnění, zejm. MZ se nevyjadřuje k proporcionalitě
opatření).

18. 5. 2021

ÚS

Pl. ÚS 8/21
Jirsa

Návrh skupiny senátorů proti krizovému opatření zákazu lanovek, zastaveno (pro neplatnost
opatření, odmítnut i návrh na zrušení nouzového stavu).
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Datum
přijetí
rozhodnutí

Soud

Spisová značka,
zpravodaj (u ÚS),
předseda senátu
(u NSS a KS)

Typ návrhu, výsledek, popř. naznačení obsahu rozhodující části rozhodnutí

18. 5. 2021

NSS

5 Ao 2/2021 – 52
Kučera

Návrh proti opatření MZ (omezení přítomnosti ve škole, testy), odmítnut pro zjevnou
neopodstatněnost.

20. 5. 2021

NSS

8 Ao 4/2021 – 75
Podhrázský

Návrh proti opatření MZ (zákaz nočního prodeje) – konstatována nezákonnost (pro nedostatek
odůvodnění).

21. 5. 2021

NSS

6 Ao 22/2021 – 44
Langášek

Návrh proti opatření MZ (zákaz vstupu osob ve strav. služ. a kasínech), zrušeno. (Interpretace z.
na ochranu veř. zdraví - „každý nemůže být podezřelý z nákazy“.)

27. 5. 2021

NSS

7 Ao 6/2021-112
Foltas

Návrh proti opatření MZ (roušky venku) konstatována nezákonnost (pro nepřezkoumatelnost,
kterou způsobily hrubé nedostatky v odůvodnění, „akademický rozsudek post festum, který
poskytuje vodítka pro odůvodnění“).

28. 5. 2021

NSS

8 Ao 14/2021 -45
Návrh Skiareal proti opatření MZ (zavření areálů), nezákonnost. Nebylo dostatečně odůvodněno
Podhrázký, Zavřelová a nebylo nezbytné11 (bod 52).

1. 6. 2021

NSS

8 Ao 11/2021-24
Mikeš

Návrh proti opatření MZ (zavření obchodů a restaurací), soud konstatoval nezákonnost, už
neplatilo. (Zmocnění v pand. zákoně není přesné, ale lze použít zák. na ochranu veřejného
zdraví, nikoliv však u provozoven stravování.)

2. 6. 2021

NSS

9 Ao 3/2021 – 41
Malík

Návrh proti opatření MZ (zavírající školy mateřské a základní), – soud u části konstatoval
nezákonnost (podle pand. z. je možné zavřít jen vysoké).

9. 6. 2021

NSS

8 Ao 15/2021 – 65
Mikeš

Návrh proti opatření MZ - zrušeno ( uzavření sportovišť), (pro nedostatek odůvodnění,
„sportoviště jdou zavřít i podle z. o ochr. veř. zdraví“)12.

11

„Ministerstvo zdravotnictví také neuvedlo žádné argumenty pro zdůvodnění nezbytnosti zvolené regulace. Nejvyšší správní soud netvrdí, že žádné takové argumenty neexistují. Není
však jeho úkolem tyto argumenty za odpůrce hledat či domýšlet.“
12
„[61] Na druhou stranu však Nejvyšší správní soud apeluje na odpůrce, aby jeho požadavky na odůvodnění nevykládal ad absurdum, a netvrdil, že jej soud nutí vyhotovit „telefonní
seznam“ aktivit, ve kterém do detailů rozebere hygienické aspekty i okrajově provozovaných sportů. Boj s epidemií obsahuje určitý faktor neurčitosti, a pokud soud mluví o „přijatelné
formě“ odůvodnění, má na mysli i stručné, avšak srozumitelné a přesvědčivé odůvodnění. Nejvyšší správní soud totiž obecně přistupuje k přezkumu mimořádných opatření zdrženlivě,
protože jeho úlohou je chránit jednotlivce před excesy veřejné správy, nikoliv opatření dotvářet či hledat optimální řešení (srov. bod 61 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5.
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přijetí
rozhodnutí
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Spisová značka,
zpravodaj (u ÚS),
předseda senátu
(u NSS a KS)

Typ návrhu, výsledek, popř. naznačení obsahu rozhodující části rozhodnutí

11. 6. 2021

NSS

10 Ao 12/2021-81
Kühn

Návrh proti opatření MZ (roušky) soud konstatoval nezákonnost. (Pro nedostatky v odůvodnění.)

14. 6. 2021

Městský
soud Praha

14 A 110/2021
Výborný

Návrh proti opatření MZ (o testu před příjezdem do ČR) v individuální dopravě, kvůli právu na
návrat do vlasti, opatření částečně zrušeno. (V případě individuální dopravy neobstojí, neboť se
jedná o požadavek nikoli nezbytně omezující základní právo občana dle čl. 14 odst. 4 Listiny.)
Kasace nebyla podána.

22. 6. 2021

NSS

8 Ao 6/2021-91
Podhrázský

Návrh proti opatření MZ (uzavření provozoven) u části konstatována nezákonnost. (Zavření
provozoven neodpovídá formulaci pand. z., kde je slovo omezení nikoliv zavření.)

23. 6. 2021

NSS

8 Ao 16/2021-124
Mazanec

Návrh proti opatření MZ (zavření škol) část – konstatována nezákonnost, opatření nebylo
zrušeno, protože už neplatilo. (MZ nemělo pravomoc zakázat střední školy na základě pand. z.)

24. 6. 2021

NSS

5 Ao 6/2021-40
5 Ao 13/2021-44

Návrh žákyň proti opatření MZ (proti testům ve školách a nepoužití testů na protilátky).
Odmítnuto jako zjevně neopodstatněné (zejména soud nemůže přidávat úpravu). Viz níže ÚS.

28. 6. 2021

NSS

6 Ao 7/2021-126
Dienstbier

Návrh proti opatření MZ (testování pro výkon práce v podnicích s 1 – 9 zaměstnanci) – část
zrušena (pro nepřezkoumatelnost – nedostatek důvodů, zejm. zpřísnění testování není
odůvodněno, nakažení klesalo).

28. 6. 2021

NSS

Návrh na opatření MZ (testování zaměstnanců) – část zrušena (pro nepřezkoumatelnost –
nedostatek důvodů, zejm. zpřísnění testování není odůvodněno, nakažení klesalo).

28. 6. 2021

NSS

6 Ao 6/2021 - 91
Dienstbier
4 Ao 4/2021 – 25
Palla

Návrh proti OOP MZ, které už bylo zrušeno. Odmítnut pro neexistenci opatření. Viz níže ÚS.

2021, čj. 5 Ao 1/2021-65). Soud je však nucen konstatovat, že nestrukturované odůvodnění v rozsahu několika vět poukazujících zcela obecně na omezení provozů a aktivit, u kterých
zpravidla dochází k větší koncentraci návštěvníků či účastníků, je právě takovým excesem. Nejvyšší správní soudu nestojí v cestě boji s epidemií, požaduje po odpůrci „jen“ naplnění
požadavků pandemického zákona, tedy kvalitní odůvodnění přijatých opatření.“
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29. 6. 2021

ÚS

Pl. ÚS 22/21
Šámal

Návrh skupiny senátorů, krizová opatření v době nouzového stavu omezující obchody a služby,
zastaveno pro neplatnost opatření.

29. 6. 2021

NSS

8 Ao 7/2021-44
Mikeš

Návrh na zrušení opatření MZ (omezení str. služeb, sportovních zařízení, kulturních akcí).
Částečně odmítnuto pro nedostatek aktivní legitimace. Částečně zrušeno.

30. 6. 2021

NSS

6 Ao 21/2021-23
Langášek

Návrh proti opatření MZ (podmínky pro vstup dovnitř), nezákonnost, pro nedostatek
odůvodnění diskriminace a pro diskriminaci („Odpůrce žádný legitimní důvod odlišného
zacházení s osobami očkovanými či vyléčenými na jedné straně a s osobami, které mají
laboratorně potvrzené protilátky, na straně druhé neuvedl ani v odůvodnění mimořádného
opatření, a dokonce ani ve vyjádření k návrhu. Za takové situace NSS dospěl k závěru, že
ministerstvo diskriminovalo osoby, kterým byly protilátky laboratorně naměřeny.“)

30. 6. 2021

NSS,
rozsudek
rozšířeného
senátu

9 As 264/2020 – 51,
Baxa
Vota: Mikeš, Šimka

Kasace, v případu rozh. Měst. soudu P. o zásahové žalobě proti škole Bílá, 18 A 71/2020-230 z
11. 11. 2020 (škola není správním orgánem), kasace zamítnuta.

1. 7. 2021

NSS

1 Ao 5/2021-73
Baxa

Návrh na prohlášení nezákonnosti opatření MZ (omezení strav. a ubyt. služeb), bylo prohlášeno
za nezákonné (omezení podle pandemického zákona nedopadá na služby - ani str. ani ubyt. bylo by možno působnost zkombinovat se zákonem na ochranu veřejného zdraví, ale je nutno
dodržet podmínku konkrétních podezřelých z nákazy13, které není možno považovat za
všechny).

22. 7. 2021

NSS

10 As 123/2021 – 41, Kasace proti usnesení KS 22 A 100/2020-28 v Ostravě o tom, že škola není správní orgán při
Kühn
nařizování roušek. Zamítnuta (škola není správní orgán).

13

Tak jak bylo judikováno NSS za předsednictví soudce Langáška, 6 Ao 22/2021 – 44, viz výše.
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27. 7. 2021

NSS

8 Ao 17/2021 - 63
Mikeš

Návrh proti opatření MZ (roušky) zrušeno. (V právním státě není možné, aby výkonná moc
nerespektovala…., nedostatek odůvodnění).

27. 7. 2021

ÚS

IV. ÚS 1474/21 –
Fiala

Ústavní stížnost proti usnesení NSS 5 Ao 1/2021-65. Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost.

3. 8. 2021

NSS

8 Ao 13/2021 – 65
Mikeš

Návrh proti opatření MZ (omezení lázeňských služeb mimo lázeňské péče, ubytovacích služeb,
trhů) odmítnuto pro nedostatek aktivní legitimace.

31. 8. 2021

NSS

8 Ao 8/2021-52
Podhrázský

Návrh na zrušení více opatření MZ, některá ustanovení zrušena (plošné zavření zoo, ostatní
odmítnuto pro nedostatek aktivní legitimace – neexistuje přímý vztah navrhovatele k omezení
práv)

31. 8. 2021

NSS

10 As 229/2021-31
Mrákota

Kasace - proti rozhodnutí krajského soudu Brno - prohlášení nařízení karantény za nezákonné
(karanténa telefonátem), kasace zamítnuta (pro absolutní nedostatek písemné formy).

2. 9. 2021

NSS

9 Ao 13/2021 - 36
Pořízková

Návrh proti opatření MZ (potvrzení pro vstup do prostor), konstatována nezákonnost (kvůli
nedostatku odůvodnění diskriminace osob, které mají prokázány protilátky).

7. 9. 2021

Městský
soud Praha

10A 74/2021-123
Horčicová

Návrh proti části opatření MZ přijatého podle z. na ochranu veř. zdraví (testy pro překročení
hranic musí být provedeny zahraničním subjektem), zrušena (není důvod pro omezení).

2 Ao 7/2021 – 157
Došková

Návrh proti opatření MZ (roušky), návrh zamítnut (opatření je přiměřené a přiměřenost je
odůvodněna).

20. 10. 2021 NSS
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20. 10. 2021 NSS

8 Ao 22/2021 – 183
Podhrázký

2. 11. 2021

ÚS

II.ÚS 1392/21 –
Fenyk

Návrh14 proti opatření MZ (omezení obchodů, provozoven, akcí, ubytovacích služeb aj.). Část už
byla NSS posuzována. Odmítnuto, část zamítnuta. (bod 24 „Nejvyšší správní soud proto odmítá
takový přístup, podle něhož by aktivní procesní legitimace k napadení mimořádného opatření bez
dalšího svědčila každému člověku žijícímu na území České republiky.“)
Ústavní stížnost skupiny fyzických osob proti rozsudku NSS 6 Ao 1/2021-323 spojená s návrhem
na zrušení mimořádného opatření MZ. Odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost, nepříslušnost
a neoprávněnost navrhovatele.

5. 11. 2021

Měst. soud
Praha

11 A 168/2021 – 56

Napadení OOP MZ. Zamítnuto. Měst. s. konstatoval nedostatek aktivní legitimace.

11. 11. 2021 NSS,
usnesení
rozšířeného
senátu NSS

4 Ao 3/2021 – 117,
Baxa

Usnesení k interpretaci § 2 odst. 7 z. o ochraně veřejného zdraví:
„Není-li ohniskem nákazy celá Česká republika, nelze bez dalšího předpokládat, že osobou
podezřelou z nákazy je každý.“
K interpretaci § 69 odst. 1 písm. i) z. o ochraně veřejného zdraví: „zakázat nebo nařídit jen
takové „další určité“ činnosti, které jsou typově obdobné konkrétnějšímu vymezení činností
uvedených v předchozích položkách výčtu mimořádných opatření“

14

Soud

„Pokud nejsou vědecké poznatky k určité otázce ustálené nebo se výrazně různí, pak je na MZ, který z obdobně relevantních poznatků a názorů zvolí. I pokud by se soud domníval, že
by se on sám přikláněl k jinému řešení, nepřísluší mu, aby do této odborné úvahy odpůrce vstupoval.“
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16. 11. 2021 ÚS

II. ÚS 2385/21,
Šimáčková
(Votum předsedy
senátu Uhlíře15)

Proti odmítnutí NSS, odmítnutím pro zjevnou neopodstatněnost porušeno právo na spravedlivý
proces, rozhodnutí NSS zrušeno16.

4. 12. 2021

Měst. soud
Praha

???
Hejtmánek

Návrh proti zásahu policie při uzavření okresů (přestupek navrhovatele). Prohlášena
nezákonnost zásahu. (Omezení okresů bylo neústavní kvůli neústavně vyhlášenému nouzovému
stavu).

6. 1. 2022

NSS

8 Ao 36/2021- 79 –
Podhrázký

Návrh na zrušení části OOP MZ. NSS jej označuje za v rozporu se zákonem ve věci délky
předpokládané bezinfekčnosti na základě typu testu. Soud zmiňuje, že: „Jestliže odpůrce (MZ)
v mimořádném opatření stanovil různou délku předpokládané bezinfekčnosti po absolvování
rychlého antigenního testu na základě kritéria, které je využitelné jen u některých druhů
odpůrcem schválených testů a u některých nikoliv, bylo takové mimořádné opatření v dané části
v rozporu se zákonem (§ 13 odst. 4 pand. z.).“

11. 1. 2022

ÚS

I.ÚS 1368/21 - Jirsa

Ústavní stížnost proti rozhodnutí NSS 4 As 301/2020-147. Odmítnuto pro zjevnou
neopodstatněnost.

28. 1. 2022

NSS

8 Ao 29/2021 – 98 –
Podhrázký

Napadení mimořádného opatření MZ. Část v rozporu se zákonem. (Ministerstvo stanovilo
povinnost kontrolovat splnění bezinfekčnosti některým provozovatelům akcí a jiným
v obdobném postavení nikoliv, aniž by vysvětlilo proč. V tomto případě se jednalo o schůze SVJ.)

15

Soud

„Za prvé se domnívám, že Nejvyšší správní soud (NSS) splnil - v případě obou ve výroku nálezu citovaných usnesení - povinnost řádně, resp. dostatečnou měrou přezkoumat předmětné
mimořádné opatření ministerstva. A to i ve světle námitky stěžovatelek, že mezi výjimky z antigenního testování mělo být zařazeno i prokázání protilátek. Učinil tak v prvně označeném
usnesení zejména v bodech 20, 34-39, ve druhém zejména v bodech 21, 25, 34-42. Také zdrženlivost přezkumu, funkčnost realizace mimořádného opatření, jeho naplněný legitimní cíl
jsou pro mne v dané
souvislosti relevantní argumenty. Jinak bychom se již dostali, vlastně de lege ferenda, na pole expertního zkoumání.“
16
„ 16. Neústavnost či nezákonnost opatření obecné povahy může spočívat i v nedostatečné úpravě určité otázky; jelikož obecné soudy nemají pravomoc opatření obecné povahy
doplňovat či měnit, dopadá nezákonnost či neústavnost na opatření obecné povahy jako celek či na tu jeho část, v níž byl nedostatek zjištěn. Odmítnou-li se obecné soudy věcně zabývat
námitkou, že úprava obsažená v opatření obecné povahy je nedostatečná, pro tvrzený nedostatek své pravomoci, porušují základní právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny“
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28. 1. 2022

NSS

8 Ao 30/2021 Podhrázký

Napadení mimořádného opatření MZ. Část je v rozporu se zákonem. (Obdobně jako v 8 Ao
29/2021 NSS konstatuje rozpor se zákonem v další části napadeného ustanovení. V tomto
případě byl navrhovatelem provozovatel kin.)

28. 1. 2022

NSS

9 Ao 24/2021- 90 –
Molek

Návrh na zrušení části OOP MZ. NSS jej označil za v rozporu se zákonem. (Ustanovení se týkalo
kontroly bezinfekčnosti během konání voleb do orgánu právnické osoby a jejího zasedání
s výjimkou orgánů územních samosprávných celků. MZ dle NSS neodůvodněně dělalo rozdíly
mezi povinnostmi stanovenými různým skupinám provozovatelů a organizátorů.)

2. 2. 2022

NSS

8 Ao 2/2022- 53 –
Mikeš

Napadení mimořádného opatření MZ. Zrušení části. (Dle rozsudku MZ opakovaně překročilo
rámec, který mu vymezuje pand. z.; nemůže omezovat zařízení - např. herny, kasina,
společenské kluby nebo bary -, pokud nejde o technická opatření jako je např. používání
dezinfekcí. Nevyhověl však části, kde se navrhovatelka domáhala zrušení bezinfekčnosti
v prostorech, kde tuto kompetenci ministerstvu pand. z. svěřuje.)

3. 2. 2022

NSS

9 Ao 29/2021- 61 –
Molek

Návrh na zrušení části OOP MZ. NSS jej označil za v rozporu se zákonem. (V souvislosti
s ustálenou judikaturou NSS opět vytýká MZ nedostatečné odůvodnění opatření MZ s odkazem
na předchozí judikaturu, hlavně rozsudku č. j. 9 Ao 24/2021 – 90).

10. 2. 2022

NSS

9 Ao 31/2021- 49 –
Molek

Návrh na zrušení části OOP MZ. NSS jej označil za v rozporu se zákonem, ve věci kontroly
bezinfekčnosti při vstupu do uvedených provozoven. MZ nedostatečně odůvodnilo a doložilo
celorepublikový výskyt ohniska onemocnění covid-19. Konstatoval, že: „Za takové situace však
odpůrce nemohl provoz stravovacích služeb omezit na území celé České republiky podle zákona o
ochraně veřejného zdraví, respektive stanovit plošná pravidla pro využívání těchto služeb ze
strany zákazníků. Neprokázal totiž, že by osobou podezřelou z nákazy byl každý, a tedy že je
důvodné omezit využívání stravovacích služeb pouze na osoby, které splňují kritéria tzv.
bezinfekčnosti.“
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30. 3. 2022

NSS

4 Ao 3/2021- 187 –
Palla

Návrh na zrušení části OOP MZ. NSS jej označuje za v rozporu se zákonem. (Ustanovení se
týkala omezení činnosti provozoven stravovacích služeb a provozujících herny a kasina tak, že v
nich zakázala vstup veřejnosti. MZ neuneslo důk. břemeno, protože se v něm nezmiňuje, že by v
rozhodné době docházelo v České republice ke komunitnímu šíření nákazy a že by ohniskem
nákazy bylo její celé území. Opatření zmiňuje pouze riziko takového vývoje.)

20. 4. 2022

NSS

2 Ao 22/2021- 38 –
Došková

Návrh na zrušení části OOP MZ. NSS jej označuje za v rozporu se zákonem (pro ustanovení
obsahující restriktivní opatření vůči osobám vykazujícím klinické příznaky onemocnění.)

21. 4. 2022

NSS

2 Ao 21/2021- 36 –
Došková

Návrh na zrušení části OOP MZ. NSS jej označuje za v rozporu se zákonem. (Označilo tak pasáže
obsahující povinnost kontroly bezinfekčnosti pro poskytovatele ubytovacích služeb. Dle
argumentace NSS nemohlo MZ uložit takovou povinnost ani podle zák. o ochr. veř. zdr. ani
podle pand. z.)

6. 5. 2022

NSS

3 Ao 4/2021- 119 –
Vlašín

Návrh na zrušení části OOP MZ. Označil 3 nařízení MZ z května 2021 za nezákonné. (Předmětem
přezkumu bylo opatření nařizující nošení respirátorů. NSS kritizuje MZ za nedostatečné
odůvodnění : „Ačkoli NSS nezpochybňuje, že v ČR se v době vydání napadeného opatření šířily
i nakažlivější mutace koronaviru, nemohou tato strohá konstatování o existenci mutací
představovat analýzu ve smyslu pand. z..“)

12. 5. 2022

NSS

4 As 391/2021- 51 –
Roztočil

Zrušení usnesení Měst. s. v Praze č. j. 11 A 168/2021 – 56, ohledně žaloby na ochranu před
nezákonným zásahem v podobě opatření MZ ve věci testování zaměstnanců . Měst. s. se dle NSS
měl zabývat žalobou podle § 3 odst. 7 pand. z.
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Zdroje:
Právní předpisy ČR
Soudní rozhodnutí ČR

Zkratky a metodické poznámky
Zákon o ochraně veřejného zdraví nebo z. o ochr. veř. zdraví - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v posledním znění
Pandemický zákon nebo pand. z. - zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii
onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, v posledním znění
Krizový zákon nebo kriz. z. - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), v posledním znění
SŘS – zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
NSS – Nejvyšší správní soud
ÚS – Ústavní soud
Úst. zákon o bezpečnosti ČR - ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
MZ – Ministerstvo zdravotnictví
Čísla rozhodnutí jednotlivých soudů jsou uvedena pod číslem spisové značky, pod kterou jsou
nejlépe dohledatelná ve všech elektronických systémech. Uvádění dalších čísel by neúměrně
zatěžovalo text.
Rozhodnutí – práce používá slovo rozhodnutí obecně pro všechny formy soudních aktů, rozlišování
podob aktů by neúměrně zatěžovalo text.
Opatření – práce používá slovo opatření obecně pro všechny formy opatření na základě všech
zákonů, pokud pro podstatu sporu není třeba formu opatření objasnit blíže, rozlišování aktů by
neúměrně komplikovalo a prodlužovalo text studie.
Návrh – studie používá slovo návrh obecně, pro všechny žaloby, pokud není nutné jejich
rozlišování.
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Anotace/Annotation
Rozhodnutí soudů o opatřeních během pandemie
Práce zpracovává rozhodnutí českých soudů přijatá v souvislosti s pandemií covid-19. Ukazuje
vývoj judikatury od počátečního odmítání návrhů až k soudnímu aktivismu, kdy některé soudy
samy posuzovaly přiměřenost technických pandemických opatření. Vývoj judikatury nakonec
došel k tomu, že posouzení přiměřenosti je věcí odborných tvůrců opatření, ale že je nutné plné
odůvodnění přijatých opatření, aby tato mohla být soudně přezkoumána, jak je to v právním státě
nezbytné.
Klíčová slova: pandemie, přezkoumání rozhodnutí soudu, ústavní soud, proporcionalita
Court Decisions on Measures During the Pandemic
The paper describes the decisions of Czech courts taken in connection with the Covid-19
pandemic. It shows the development of case law from the initial rejection of motions to judicial
activism, where some courts themselves assessed the proportionality of technical pandemic
measures. Finally, the development of case law has led to the fact that the assessment of
proportionality is a matter for the professional drafters of the measure, but that the explanatory
memorandum of the measures taken is necessary. Only if the quality of explanatory memorandum
is adequate the measurement can be judicially reviewed (as it is necessary in the state governed
by the rule of law).
Key words: pandemic, judicial review, constitutional court, proportionality
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