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K č.j. 14 A 41
V Rokycanech dne 21. dubna 2020
Návrh na zrušení opatření obecné povahy
REAKCE NA POKUS O OBCHÁZENÍ PRÁVA – ZRUŠENÍ A VYDÁNÍ OPATŘENÍ „MALOOBCHOD“
DOPLNĚNÍ ŽALOBNÍHO NÁVRHU

S ohledem na své dřívější podání a informaci soudu z minulého týdne, a dále v reakci na postup
Odpůrce rozšiřuji žalobní návrh tak, že nově obsahuje dodatečnou položku: Mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17. dubna 2020 č. j.: MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN, „omezení
maloobchodního prodeje 6“, se zrušuje.
Odůvodnění:
Ministerstvo zdravotnictví publikovalo na svém webu koronavirus.mzcr.cz, a to patrně během
včerejška či dneška, opatření datované 17. dubna 2020 č.j.: MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN
(„Maloobchod 6“), které zrušuje opatření Ministerstva zdravotnictví datované 15. dubna 2020, č. j.:
MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN („Maloobchod 5). Obě Mimořádná opatření regulují totéž (omezení
maloobchodního prodeje s výjimkami); mají totožné odůvodnění; mají naprosto totožný obsah i text
(liší se jen fontem písma a tím, že v jednom případě uvádí dřívější z opatření „2 metry“, pozdější
opatření „2m“), mají též totožný den účinnosti, 20. duben 2020.
Je proto zcela zjevné, že důvod „znovuvydání“ tohoto opatření je jediný – zabránit tomuto soudu
v jeho přezkumu při soudním jednání, které bylo nařízeno na 23. dubna 2020. Fakta jsou taková, že
navrhovatel v pátek 17. dubna na výzvu soudu doplnil svou žalobu tak, že ji rozšířil i na opatření
„Maloobchod 5“, které mělo platit v době soudního jednání. Procesní „taktika“ Ministerstva
zdravotnictví zjevně vyšla z názoru, že pokud své opatření samo zruší, soud se jím již nebude moci
zabývat a konstatovat jeho protiprávnost. Vidíme tedy, že Ministerstvo 17. dubna, tedy ještě týž den,
vydáním opatření „Maloobchod 6“ zrušilo totožné opatření „Maloobchod 5“, aby se toto stalo
nepřezkoumatelným.

Navrhovatel na to samozřejmě reaguje tak, že rozšiřuje svou žalobu i na nové opatření „Maloobchod
6“ a současně převádí na účet soudu částku 5 000 Kč jako soudní poplatek.
Navrhovatel zaujímá názor, že ani tento pokus obejít právo nepožívá soudní ochrany a věří, že
veškeré další komentáře k tomu by byly zbytečné.
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