
 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Palackého náměstí 375/4 
128 01 Praha 2 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7 
702 00 Ostrava 
 
V Ostravě, dne 20.7.2020 
 
Odvolání proti Mimořádnému opatření Krajské hygienická stanice Moravskoslezského 
kraje se sídlem v Ostravě č. 15/2020 ze dne 17.7.2020 
 
Správní orgán: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě 

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 
 
Odvolatel:  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

se sídlem: Ostrava Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ: 708 00 
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Kovářem, jednatelem společnosti 
IČ: 25385691 
DIČ: CZ 25385691 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
C, vložka 17345 

 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala Mimořádné 
opatření č. 15/2020 ze dne 17. 7. 2020, kterým mimo jiné v bodě 8 nařizuje  
„8. v provozování přírodního koupaliště a umělého koupaliště (plavecký bazén, koupelový 
bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště (tak, že jejich provozovatelé musí 
dodržovat následující pravidla: 

- provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících 
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,  

- provozovatel zajistí, pokud je to možné, opatření k zabránění shromažďování osob a 
kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci 
osob,  

- v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 
jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům, vyjma vodních prostor 
přírodního koupaliště a umělého koupaliště, 

- provozovatel zajistí, aby na atrakcích typu tobogánu, a to uvnitř i před ním, byly 
udržovány rozestupy nejméně 2 metry, vyjma rodinných příslušníků, 

- mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů 
domácnosti,  

- zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky, 
- zajištění provozu šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,  
- pravidelné provádění dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, 
-  u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní 

základní pokyny pro chování návštěvníků,  



 

 

- všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata 
pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před 
každou výukovou hodinou vydezinfikovány,  

- hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání 
kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před 
každou výukovou hodinou,“ 

Proti tomuto Mimořádnému opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě v bodě 8 odrážka  
- v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden 
návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům, vyjma vodních prostor přírodního 
koupaliště a umělého koupaliště, 
podáváme odvolání, a to z následujících důvodů: 
 

A) důvody legislativní 
V odůvodnění vydání tohoto opatření se uvádí, že mimořádné opatření je vydáváno s cílem 
omezit vybrané činnosti, kdy je toto omezení důležité zejména v případech interhumánně 
přenosných infekčních onemocnění, jako je právě covid-19. Při závažné infekci, která se 
přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba předcházet koncentraci lidí 
zejména v uzavřeném prostoru, za případného stanovení dalších podmínek jejich setrvávání 
v takovém místě.  
Dále se v odůvodnění uvádí, že hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý 
epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských 
životů, stejně jako negativních dopadů na ekonomiku. Toho lze dosáhnout omezením konání 
hromadných akcí ve vnitřních i vnějších prostorech, zvýšenou dezinfekcí veřejných 
prostranství a míst s velkou koncentrací osob. Za hromadné akce lze považovat divadelní, 
hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, 
taneční tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, ochutnávky, trhy a veletrhy, 
vzdělávací akce, oslavy a to jak veřejné tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 
100 osob. 
Toto opatření je dle našeho názoru v napadené části nulitním, neboť ve smyslu § 77 zákona 
č. 500/2004 Sb. správního řádu je nicotné rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně 
vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž 
je nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního orgánu. Mimořádné opatření je dle dikce 
uvedené v § 69 odst. 2 správním rozhodnutím, když zákon připouští proti tomuto rozhodnutí 
opravný prostředek, kterým je odvolání: „Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek.“ 
Toto správní rozhodnutí není adresné. Dle ustanovení § 67 zákona č. č. 500/2004 Sb. 
správního řádu odst.1 platí, že musí obsah rozhodnutí splňovat následující: 
„(1) Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo 
povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva 
nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o 
procesních otázkách.“ 
Z tohoto důvodu považujeme výše napadené opatření za nulitní. 
 

B) Důvody obsahové 
Dle ustanovení § 69 odst.1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů platí, že se jedná o 
mimořádné opatření označené jako zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci 
epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. Dle tohoto ustanovení bylo napadené rozhodnutí 



 

 

vydáno, což však je vnitřně rozporným, když v napadené části nezakazuje anebo nenařizuje 
další činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. 
Prvotním podkladem pro nicotnost tohoto opatření je to, zda epidemiologická situace 
skutečně vyžaduje tato mimořádná opatření, aniž by byla adresně určena jednotlivým 
subjektům, kterých se správní rozhodnutí jako takové týká. Epidemiologická situace není 
mimořádná, její vývoj je shodný se stávajícím vývojem testování a šířením choroby, stávající 
epidemie nezatěžuje zdravotnický systém tak, aby bylo ohroženo jeho fungování, neroste 
průměrný počet osob se zdravotními komplikacemi a je samozřejmě kardinální otázkou, zda 
tato opatření vůbec mají nějaký skutečný efekt na šíření nebo dokonce likvidaci epidemie - 
pandemie. Žádná tato opatření nemají exaktně stanovenou účinnost při naplňování cílů 
mimořádných opatření a je zřejmé, že jediným efektem je omezování lidských práv a svobod 
jednotlivých občanů, kterým je bráněno v návštěvě koupaliště a poškození ekonomiky 
provozovatelů veřejných koupališť. 
Samotné mimořádné opatření činí rozdíly mezi provozovateli koupališť a sportovních 
zařízení, když jedni mohou mít sektorové dělení a mohou dosáhnout počtu až 500 osob, 
avšak koupaliště mohou mít pouze 100 osob. Rozporným je však neomezení 
shromažďování osob ve vnějších prostorech, jako jsou zoologické zahrady, parky a vnější 
restaurace, avšak omezení koupališť v porovnání s těmito zařízeními postrádá nejen vnitřní 
ale jakoukoli logiku. 
Dalším neuváženým efektem tohoto mimořádného opatření je to, že občané, kteří budou 
odmítnuti při vchodu do námi provozovaných areálů, např. Letního koupaliště Ostrava-
Poruba o rozloze více než 70.000 m² - největšího v republice, odejdou k nejbližším přírodním 
vodním nádržím, kde není zabezpečena vodní hlídka a hrozí zvýšené riziko utonutí. Navíc u 
těchto vodních nádrží nebude jejich shromažďování nikterak omezeno a případné šíření 
epidemie se tím ještě více podpoří. 
Odvolatel jako provozovatel velkých koupališť je schopen bez větších technických či 
personálních problémů zabezpečit ostatní hygienické požadavky, avšak nelogická podmínka 
účasti pouze 100 osob jednak z hlediska epidemiologického nic neřeší a je v rozporu 
s ekonomickými zájmy provozovatele, kterého toto opatření zcela beze smyslu poškozuje. 
Zároveň omezuje práva občanů ve svobodném pohybu a návštěvě zařízení, která svým 
hygienickým standardem předčí veškeré ostatní veřejné prostory provozované jinými 
subjekty. 
 
Navrhujeme proto napadené rozhodnutí v části v bodě 8 odrážka  
„- v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 
jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům, vyjma vodních prostor 
přírodního koupaliště a umělého koupaliště“  
zrušit nebo změnit, a to takto: 
 „- v zařízení se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných 
návštěvníkům, vyjma vodních prostor přírodního koupaliště a umělého koupaliště”. 
 

 

 

 

       Sportovní a rekreační zařízení 

       města Ostravy, s.r.o. 

       Ing. Jaroslav Kovář 

       Jednatel společnosti 


