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PRÁVNÍ STANOVISKO  

PRO:   Město Roudnice nad Labem  

OD: JAROŠ & VÁVRA advokátní kancelář v.o.s. 

DATUM: 8. 4. 2021 

VĚC: Testování ve školách 

 

V souvislosti s argumentací některých zákonných zástupců žáků škol zřízených městem Roudnice 

nad Labem, kteří nesouhlasí se zavedením prezenční výuky podmíněné pravidelným 

samotestováním žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2, jsme byli požádáni o přípravu právního 

stanoviska.  

 

1. Popis skutkového stavu 

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 č.j. MZDR 

14592/2021-3/MIN/KAN (dále jen „mimořádné opatření“) je žákům vybraných školských zařízení 

(dále jen: „škola“) umožněna osobní přítomnost na výuce pouze tehdy, pokud nemají příznaky 

onemocnění SARS-CoV-2 a zároveň podstoupili ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím 

neinvazivního preventivního antigenního testu s negativním výsledkem, který si provedli sami nebo 

který jim byl proveden jinou osobou, a který jim byl poskytnut školou. Vyšetření antigenním testem 

není nutné, pokud jsou splněny jiné podmínky, uvedené v mimořádném opatření (např. je žák již 

očkován). V případě, že se žák odmítne podrobit testu, s ohledem na skutečnost, že v této věkové 

skupině je zpravidla průběh nemoci bezpříznakový, není splněn předpoklad, že není nemocen 

SARS-CoV-2, a nemůže se zúčastnit prezenční výuky. Tito žáci však budou omluveni a doporučuje 

se školám, aby tyto žáky dál distančně vzdělávaly.  

Mimořádným opatřením tak nejsou žáci odmítající se podrobit testu nijak sankcionováni. Na základě 

mimořádného opatření byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vydán 

školám metodický pokyn „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke 

COVID-19“.  

V souvislosti s výše uvedeným byla městu Roudnice nad Labem, jako zřizovateli, a ředitelům škol 

doručena výzva soukromého spolku Zdravé fórum z.s. a právní stanovisko Mgr. Jany Zwyrtek 

Hamplové, advokátky, považující pravidelné testování žáků jako podmínku pro účast na prezenční 

výuce jako protiústavní a nezákonnou. Na základě tohoto stanoviska se na ředitele a ředitelky škol 

v Roudnici nad Labem obrátili zákonní zástupci žáků s tím, že pokud se škola a její zaměstnanci 

budou podílet na testování žáků, dopouští se trestného činu, a zákonní zástupci budou zvažovat 

podání trestního oznámení. 



 

2 

 

2. Právní posouzení 

 

Účelem tohoto stanoviska je posoudit, zda mají školy jednat v souladu s mimořádným opatřením, a 

jaké z toho mohou vyplývat právní rizika pro školy, pracovníky škol a zřizovatele, zejména s ohledem 

na vyhrožování podáním trestního oznámení. 

 

Mimořádné opatření bylo vydáno na základě zmocnění dle ust. § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

ochraně veřejného zdraví“). Tento zákon umožňuje Ministerstvu zdravotnictví, aby v případě 

epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku např. přikázalo uzavření škol a školských zařízení anebo, 

jako ve sledovaném případě, nařídilo další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího 

vzniku. Mimořádné opatření tak bylo vydáno v rámci pravomoci zákonem svěřené Ministerstvu 

zdravotnictví, a byly dodrženy formální požadavky nutné k platnosti právního předpisu. Mimořádné 

opatření je tak v době vypracování tohoto stanoviska platné a od 12. 4. 2021 účinné.  

 

Škola je veřejným subjektem a poskytuje veřejnou službu, jak vyplývá z ust. § 2 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“). Školy jsou 

tak povinny řídit se veškerými právními předpisy, které na jejich činnost dopadají, včetně 

předmětného mimořádného opatření přijatého v působnosti zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Dále dle ust. § 29 odst. 2 školského zákona jsou školy povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu 

zdraví dětí. Dle ust. § 22 odst. 1 písm. b) školského zákona jsou žáci povinni dodržovat pokyny 

školy. 

  

Dále je nutné zmínit, že školy podléhají kontrole České školní inspekce. Česká školní inspekce, jako 

organizační složka státu, hodnotí soulad chování školy s právními předpisy, které se vztahují k 

poskytování školských služeb. Při výkladu právních předpisů se řídí metodickými pokyny MŠMT, 

které řídí výkon státní správy ve školství. MŠMT školám poskytnulo metodický pokyn pro „Provoz 

škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“. Nedodržováním 

povinností vyplývajících z předmětného mimořádného opatření a metodického pokynu MŠMT, který 

toto opatření zapracovává, hrozí riziko, že škole bude ČŠI uložena sankce, a dokonce, že bude na 

návrh ČŠI škola zavřena a zrušena (viz ust. § 126 odst. 5 písm. e) školského zákona. 

  

Z výše uvedeného vyplývá, že školy jsou povinny dodržovat veškeré právní předpisy, pokud 

jsou platné a účinné. S ohledem na výše uvedené je nutné konstatovat, že mimořádné opatření 

splňuje veškeré formální požadavky, a je proto platné a účinné. Otázka, zda mimořádné opatření 

může být z obsahového hlediska v rozporu s ústavně zaručenými lidskými právy a svobodami, nemá 

pro závaznost mimořádného opatření vliv, dokud nebude zodpovězena příslušným ústavním 

orgánem. Závaznost právního předpisu může být zrušena pouze Ústavním soudem, který je jako 

jediný orgán oprávněn posuzovat soulad právního předpisu s předpisy vyšší právní síly, a z tohoto 

důvodu právní předpis rušit. Rozpor mimořádného opatření s Ústavou tak sám o sobě 

neplatnost mimořádného opatření založit nemůže, pokud nebude rozpor konstatován 

Ústavním soudem.  

 

Určitou pravomoc mají i obecné soudy, které však nemohou právní předpis zrušit, pouze ho pro 

neústavnost v konkrétním případě nepoužít, a věc předložit Ústavnímu soudu. Kdyby byl každý 

adresát právní normy oprávněn odmítnout řídit se právním předpisem pro domnělý nesoulad 

s ústavním pořádkem či jinými předpisy, nastalý stav by hraničil s naprostou anarchií. Z toho 

důvodu je nutné se řídit veškerými platnými předpisy, i pokud jsou subjektivně považovány 

za špatné, do doby, než bude předpis ústavou aprobovaným orgánem zrušen. 
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Nad rámec tohoto stanoviska lze konstatovat, že dokonce pokud dojde k napadení předmětného 

mimořádného opatření u soudu, je pravděpodobné, že mimořádné opatření nebude prohlášeno za 

protiústavní. V minulosti lze spatřit paralelu s povinným očkováním stanoveným vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví, které bylo podmínkou k přijetí do mateřské školy. Očkování lze bezesporu 

vnímat jako mnohem významnější zásah do práv osob, než neinvazivní test na přítomnost SARS-

CoV-2. Tato vyhláška byla napadena u Ústavního soudu, který nálezem pléna Ústavního soudu č.j. 

Pl. ÚS 16/14 konstatoval, že povinnost podrobit se očkování, aby dítě mohlo být přijato do mateřské 

školy, není protiústavním omezením práva na vzdělání garantovaným v čl. 33 Listiny základních 

práv a svobod, neboť napadená úprava prošla testem rozumnosti, přičemž nezasahuje do 

samotného jádra práva na vzdělání, sleduje legitimní cíl a k dosažení tohoto cíle zvolila racionální, 

a nikoliv svévolné prostředky. Analogie s předmětným mimořádným opatřením týkajícím se 

testování je zde zcela zjevná. Odůvodnění mimořádného opatření obsahuje poměření práva na 

ochranu zdraví a práva na vzdělání a na základě citovaných vědeckých studií dospívá k výsledku, 

že povinnost testování samoodběrem představuje minimální zásah, který umožní naplnit právo na 

vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví. Lze očekávat, že i v řízení před Ústavním 

soudem by tak mimořádné opatření za současné pandemické situace obstálo, stejně jako povinné 

očkování. 

 

Jak jsme již uvedli, školy jsou povinny se mimořádným opatřením řídit, neboť je platné a účinné, a 

to až do doby, než bude ústavně aprobovaným způsobem zrušeno. Trestný čin může být spáchán 

pouze jednáním, které je v rozporu s právem. Pokud škola jedná v souladu s povinnostmi, které 

ji byly mimořádným opatřením stanoveny, nemůže jednat protiprávně, a není tak naplněn základní 

pojmový znak trestného činu. Kdyby v budoucnu bylo mimořádné opatření Ústavním soudem 

zrušeno pro neústavnost, nelze zpětně založit trestní odpovědnost, neboť trestnost se posuzuje vždy 

podle právních předpisů účinných v době, kdy měl být čin údajně spáchán. Pozdější zrušení 

mimořádného opatření by tak nemělo na kvalifikaci jednání školy v souladu s mimořádným 

opatřením žádný vliv. Škola ani její pracovníci se tak nevystavují riziku spáchání trestného činu tím, 

že budou jednat v souladu s mimořádným opatřením do doby, než bude opatření řádně zrušeno. 

 

3. Závěr 

 

Školy a jejich pracovníci jsou povinni se řídit mimořádným opatřením a metodickými pokyny 

MŠMT, a to do doby, než bude mimořádné opatření řádně zrušeno. Oprávnění zkoumat a 

závazně prohlásit mimořádné opatření za neústavní, tedy že není nutné se jím řídit, mají 

pouze soudy, zejm. Ústavní soud. Rozpor mimořádného opatření s Ústavou tak sám o sobě 

neplatnost mimořádného opatření založit nemůže, dokud nebude rozpor konstatován 

Ústavním soudem či obecným soudem v konkrétní kauze. Školám ani jejich zaměstnancům 

soulad mimořádného opatření s ústavou a mezinárodními smlouvami nepřísluší, a 

protiprávního jednání se mohou dopustit pouze v případě, že naopak nebudou jednat 

v souladu s mimořádným opatřením a testovací povinnost budou ignorovat. V takovém 

případě hrozí v krajní situaci i zrušení školy na návrh ČŠI. 

 

Školy ani jejich zaměstnanci se jednáním v souladu s mimořádným opatřením po dobu jeho 

platnosti a účinnosti nemohou dopustit trestného činu ani přestupku, a to ani v případě, že 

by Ústavní soud zpětně prohlásil mimořádné opatření za neústavní. Školy se mohou a musí 

mimořádným opatřením přestat řídit až poté, co bude opatření řádně a v souladu s ústavním 

pořádkem zrušeno. 


