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Co 
jsme 
řešili?

Musí učitel 
testovat?

Může se 
nahrávat 

online 
výuka?

Jak řešit cizí 
účastníky 

online 
hodin?

Vztahují se 
pravidla pro 
školy i na 

PPP?Jak 
reagovat na 

stížnosti 
rodičů na 
roušky a 
testy?

Žaloby na 
školu kvůli 

nošení 
roušek?

Covid-19 
jako nemoc 
z povolání?

Jak se 
evidují 

testy? Jak 
se informují 

rodiče?



Výběr nejlepšího

1. Žaloba na školu kvůli nošení roušek

2. Odvolání ředitele kvůli rouškám

3. Nabourání se do online hodin
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Případ 1
Žaloba na školu



Správní 
rozhodnutí, 
přestupky

Zaměstnanci, 
úrazy, 

smlouvy,…

Typy žalob ve školství

06

Civilní soudnictví: ◼

Správní soudnictví: ◼

Trestní soudnictví: ◼

Trestné 

činy



Ukončení 
nouzového 

stavu

Vyhlášení 
nouzového 

stavu
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5.10.2020 11.4.2021 12.4.2021

Vyhlášení 
pandemického 

stavu

Jak to bylo časově?



Opatření vydaná v 
nouzovém stavu
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řídí se krizovým zákonem nebo zákonem o 
ochraně veřejného zdraví

vydává je Vláda nebo Ministerstvo zdravotnictví

není výslovně stanoven postup jejich přezkumu
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žaloby na školy, Vládu, 
Ministerstvo 

zdravotnictví,…



Opatření vydaná v 
pandemickém stavu

10

řídí se pandemickým zákonem 

vydává je Ministerstvo zdravotnictví se 
souhlasem vlády

rozhoduje o nich Nejvyšší správní soud na 
návrh (kohokoliv), žalovaným je Ministerstvo 
zdravotnictví
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desítky zrušených 
opatření od dubna 2021



Co se stalo?
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výzva 2 rodičů k nenošenou roušek

žaloba dvou žáků na školu ke správnímu soudu



Kdo žaloval?
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žák prvního stupně základní školy



Koho žaloval?
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základní školu



Čeho se domáhal?
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aby po něm škola nepožadovala nošení roušky

prohlášení toho, že vyžadování nošení roušek 
bylo nezákonné



Co je to za žalobu?
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Žaloba proti nezákonnému zásahu správního orgánu



odmítnutí 
žaloby

podání žaloby 
ke KS v Ostravě

17

30.12.2020 25.2.2021 2.4.2021

podání 
kasační 
stížnosti

Žaloba 1: Jak to probíhalo?

30.4.2021
8.7.2021

19.7.2021

vyjádření 
žalobce i 

žalovaného

Rozsudek 
Nejvyššího 

správního soudu



Postoupení 
MS v Praze

Podání žaloby 
ke KS v Ostravě
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22.12.2020 28.1.2021 28.4.2021

Určení 
příslušného 
soudu NSS

Žaloba 2: Jak to probíhalo?

27.5.2021

Přerušení řízení

Rozsudek 
Krajského soudu 

v Ostravě



V čem byl problém?

Má být žalovaná škola?

Má žalovat žák?

Mohou se vůbec rodiče bránit?
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Případ 2
Odvolaný ředitel



Co se stalo?

21

nošení roušek ponecháno na rozhodnutí 
rodičů

Odvolání ředitele zřizovatelem

Ukončení pracovního poměru s ředitelem

Žaloba na neplatnost výpovědi
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?



Případ 3
Nabourání se do online hodiny



Co se stalo?
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Jeden link pro třídu

První přihlášený vede hovor

Sprosté nadávání učitelce



Jak to řešila škola?
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Zjištění, kdo byla cizí osoba

Kázeňský postih



Co s narušitelem hodin?

Trestní oznámení

Oznámení o přestupku

Ochrana osobnosti
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Ochrana osobnosti

„Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém

životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“
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Ochrana osobnosti

„Souvisí-li neoprávněný zásah do osobnosti člověka s jeho činností v právnické osobě, může právo na
ochranu jeho osobnosti uplatnit i tato právnická osoba; za jeho života však jen jeho jménem a s jeho
souhlasem…“
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Co škola udělala?

Dopis rodičům

Výzva k osobní omluvě
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Co tedy právníci vědí (p)o covidu
a co nám soudy ještě musí říci?



Víme, že

1. školy nelze žalovat za distanční výuku, roušky nebo testy ani v nouzovém, ani v pandemickém stavu.

2. Rodiče mohou v pandemickém stavu sami podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu.

3. školy mají povinnost hlásit trestné činy i přestupky.

4. to, že dítě není žákem školy, neznamená, že je škola bezbranná.

5. škola může za učitele uplatnit nároky na ochranu osobnosti.
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Soudy nám ještě musí říct,

1. jestli lze odvolat ředitele za nenošení roušky.

2. jestli jsou zvláštní pravidla pro učitele při uznávání nemocí z povolání.

3. jestli škola může být odpovědná za rozšíření covidu ve škole.
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Co pro Vás 
můžeme udělat?

Právní poradenství

Pověřenec

holubova.cz/cs/blog
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Kde nás 
zastihnete?

LinkedIn – Holubová advokáti s.r.o.

Facebook – Holubová advokáti

Twitter - @HolubovaLawFirm
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Děkuji 
za pozornost!

Alice Kubů Frýbová
alice.kubu-frybova@holubova.cz


