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Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která omezovala volný pohyb,
maloobchodní prodej a služby, byla včera zrušena. Co to znamená pro podnikatele?
 

Městský soud v Praze vydal 23. dubna 2020 rozhodnutí, kterým zrušil mimořádná opatření Ministerstva
zdravotnictví, která v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 omezovala volný pohyb, maloobchodní
prodej a služby. Důvodem zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví je jejich nezákonnost. 

Ministerstvo zdravotnictví vydáním těchto opatření překročilo svoji pravomoc, protože omezit základní práva
a svobody v natolik masivní míře je dle městského soudu oprávněna pouze vláda jako celek. 

Soud tak potvrdil i náš názor, že vláda měla při vydávání opatření v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-
2 postupovat podle krizového zákona. Podle tohoto zákona mají osoby, kterým vznikne vládními opatřeními
škoda, právo, aby jim státu tuto škodu nahradil. Soudní rozhodnutí tak i významně zjednodušuje
uplatnění náhrady škody ze strany přímo postižených podnikatelů. 

Vznikla Vám škoda v důsledku opatření přijatých proti šíření koronaviru? 

Protože od počátku vyhlášení nouzového stavu jsme toho názoru, že všichni přímo postižení podnikatelé mají
právní i morální nárok na kompenzaci újmy, která jim vznikla v souvislosti s ochranou nás všech, připravili jsme
projekt spravedlivakompenzace.cz

V rámci tohoto projektu Vám chceme pomoci dosáhnout odškodnění v rámci spravedlivého rozložení vzniklé
škody napříč společností. Více informací naleznete na webu www.spravedlivakompenzace.cz
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