
Kontrola hygienických stanic v restauracích

V poslední době se setkáváme se skutečnou šikanou zákazníků restaurací, kteří jsou 
pracovníky hygienických stanic v doprovodu příslušníků policie vyrušování přímo při 
konzumaci jídel a vyzýváni k prokázání splnění podmínek pro vstup do provozovny 
dle mimořádného opatření. Právní skupina ZF proto předkládá návod pro hosty, kteří 
se šikaně ze strany státu mají odvahu postavit:

 

ZAMĚSTNANCŮM HYGIENICKÝCH STANIC NIC NEPŘEDKLÁDEJTE A KONTROLUJÍCÍM 
OSOBÁM NESDĚLUJTE NIC S ODKAZEM NA ZÁSADU ZÁKAZU SEBEOVIŇOVÁNÍ

 

Text opatření:

zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, je oprávněn vstoupit na zahrádku, je-li na 
místě schopen: i) prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo ii) 
prokázat potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami 
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro 
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s 
negativním výsledkem, nebo iii) doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení 
svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle 
před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je 
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou 
osobou, s negativním výsledkem, nebo iv) doložit podstoupení preventivního 
antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen 
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou 
osobou, na místě s negativním výsledkem



 

Opatření neukládá povinnost splnění podmínek prokázat, vyžaduje, aby byl zákazník 
prokázání schopen. K tomu postačuje tvrzení, že toho schopen je, není důvod to 
prokazovat. Má-li zaměstnanec KHS dojem, že toho schopen není, je jeho úlohou v 
systému správního práva, aby takový předpoklad prokázal.

 

Dle § 53 správního řádu:

Předložení listiny nelze žádat nebo může být odepřeno z důvodů, pro které nesmí být 
svědek vyslechnut nebo pro které je svědek oprávněn výpověď odepřít (§ 55 odst. 2 
až 4).

 

Dle § 55 odst. 4 a 5 správního řádu:

Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí 
stíhání pro trestný čin nebo správní delikt.

Správní orgán svědka před výslechem poučí o důvodech, pro které nesmí být 
vyslýchán, o právu odepřít výpověď, o jeho povinnosti vypovídat pravdivě a nic 
nezamlčet a o právních následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi.

 

Uvedené citované ustanovení správního řádu jsou podstatou tzv. zásady zákazu 
sebeobviňování, tj. nikdo nesmí být správním orgánem nucen sám proti sobě 
předkládat důkazy nebo sdělovat cokoli, co by mohlo jemu samotnému uškodit. 
Současně platí, že správní orgán NEMŮŽE předpokládat, že osoba, která práva 
nevypovídat využije, se jakéhokoli protiprávního jednání dopustila. To by musel 
správní orgán dostatečně určitě prokázat.

 

Při příchodu kontrolujících osob proto sdělte pouze to, že využíváte svého práva 
podle § 53 a 55 správního řádu (tzv. zásady zákazu sebeobviňování) a odmítáte 
podávat jakékoli vysvětlení, výpověď nebo předkládat jakýkoli důkaz.


