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Nabídka spolupráce odborné skupiny Zdravého fóra pro právo 

Reakce na veřejnou výzvu Ministra zdravotnictví ČR 

V Praze dne 28. 4. 2021

Vážený pane ministře, 

v nedělením pořadu Otázky Václava Moravce jste  veřejně vyzval  právníky,  kteří  podávají 
žaloby  proti  mimořádným  opatřením  vydávaným  Vaším  ministerstvem,  aby  namísto  této 
činnosti pomohli vydávat tato opatření po právu. 

Tato výzva nás překvapila i s ohledem na to, že jsme dosud neobdrželi žádnou reakci na naši 
tzv. Velikonoční výzvu (viz příloha), kterou jsem Vám osobně zasílal již dne 7. 4. 2021 (předtím 
jsem ji  rovněž  posílal  přímo na ministerstvo a  Vašemu předchůdci)  ani  na další  pokusy  o 
komunikaci či spolupráci. 

V každém případě na ni  reagujeme, protože patříme k mnoha právníkům,  kteří  podobné 
žaloby  podávají  a  kteří  díky  cca  roční  práci  mají  mnoho  zkušeností,  jež  by  pro  Vaše 
ministerstvo mohly být cenné. 

Tímto deklaruji  připravenost  naší  odborné skupiny pro právo,  která spolupracuje s mnoha 
odborníky  v oblasti  virologie,  mikrobiologie,  imunologie,  biostatistiky,  matematiky, 
psychologie, politologie apod., poskytnout Vašemu ministerstvu svou pomoc. 

Tato pomoc je však podmíněna tím, že Vaše výzva je míněna opravdu vážně. Tedy je-li jejím 
cílem napravit současný stav a začít mimořádná opatření vydávat skutečně tak, aby byla 
v souladu s právními předpisy a ústavním pořádkem České republiky. 

Hledáte-li  pomoc  pouze  pro  to,  aby  k dalšímu  porušování  těchto  norem  a  principů 
demokratického právního státu docházelo profesionálněji, než dosud, zůstaneme u současné 
práce  trpělivého  přesvědčování  soudů  České  republiky  o  tom,  že  jednáte  nezákonně  a 
protiústavně. 

Jako první doporučení, které si dovolujeme Vám přednést, je zajistit skutečně důvěryhodné 
podklady pro tvorbu opatření tak, aby mohla projít tzv. testem proporcionality. Dosud tomu 
tak není, když Vaše opatření jsou vydávána na základě článků či studií nevalné odborné 
úrovně či dokonce bez jakékoliv vědecké hodnoty vůbec. 

http://zdraveforum.cz/texty/velikonocni_vyzva_mzdr.pdf


K  tomu  je,  dle  našeho  názoru,  nezbytně  nutné  učinit  bezodkladně  kroky,  aby  žádné 
neformální uskupení, Iniciativu Sníh či skupinu MesES nevyjímaje, nebylo ve svých názorech 
upřednostňováno a stalo se jen jednou ze součástí spektra široké odborné diskuse. Současně 
je třeba aktivovat činnost Vašich standardních odborných poradních orgánů (Vědecká rada 
MZ ČR, Laboratorní skupina MZ ČR apod.) a odborných lékařských společností. Do Vašich 
poradních orgánů je  pak  nezbytné přednostně jmenovat  skutečné nezávislé  odborníky  v 
daných oblastech a vyloučit rovněž působení osob, které mohou být v přímém střetu zájmů v 
důsledku jejich podnikatelských aktivit. 

V případě, že se rozhodnete naši nabídku přijmout, rádi bychom Vás otevřeně informovali o 
zcela zásadních a pro nás absolutně nepřekročitelných principech:

1. Budeme trvat na zrušení jakéhokoliv používání testů rt-PCR nebo tzv. antigenních testů 
mimo  standardní  lékařské  postupy,  zejména  budeme  trvat  na  zrušení  plošného 
testování  bezpříznakových  osob,  neboť  neúčinnost  tohoto  opatření  je  prokázána 
opakovaně odborníky z ČR i celého světa. 

2. Budeme trvat na zrušení a absolutním zákazu jakékoliv formy diskriminace z důvodu 
očkování  proti  onemocnění  COVID-19.  Jakékoliv  zvýhodnění  očkovaných  či 
znevýhodnění neočkovaných je naprosto nepřijatelné. 

3. Budeme trvat na okamžitém nepodmíněném otevření škol a na obnovení způsobu 
jejich fungování tak, jak jej známe z doby před březnem 2020. 

4. Budeme  trvat  na  okamžitém  nepodmíněném  otevření  provozoven  s případným 
návrhem doporučení.  Jakákoliv omezení musí  být skutečně vědecky odůvodněna, 
musí být vyhodnocena pozitiva i negativa a musí být vždy důsledně dodržen princip 
proporcionality opatření.

5. Budeme  trvat  na  důsledné  aplikaci  právní  zásady  in  dubio  pro  libertate  (tedy 
nesmíme  omezit  žádnou  svobodu,  pokud není  jisté,  že  je  to  nutné)  ve  smyslu  její 
dlouhodobé aplikace soudy demokratických právních států i Evropského soudu pro 
lidská práva. 

6. Budeme  trvat  na  vyšetření  některých  zcela  nepřijatelných  návrhů  a  opatření,  
vč. až skandálních mediálně známých případů, s cílem vytvořit funkční pojistky proti 
tomu, aby se podobné bezprecedentní pokusy o zásah do základních práv a svobod 
nemohly opakovat. 

V případě  Vašeho  zájmu  jsme  připraveni  bezodkladně  se  do  práce  Vašeho  ministerstva 
zapojit. V takovém případě mě, prosím, kontaktujte na adrese tnielsen@nielsenlegal.cz. 

Za odbornou skupinu Zdravého fóra pro právo 

JUDr. Tomáš Nielsen 
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