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

Městský  soud v  Praze v y dal 23 . dubna 2020 rozhodnutí, který m zrušil mimořádná opatření
Ministerstv a zdrav otnictv í, která v  souv islosti s pandemií koronav iru SARS-CoV-2 omezov ala v olný
pohy b, maloobchodní prodej a služby . Dův odem zrušení mimořádný ch opatření Ministerstv a
zdrav otnictv í je jejich nezákonnost. 

Ministerstv o zdrav otnictv í v y dáním těchto opatření překročilo sv oji prav omoc, protože omezit základní
práv a a sv obody  v  natolik masiv ní míře je dle městského soudu opráv něna pouze v láda jako celek. 

Soud tak potv rdil i náš názor, že v láda měla při v y dáv ání opatření v  souv islosti s pandemií koronav iru
SARS-CoV-2 postupov at podle krizov ého zákona. Podle tohoto zákona mají osoby , který m v znikne
v ládními opatřeními škoda, práv o, 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 v y hlášení nouzov ého stav u jsme toho názoru, že v šichni přímo postižení podnikatelé
mají práv ní i morální nárok na kompenzaci újmy , která jim v znikla v  souv islosti s ochranou nás v šech,
připrav ili jsme projekt spravedlivakompenzace.cz

V rámci tohoto projektu Vám chceme pomoci dosáhnout odškodnění v  rámci sprav edliv ého rozložení
v zniklé škody  napříč společností. Více informací naleznete na webu www.spravedlivakompenzace.cz
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N ewsletter společnosti  ŘA N DA  HA V EL LEGA L advokátní  kancelář s.r.o. informu je obecně o vybraných  legislativních

změnách, ju dikatu ře a právních  problémech. Informace předkládané v  newsletteru  mají  pou ze informativní  povahu

a nepředstavu jí  ú plný přehled změn v legislativě, ju dikatu ře či  právní  praxi . Do newsletteru  jsou  zařazovány informace,

které naše advokátní  kancelář vybírá dle vlastního u vážení  s ohledem na zajímavost či  praktickou  vyu žitelnost informací

pro adresáty  newsletteru . A pl ikovatelnost v  newsletteru  pu bl ikovaných  informací  na speci fické případy je závislá na

konkrétních  okolnostech . Tento newsletter nepředstavu je právní  radu  a ŘA N DA  HA V EL LEGA L advokátní  kancelář s. r. o.

neodpovídá za apl ikaci  závěrů  či  sku tečností  u vedených  v  newsletteru  na jakýkol i  právní  případ.

 

https://www.randalegal.com/
http://www.spravedlivakompenzace.cz/
http://www.spravedlivakompenzace.cz/
mailto:alois.satava@randalegal.com

