
Obec  Kublov
267 41  Kublov 199, okr. Beroun

tel., fax 311585102
E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

Čj: 11/2020      V Kublově dne 19. března 2020

R o z h o d n u t í
o přerušení provozu mateřské školy od 23. března 2020 do odvolání

Na základě ustanovení § 102 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění jeho 
změn a doplnění (obecní zřízení dále jen OZř) s odvoláním na § 99 odst. 2 a §102 odst. 4 OZř  
s vědomím odpovědnosti zřizovatele za provoz jím zřízeného školského zařízení v době 
všeobecného epidemiologického ohrožení novým koronavirem Covid-19, s ohledem na 
nečinnost k tomu příslušných orgánů veřejného zdraví České republiky a s odvoláním na 
ustanovení o krajní nouzi ve smyslu § 2906 zák. č. 89/2012, jsem rozhodl takto :ustanovení o krajní nouzi ve smyslu § 2906 zák. č. 89/2012, jsem rozhodl takto :

Počínaje dnem 23. března 2020 se přerušuje provoz Mateřské školy Kublov, 
IČ: 70988153 se sídlem Kublov č.p. 14. do odvolání

O d ů v o d n ě n í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), dne 10.3.2020 s účinností od  11.3.2020 
pod  Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN nařídilo  postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 
zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  mimořádné opatření 
spočívající v zakázáníspočívající v zakázání

- osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve 
školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- osobní přítomnosti studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Toto nařízení se tak nedotklo provozu mateřských škol, pouze ministr školství několikrát 
ve sdělovacích prostředcích zopakoval, že doporučuje zřizovatelům obdobné nařízení přijmout i 
pro mateřské školy. 

Ze shora uvedeného rozhodnutí ministerstva zdravotnictví je nepochybné, že jeho 
důvodem byla ochrana obyvatelstva, nikoli jiné důvody například organizační či technické.  

Při obhajování skutečnosti, že rozhodnutí se nevztahovalo na mateřské školy ve 
sdělovacích prostředcích, bylo argumentováno snahou vlády umožnit rodičům dětí předškolního sdělovacích prostředcích, bylo argumentováno snahou vlády umožnit rodičům dětí předškolního 
věku i nadále docházet do práce, což je jistě ohleduplné, avšak těžko zdůvodnitelné rozhodnutí 
ve vztahu k hrozbě, pro kterou byla zrušena docházka ostatních dětí do ostatních škol. 

Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v hlavě V, díl 1, oddíl 1 vymezuje 
orgány veřejného zdraví a vymezuje jejich působnost. 

Obci, a to ani pokud je v postavení zřizovatele, nepřiznává zákon o ochraně veřejného 
zdraví obdobná oprávnění, na základě kterých ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o uzavření 
škol. Obec podle tohoto zákona ve své samostatné působnosti může pouze v souladu s § 96 



obecně závaznou vyhláškou nařídit pro území obce nebo jeho část k ochraně zdraví před 
vznikem a šířením infekčních onemocnění provedení speciální ochranné dezinsekce a 
deratizace.

Pokud by zřizovatel měl rozhodovat z jiných než zdravotních důvodů, bylo by to účelové 
obcházení skutečného důvodu, kterým je bezpochyby ochrana života a zdraví před současnou 
pandemickou nákazou.  I pro takové účelové hledání jiného důvodu k přerušení provozu 
mateřských škol je těžké najít oporu v našem právním řádu.  Je třeba odmítnout návrhy, aby z 
důvodů organizačních či technických přerušovali provoz MŠ jejich ředitelé s odkazem na § 3 
odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb. Navíc se jedná o prováděcí předpis ke školskému zákonu 
č. 561/2004 Sb., který v jeho obecných ustanovení v části první v § 24 odst. 2 umožňuje 
přerušení z důvodu organizačních a technických pouze na 5 dnů. 

I pokud jde o doporučované účelové přerušení provozu mateřské školy zřizovateli, lze 
těžko k takovému kroku najít oporu v konkrétních ustanovení zákona. Nelze totiž vycházet z 
obecné zásady, že když určitý subjekt něco zřídil a má právo to i zrušit, tak je též oprávněn činit 
zásahy do provozu toho, co zřídil. V posuzovaném případě jde totiž o školské zařízení, kde 
pravomoci zřizovatele jsou přesně vymezeny školským zákonem, který mu neumožňuje, aby z 
jakýchkoli důvodů rozhodoval o přerušení provozu tohoto zařízení. Nepochybně tím zákonodárce 
sledoval vyloučení zásahů do školního procesu, což se nyní ukazuje jako ne příliš vhodné. 

Ze shora uvedených důvodů tak zřizovateli, který si je vědom nebezpečí pro životy, zdraví 
dětí a personálu jím zřízeného školského zařízení a nebezpečí pro komunitní přenos nákazy 
v obci, nezbývá než aby za situace, kdy příslušné orgány veřejného zdraví stále odkládají 
uzavření mateřských škol, aby tak učinil sám s odvoláním na ustanovení o krajní nouzi podle 
§ 2906 občanského zákona č. 89/2012 Sb.  Zřizovatel je přesvědčen o tom, že za situace, kdy 
podle zveřejněné informace Pedagogické komory již třem mateřským školám byla nařízena 
karanténa z důvodu výskytu koronaviru u dítěte či učitelky a s ohledem na exponenciální šíření 
nákazy v populaci České republiky je uzavření mateřské školy v Kublově nezbytné pro odvrácení 
hrozícího nebezpečí újmy pro děti školu navštěvující, pro personál školy i pro rodiče a prarodiče 
těchto dětí.  Za daných okolností není možné hrozící nebezpečí odvrátit jinak, neboť k zásahu 
příslušný orgán veřejného zdraví zatím na upozornění zřizovatele nereagoval.  Zřizovatel je 
přesvědčen, že následek tohoto opatření nemůže být zjevně stejně závažný jako ten, který by 
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přesvědčen, že následek tohoto opatření nemůže být zjevně stejně závažný jako ten, který by 
hrozil v případě zachování provozu mateřské školy. 

Obec Kublov

JUDr. Josef Matějka - starosta
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