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VAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
DNE:
navrhovatelka:

18.03.2020

Mgr. David Zahumenský
advokát
třída Kpt. Jaroše 1922/3
602 00 Brno

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D., Lidická 700/19, 602 00 Brno,
zastoupená: Mgr. David Zahumenský, advokát, třída Kpt. Jaroše
1922/3, 602 00 Brno

proti
odpůrcům:

1) Vláda České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01
Praha 1,
2) Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 10
Praha 2

návrh na zrušení opatření obecné povahy - Usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 194
o vyhlášení nouzového stavu, Usnesení vlády ČR ze dne 14.3.2020 č. 211 o přijetí krizového
opatření, Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 č. 194 o přijetí krizového opatření, Mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 o zákazu osobní přítomnosti žáků
a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Shora uvedená věc byla podle rozvrhu práce přidělena k projednání a rozhodnutí
specializovanému senátu 10 A. Složení tohoto senátu i senátů zástupčích je dáno rozvrhem práce,
do kterého lze nahlédnout u zdejšího soudu nebo na internetových stránkách www.justice.cz.
Podle § 8 odst. 5 s.ř.s. účastník nebo osoba zúčastněná na řízení může namítnout podjatost
soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Námitku musí uplatnit do jednoho týdne ode
dne, kdy se o podjatosti dozvěděl; zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto
jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být zdůvodněna a musí být
uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována.
Podle ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. soud může rozhodnout o věci samé bez jednání, jestliže
to účastníci shodně navrhli nebo s tím souhlasí. Do dvou dnů od doručení této výzvy sdělte,
zda souhlasíte s rozhodnutím bez nařízení ústního jednání, jinak soud bude vycházet
z toho, že souhlasíte s projednáním věci bez jednání.

JUDr. Ing. Viera Horčicová v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Simona Štěpinová.

