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INICIATIVA ZA KULTURU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE DĚLÁ DALŠÍ DŮLEŽITÉ KROKY NA 

ZÁCHRANU A PODPORU KULTURY  
 

Iniciativa ve středu 22.7.2020 Krajskému soudu v Ostravě doručila žalobu proti Nařízení č.15/2020, 

které v pátek 17.7.2020 vydala Krajská hygienická stanice. V žalobě je žádáno zrušení tohoto nařízení 

pro jeho nedostatečné zdůvodnění a pro jeho nezákonnost. Iniciativa dále spustila petici Za zdravý 

rozum a chystá se zformovat subjekty působící v kulturním průmyslu pod jednu podpůrnou asociaci. 

Iniciativa Za kulturu v MSK bojuje za zdravý rozum, za svobodu, proti omezování osobní svobody, 

proti postavení všech občanů Moravskoslezského kraje do konfliktu s platnými zákonnými nařízeními, 

za které mohou být sankcionováni i když za to nemohou. 

----------- 

ŽALOBA NA HYGIENIKY 

Žalobu na krajské hygieniky po dohodě se zástupci iniciativy Za kulturu v MSK podala advokátní 

kancelář Klega a je v ní napadáno nedostatečné zdůvodnění a hlavně nezákonný způsob vydání 

daného Nařízení Krajskou hygienickou stanicí. Iniciativa se tak vrací k situaci z pátku 17.7.2020, kdy 

Krajská hygiena vydala Nařízení k omezení kulturních a sportovních akcí s okamžitou platností a 

s platností pro území celého Moravskoslezského kraje. 

Iniciativa v žalobě zdůraznila, že vydáním Nařízení s okamžitou platností došlo k omezení, fakticky ale 

ke zrušení velkého počtu kulturních a sportovních akcí v celém Moravskoslezském kraji 

s mimořádnými finančními škodami. A to i v okresech např. Bruntál nebo Opava, které měly v dané 

chvíli méně nakažených nemocí Covid-19 na 100.000 obyvatel než okresy v jiných krajích. Žaloba 

poukazuje také na fakt, že omezeny byly pouze kulturní (i jiné) akce, ale shromažďování např. 

v uzavřených prostorech obchodních center omezeno počtem osob nebylo. Nutnost řešit šíření 

nemoci Covid-19 žalobou v žádném případě napadáno není. 

Žaloba tak požaduje okamžité zrušení Nařízení krajských hygieniků.  

Zástupci Iniciativy si jsou vědomi, že žaloba se časem může stát bezpředmětnou, zvláště pokud krajští 

hygienici sami přistoupí k úpravě svého nařízení. Důležité ale je, že Iniciativa dokázala ve velmi krátké 

době svá slova přetavit do konkrétních kroků a krajští hygienici budou pro příště vědět, že musejí být 

při vydávání svých nařízení daleko obezřetnější, musejí je řádně odůvodnit a vysvětlit a hlavně, že 

jejich nařízení nesmějí postrádat zdravý rozum. 

 

INICIATIVA VÍTÁ UVOLNĚNÍ NAŘÍZENÍ OD HYGIENIKŮ 

Iniciativa Za kulturu v MSK vítá alespoň částečné uvolnění nařízených opatření ze strany krajských 

hygieniků. Jde o krok směrem ke zdravému rozumu. Podanou žalobu nicméně stahovat iniciativa 

nebude, protože chce docílit toho, aby soud skutečně potvrdil, že napadané nařízení hygieniků 

z pátku 17.7.2020 bylo neodůvodněné a bylo vyhlášeno protiprávně. Jedině tak bude existovat určitá 

záruka, že hygienické stanice (potažmo i jiné orgány veřejné správy) budou při vyhlašování svých 

nařízení postupovat obezřetněji a se společenskou odpovědností.  
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PODPORA V PODOBĚ PETICE 

Iniciativa spustila i petici s názvem Za zdravý rozum, která rovněž reaguje na způsob vyhlášení 

nařízení krajskou hygienickou stanicí i na jeho neodůvodněnost a nesmyslnost. Petici v tuto chvíli 

mohou již podepisovat všichni občané České republiky, protože tento problém se netýká jen občanů 

Moravskoslezského kraje. Cílem je zamezit do budoucna možné opakování nezodpovědného postupu 

osob, které svými nařízeními mohou negativně ovlivnit životy tisíců lidí kdekoliv v ČR.  

Petici je možné podepisovat pomocí Facebooku zde: 

https://www.petice.com/za_zdravy_rozum_-

?fbclid=IwAR1qjRnTNtXy2cJXTp7HDlbAgJCYFyf5TIP_57ZpEQgWg6muRSFz6I9laiU  

 

INICIATIVA SE PLÁNUJE PŘEMĚNIT V ASOCIACI 

Lidé kolem iniciativy Za kulturu v MSK plánují zatím volné společenství přeměnit v pevnější formu 

partnerství, které bude schopno se účastnit strategických vyjednávání, v zájmu kultury 

v Moravskoslezském kraji bude mít svůj hlas při řešení mimořádných situací a obecně bude 

plnohodnotným partnerem pro veřejnou správu. Jde o další krok směrem k ochraně kultury a 

kulturního průmyslu v Moravskoslezském kraji do budoucna. 

 

 

 


