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Doporučení
ve vztahu k fungování soudů s ohledem na vyhlášený
nouzový stav a krizová opatření přijatá Vládou České
republiky
Usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, č. 391/2020 Sb., byl na území České republiky
vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky. Tento nouzový stav byl následně
prodloužen usneseními vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, č. 439/2020 Sb., a ze dne 20.
listopadu 2020 č. 1195, č. 471/2020 Sb.
Usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202 o přijetí krizového opatření, č. 478/2020 Sb.,
ukládá orgánům veřejné moci, mezi něž náleží i soudy, aby počínaje 23. listopadem 2020 zahájily
omezený provoz spočívající v omezení osobního kontaktu zaměstnanců s třetími osobami na
nezbytně nutnou úroveň, omezení rozsahu úředních hodin a zajištění činnosti orgánu tak, aby
případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu. Na rozdíl
od dříve účinných krizových opatření již toto usnesení vlády neukládá orgánům veřejné moci
povinnost omezit rozsah vykonávaných agend ani povinnost zajišťovat výkon činnosti nejnižším
možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti.
Usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1201 o přijetí krizového opatření, č. 477/2020 Sb.,
byla upravena výjimka ze zákazu konání zkoušek v prezenční formě vztahující se mimo jiné na
profesní zkoušky. Usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření,
č. 498/2020 Sb., pak byla pravidla týkající se zkoušek dále rozvolněna.
S ohledem na výše uvedený vývoj považuje Ministerstvo za vhodné přistoupit ke změně aktuálně
platných doporučení ve vztahu k fungování soudů, která jsou obsažena v Doporučení ve vztahu
k fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový stav a krizová opatření přijatá Vládou České
republiky, přijatém ministryní spravedlnosti dne 22. 10. 2020, č. j. MSP-15/2020-SDJ-SP/11.
Ministerstvo spravedlnosti má zejména za to, že s ohledem na zrušení omezení rozsahu
vykonávaných agend již nadále není namístě předkládat soudům doporučení ohledně konání
nařízených soudních jednání a nařizování nových soudních jednání.
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Stejně tak se Ministerstvo spravedlnosti domnívá, že s ohledem na zrušení plošného zákazu
zkoušek v prezenční formě není nadále namístě vydávat doporučení ohledně nekonání
prezenčních výběrových řízení, která se svou povahou zkouškám blíží.
Ministerstvo spravedlnosti stejně jako doposud nepovažuje za účelné předkládat soudům plošná
doporučení k omezení styku s veřejností a omezení rozsahu úředních hodin, neboť úprava těchto
aspektů fungování soudů je odvislá od jejich specifické situace. V těchto oblastech je proto přijetí
konkrétních opatření, která budou v souladu s krizovými opatřeními přijatými Vládou České
republiky a mimořádnými opatření přijatými Ministerstvem zdravotnictví, ponecháno plně
v kompetenci předsedů jednotlivých soudů coby orgánů státní správy soudů. Totéž platí pro
případné přijetí dalších přiměřených preventivních opatření vycházejících ze specifické situace
jednotlivých soudů.
Za vhodné naopak Ministerstvo spravedlnosti považuje adresovat soudům doporučení směřující
k minimalizaci šíření nákazy koronavirem označovaným jako SARS CoV-2, pokud jde
o organizaci práce soudců a zaměstnanců soudu, služební cesty, styk mezi zaměstnanci různých
soudů a vzdělávací akce, neboť situace soudů v těchto oblastech je srovnatelná.
Ministerstvo spravedlnosti s ohledem na výše uvedené přijalo následující doporučení ve vztahu
k fungování soudů s ohledem na nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020
č. 957, č. 391/2020 Sb., a na usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202 o přijetí krizového
opatření, č. 478/2020 Sb.:
I.

Doporučuje se v míře nenarušující činnost soudu umožnit výkon práce soudců a
zaměstnanců soudu z jiného místa nevyžadující jejich osobní přítomnost na
pracovišti a ve vhodných případech zavést střídání oddělených skupin zaměstnanců
soudu na pracovišti.

II.

Doporučuje se omezit služební cesty na nezbytné případy.

III. Doporučuje se v nejširší možné míře omezit porady, schůze, jednání a obdobná
setkání s osobní účastí soudců či zaměstnanců více soudů.
IV.

Doporučuje se nekonat vzdělávací akce v prezenční formě.

V.

Na uvážení předsedů soudů se ponechává přijetí přiměřených preventivních
opatření nad rámec krizových opatření přijatých Vládou České republiky a
mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví.

Toto doporučení platí od 7. 12. 2020. Zároveň se k témuž dni odvolává doporučení obsažené
v Doporučení ve vztahu k fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový stav a krizová
opatření přijatá Vládou České republiky, přijatém ministryní spravedlnosti dne 22. 10. 2020,
č. j. MSP-15/2020-SDJ-SP/11.
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