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Doporučení
ve vztahu k fungování soudů s ohledem na vyhlášený
nouzový stav
Ministerstvo spravedlnosti přijalo po projednání ve svém krizovém štábu dne 13. 3. 2020
následující doporučení ve vztahu k fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový stav:
I.
Doporučuje se, aby všichni zaměstnanci soudu vyplnili formulář týkající se jejich pobytu
v rizikových oblastech a jejich kontaktu s osobami vystavenými riziku infekce, který je přílohou
tohoto opatření. V případě prohlášení, že se zaměstnanec pohyboval v rizikových oblastech nebo
byl v kontaktu s osobami vystavenými riziku infekce, je namístě v součinnosti s příslušnými
orgány (zejm. hygienickou stanicí) přijmout preventivní opatření k zamezení šíření infekce.
II.
Doporučuje se, aby všechny osoby vstupující do soudních budov byly vyzvány k vyplnění
formuláře týkajícího se pobytu osob v rizikových oblastech a jejich kontaktu s osobami
vystavenými riziku infekce, který je přílohou tohoto opatření. Odepření vyplnění formuláře může
být na základě vyhodnocení příslušného zaměstnance soudu po konzultaci s předsedou
příslušného soudního senátu důvodem k odepření vstupu do budovy. To platí obdobně
i v případě prohlášení, že se osoba žádající vstup pohybovala v rizikových oblastech nebo byla
v kontaktu s osobami vystavenými riziku infekce.
III.
Doporučuje se zamezit po konzultaci s předsedou příslušného soudního senátu vstup
osobám vykazujícím zjevné známky respiračního onemocnění.
IV.
Doporučuje se, aby všichni předsedové soudních senátů byli s ohledem na předcházení
riziku šíření infekce vyzváni k přehodnocení konání již nařízených jednání z hlediska jejich
nezbytnosti (zejm. běhu prekluzivních a promlčecích lhůt nebo jiných důvodů vyžadujících
bezodkladné rozhodnutí soudu). Obdobné doporučení platí i pro nařizování soudních jednání.
Prodlení v soudních řízeních vzniklá v důsledku aplikace tohoto doporučení nebudou
Ministerstvem spravedlnosti v rámci výkonu jeho dohledových pravomocí považována za
průtahy v řízení.
V.
Doporučuje se nekonat porady, schůze, jednání a obdobná setkání zahrnující soudce či
zaměstnance více soudů.
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VI.
Doporučuje se v nejširší možné míře omezit porady a jiná jednání s osobní účastí soudců
a zaměstnanců soudu.
VII. Doporučuje se v maximální možné míře upřednostňovat výkon práce zaměstnanců soudu
z jiného místa nevyžadující jejich osobní přítomnost na pracovišti. To platí zejména pro osoby
starší 55 let a osoby s rizikovým zdravotním stavem bez ohledu na věk (dále jen „rizikové
skupiny“).
VIII. Je-li osobní přítomnost zaměstnance spadajícího do rizikové skupiny na pracovišti
nezbytná, doporučuje se zajistit prostředky soudu jeho přesun z místa bydliště na pracoviště a
zpět, jakož i přijmout další vhodná opatření k minimalizaci rizika infekce v souvislosti s výkonem
práce (např. ochranné a desinfekční prostředky, dislokace v rámci budovy).

Výše uvedená doporučení platí až do odvolání.
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