OPATŘENÍ
místopředsedy Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně
vydané na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020, č. j.
MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, a podle ustanovení § 101 a § 102 zákoníku práce.
Článek I.
Vstup do soudní budovy
1) Do budovy Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně (dále také „soudní budova“
či „budova soudu“), je vhodné vstupovat pouze v nezbytných případech a upřednostňovat
písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobní návštěvou a bezhotovostní platby
na účet soudu (v zájmu ochrany zdraví jak osob z řad veřejnosti, tak i soudních zaměstnanců
a soudců).
2) Počínaje dnem 10. 9. 2020 od 7.30 hod. se do soudní budovy umožňuje vstup pouze osobám,
které nevykazují známky respiračního onemocnění a používají ochranu dýchacích cest (nos
a ústa zakryté respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem, šálou nebo jiným vhodným
prostředkem, který brání šíření kapének během dýchání či mluvení) a která si umyje
a dezinfikuje své ruce, byť používá gumové rukavice.
3) Kontrolu osob vstupujících do budovy Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, provádí
příslušníci justiční stráže a do soudní budovy nevpustí osoby, které vykazují známky
respiračního onemocnění nebo nepoužívají ochranu dýchacích cest.
4) Není-li do soudní budovy vpuštěna osoba, která byla předvolána k ústnímu jednání, hlavnímu
líčení či veřejnému zasedání, justiční stráž o tom bezodkladně vyrozumí předsedu senátu či
soudce, který osobu předvolal, případně vedoucího příslušné soudní kanceláře.
5) V soudní budově je zakázáno shlukování osob na chodbách a při osobním kontaktu je nutné
zachovávat rozestupy od ostatních osob v doporučené vzdálenosti min. 2 metry. Všechny
osoby jsou povinny chovat se ohleduplně tak, aby snížily riziko přenosu a šíření onemocnění
COVID-19.
6) V prostorách Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, je třeba dodržovat nařízení
Ministerstva zdravotnictví z 9. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN.
Článek II.
Ochrana dýchacích cest
1) Všechny osoby, které vstoupí do budovy Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, jsou
povinny nosit ochranu dýchacích cest (respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem, šálou nebo
jiným vhodným prostředkem, který brání šíření kapének během dýchání či mluvení) po celou
dobu pobytu a pohybu v prostorách soudní budovy, a to s výjimkou jednacích síní, kde je
rozhodnutí o povinnosti nosit ochranu dýchacích cest vyhrazeno předsedovi senátu nebo
samosoudci.
2) Povinnost nosit ochranu dýchacích cest v prostorách soudní budovy se vztahuje i na všechny
zaměstnance a soudce Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, s výjimkou uzavřených
kanceláří, ve kterých jsou přítomni pouze soudní zaměstnanci či soudci, kteří zde mají své
pracoviště.
3) Zaměstnanci podatelny a kanceláří jsou povinni při osobním kontaktu s veřejností dodržovat
zvýšená hygienická opatření (používání ochrany dýchacích cest, dezinfekce ploch).

4) Použití ochranného štítu nenahrazuje respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiný
prostředek ochrany dýchacích cest.
Článek III.
Jednání, hlavní líčení a veřejná zasedání
v jednacích síních
1) V jednacích síních Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, se při projednávání
a rozhodování věcí postupuje podle bodu 2. písm. p) mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, nerozhodne-li
předseda senátu nebo samosoudce jinak (s přihlédnutím k prostorovým podmínkám v jednací
síni, počtu osob zúčastněných na řízení před soudem apod.).
2) Dezinfekce jednací síně, v níž probíhala jednání, hlavní líčení, veřejná zasedání či jakýkoliv
jiný úkon s účastí osob z řad veřejnosti zajistí předseda senátu ve spolupráci s vedoucí
kanceláře (zejména dotykových ploch, jako klik a stolů).
Článek IV.
Ustanovení závěrečná
1) Vyzýváme všechny účastníky a jejich zástupce, aby zvážili, zda je nezbytný osobní kontakt
s pracovníky soudu a osobní podání písemností a zda nelze věc vyřídit telefonicky,
prostřednictvím pošty nebo elektronickou komunikací.
2) Nahlížení do spisu je třeba dohodnout předem u vedoucí příslušné kanceláře. Žádost
o nahlížení musí obsahovat i sdělení účelu nahlížení. Vedoucí kanceláře postoupí požadavek
na nahlížení do spisu předsedovi senátu, který zváží, zda účelu nahlížení nemůže být
dosaženo poskytnutím informace ze spisu telefonicky nebo zasláním opisu listin ze spisu.
Na základě těchto skutečností potom předseda senátu rozhodne o povolení nahlížení
a vedoucí kanceláře sdělí výsledek žadateli o nahlížení. O způsobu vyřízení žádosti o nahlížení
do spisu se učiní záznam do spisu.
3) Zaměstnancům Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, se zakazuje vstup do prostor,
které neužívá Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, vyjma zcela nezbytných urgentních
zjištění pro probíhající řízení a při předání spisů určených k doručení jinému státnímu orgánu
sídlícím v budově.
4) Po dobu účinnosti tohoto opatření nebudou advokátům zapůjčovány taláry.
Zlín 10. září 2020
JUDr. Jiří Rezek
místopředseda Krajského soudu v Brně
pobočky ve Zlíně
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