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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.
Usneseními vlády ze dne 8. října 2020 č. 994, o přijetí krizového opatření, a ze dne 12. října 2020
č. 1021, o přijetí krizového opatření, byla přijata krizová opatření týkající se provozu orgánů
veřejné moci a konání hromadných akcí.
Výše uvedená usnesení vlády neukládají soudům, aby přikračovaly k omezení soudních jednání, a
usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizového opatření, obsahuje výjimku
umožňující jejich konání za tam stanovených podmínek.
Ministerstvo spravedlnosti se nicméně domnívá, že je vhodné doporučit předsedům soudů, aby
byli předsedové soudních senátů vyzváni ke zvážení nutnosti konání již nařízených soudních
jednání a nařizování soudních jednání nových s ohledem na aktuální obecně nepříznivou
epidemiologickou situaci a predikci jejího vývoje.
Ministerstvo spravedlnosti proto 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., na usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 994, o přijetí krizového opatření, a na usnesení vlády
ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizového opatření:
Předsedům soudů se doporučuje, aby byli všichni předsedové soudních senátů s ohledem
na aktuální obecně nepříznivou epidemiologickou situaci a predikci jejího vývoje vyzváni
ke zvážení nutnosti konání již nařízených jednání a nařízení nových jednání.
Při tomto posouzení by měly být zváženy zejména:
-

běh prekluzivních a promlčecích lhůt a jiné důvody vyžadující bezodkladné
rozhodnutí soudu;
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-

nezbytnost osobní přítomnosti účastníků a dalších osob na jednání;

-

organizační, materiální a personální podmínky jednotlivých soudů.

Prodlení v soudních řízeních vzniklá v důsledku aplikace tohoto doporučení nebudou
Ministerstvem spravedlnosti v rámci výkonu jeho dohledových pravomocí považována za
průtahy v řízení.
Toto doporučení platí od 21. 10. 2020. Zároveň se k témuž dni odvolává doporučení obsažené
v Doporučení ve vztahu k fungování soudů s ohledem na skončení nouzového stavu a na zrušení
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 4. 2020, přijatém ministryní
spravedlnosti dne 18. 5. 2020, č. j. MSP-15/2020-SDJ-SP/7.
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ministryně spravedlnosti
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