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ČESKÁ REPUBLIKA - KRAJSKÝ SOUD V PLZNI
Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz, IDDS: yaraba4

S ohledem na doporučení Ministerstva spravedlnosti České republiky č. j. MSP-15/2020-SDJSP/11 ze dne 22. 10. 2020 vydané ve vztahu k fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový
stav a krizová opatření přijatá Vládou České republiky, a Usnesení Vlády České republiky č. 1102
ze dne 26. 10. 2020, vyhlašuji toto

OPATŘENÍ:
I.
Doporučuje se, aby nařízená soudní jednání byla konána a nová soudní jednání byla
nařizována pouze v případě, že:
- jsou nezbytně nutná, a to zejména s ohledem na běh prekluzivních a promlčecích lhůt
nebo jiné důvody vyžadující bezodkladné rozhodnutí soudu,
nebo
- mohou být konána, aniž by byla ohrožena opatření nutná k ochraně zdraví soudců,
přísedících, zaměstnanců soudu a dalších osob, a to zejména s přihlédnutím k
nezbytnosti osobní přítomnosti účastníků a dalších osob na jednání a organizačním,
materiálním a personálním podmínkám soudu.
Prodlení v soudních řízeních vzniklá v důsledku aplikace tohoto doporučení nebudou
Ministerstvem spravedlnosti ČR ani předsedou Krajského soudu v Plzni v rámci výkonu jejich
dohledových pravomocí považována za průtahy v řízení.
II.
Doporučuje se nekonat porady, schůze, jednání a obdobná setkání zahrnující soudce či
zaměstnance více soudů a v nejširší možné míře omezit porady a jiná jednání s osobní
účastí soudců a zaměstnanců soudu.
III.
Doporučuje se nekonat vzdělávací akce.
IV.
Nařizuje se místopředsedkyni a místopředsedům v rámci jejich úseků, předsedkyním a
předsedům senátů, samosoudkyním a samosoudcům v rámci jejich týmů, řediteli správy
soudu a vedoucí kanceláře předsedy soudu v rámci jejich úseků, v nejširší možné míře
upřednostňovat výkon práce zaměstnanců soudu z jiného místa nevyžadující jejich
osobní přítomnost na pracovišti a ve vhodných případech zavést střídání oddělených
skupin zaměstnanců soudu na pracovišti.
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V.
Toto opatření nabývá účinnosti dne 28. 10. 2020 a ruší opatření předsedy Krajského soudu
v Plzni č. j. Spr 2818/2020 ze dne 23. 10. 2020.

Plzeň 27. 10. 2020

Mgr. Alexandr Krysl, v. r.
předseda Krajského soudu v Plzni

