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OKRESNÍ SOUD V KOLÍNĚ

Kmochova 144, 280 02 Kolín
tel.: 321 770 711, fax: 257 005 055, e-mail: podatelna@osoud.kol.justice.cz, IDDS: dwpaby3

Opatření
předsedkyně Okresního soudu v Kolíně ze dne 17. 4. 2020
o některých pravidlech při jednáních, hlavních líčeních, veřejných zasedáních a jiných
úkonech soudu, při nichž je přítomna veřejnost.
I.
Distance
S účinností od pondělí 20. dubna 2020 do odvolání musí být při jednáních soudu zajištěn
dostatečný odstup mezi soudními osobami (soudce, zapisovatelka, protokolující úředník či jiný
zaměstnanec soudu) a na druhé straně účastníky, jejich zástupci, opatrovníky či státními zástupci,
a dále mezi oběma skupinami a veřejností, a to nejméně 2 metry. Je-li to možné, je třeba
rozestupy dodržet i mezi jednotlivými místy pro veřejnost, pro účastníky a místy pro soudní
osoby. Veřejnost čekající na výzvu ke vstupu do jednací síně je rovněž povinna dodržovat
dvoumetrový odstup.
Za účelem splnění tohoto požadavku nemusí být na jednáních umožněna přítomnost osob, které
nejsou k jednání předvolány a jejichž přítomnost není pro účely řízení nezbytná a které nelze
z projednávání vyloučit. V konkrétním případ učiní opatření soudce či předseda senátu.
Je-li jednací síň vybavena nahrávacím zařízením a lze-li jej použít, preferuje se použití nahrávání
před přítomností zapisovatelky (popř. jiný způsob diktování do záznamu), to neplatí pro jednání
v trestních věcech, kde se přednostně v případech, které to umožňují, využije forma
videokonference.
II.
Ochranné prostředky, dezinfekce
Všechny osoby přítomné v jednací síni musí mít po celou dobu jednání a své přítomnosti
v budově soudu chráněny dýchací cesty rouškou, ústenkou, respirátorem, šálou, šátkem, jinou
tkaninou či jiným obdobným ochranným prostředkem. Při nedodržení budou osoby z veřejnosti,
účastníci nebo jejich zástupci z jednání vykázáni; nepatří-li mezi osoby, kde se tato povinnost
neuplatní.
Jednací síně či jiné prostory, kde proběhla jednání za účasti osob z veřejnosti, budou minimálně
jednou denně dezinfikovány. U vstupu do jednací síně bude umístěn dezinfekční prostředek na
ruce pro použití nejen pro soudní osoby, ale i pro veřejnost, umožní-li to vybavení soudu
dezinfekčními prostředky.
III.
Další pravidla
Splnění povinností dle bodu I. Opatření spolu s trvající potřebou zvýšené ochrany osob a zdraví
na pracovišti a s ohledem na stavebnětechnické členění budovy soudu nadále umožňuje v režimu
tohoto Opatření konat jednání či jiné úkony za přítomnosti veřejnosti (s výjimkou
videokonferencí) pouze v přízemí budovy soudu v jednacích síních č. 4., č. 7., č. 16. a omezeně
s ohledem na velikost č. 10.
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O dodržování pravidel dbá předseda senátu nebo soudce, popř. jiná soudní osoba, která úkon
za přítomnosti osob z veřejnosti provádí. Ta také, popř. zapisovatelka či protokolující úřednice,
na správu soudu oznámí specifické požadavky na dezinfekci prostor (nad povinnou každodenní
dezinfekci) či jiné dovybavení ochrannými prostředky.
Obdobně se postupuje i v případě jiných úkonů prováděných v prostorách soudu i mimo něj za
přítomnosti veřejnosti. Je-li předpokládáno vyšší riziko pro zdraví a úkon nelze odložit ani
z těchto důvodů nebo jej provést bez přítomnosti dalších osob, oznámí to soudce, předseda
senátu či jiná osoba provádějící úkon na správu soudu, aby mohla být podle potřeby přijata
dalších organizačních a bezpečnostních opatření.
IV.
Dříve přijatá opatření (Opatření ze dne 16. 3. 2020 o činnosti Okresního soudu v Kolíně
v nouzovém stavu a Opatření ze dne 17. 3. 2020 o zkrácení pracovní doby a Opatření ze dne 18.
března 2020 k povinnosti nosit ochranu dýchacích cest) zůstávají nedotčena.
Kolín 17. dubna 2020

Mgr. Markéta Šottová
předsedkyně Okresního soudu v Kolíně

