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OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 5
Hybernská 1006/18, 110 00 Praha 1
tel.: 224424111, fax: 224424122, e-mail: podatelna@osoud.pha5.justice.cz, IDDS: j8xab2v

OPATŘENÍ předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 č. 4
o některých pravidlech při projednávání a rozhodování v jednacích síních a jiných prostorách u
Obvodního soudu pro Prahu 5 v nouzovém stavu, vyhlášeném vládou České republiky dne 12.3.2020
pod č. 69/2020 Sb.
I.
1) Při projednávání a rozhodování věci v jednacích síních u Obvodního soudu pro Prahu 5 musí být zajištěno,
aby mezi místy určenými pro soudce, přísedící, zapisovatelky, protokolující úřednice a další osoby ze soudu
(dále jen „soudní osoby“) na straně jedné a místy určenými pro účastníky, zástupce účastníků, státní zástupce,
obhájce a další osoby přítomné u soudu (dále jen „osoby z veřejnosti“) na straně druhé byl rozestup nejméně
2m.
2) Zapisovatelku lze přibrat do jednací síně jen tehdy, není-li jednací síň vybavena zařízením pořizujícím
zvukový záznam a není-li možné pořídit ani zvukový záznam protokolu o jednání (např. pomocí diktafonu); to
neplatí pro trestní úsek.
3) Všechny soudní osoby musí po celou dobu své přítomnosti v jednací síni používat respirátor, roušku,
ústenku, případně ochranný štít.
4) Mezi místy určenými pro jednotlivé soudní osoby je třeba stanovit rozestup nejméně 2 m, je-li to možné.
5) Všechny osoby z veřejnosti musí po celou dobu své přítomnosti v jednací síni používat respirátor, roušku,
ústenku, šátek, šál nebo jiný prostředek ochrany dýchacích cest, jinak budou z jednací síně vykázány.
6) Mezi místy určenými pro jednotlivé osoby z veřejnosti je třeba stanovit rozestup nejméně 2 m, je-li to
možné.
7) Na dveřích u vstupu do jednací síně bude vyvěšeno písemné upozornění, v němž budou osoby čekající na
výzvu ke vstupu do jednací síně požádány, aby do doby vstupu do jednací síně dodržovaly vzájemný odstup
nejméně 2 m. Totéž platí pro prostor v čekárně soudu.
8) Desinfekce ploch v jednací síni, v níž proběhlo jednání, hlavní líčení nebo jiný úkon, při němž se projednává
a rozhoduje věc (dál jen „jiný úkon“), za přítomnosti osob z veřejnosti, bude prováděna nejméně jednou denně.
II.
1)Jednací síně, v nichž nelze zajistit splnění požadavků dle bodu I. 1), nebudou využívány k jednáním, hlavním
líčením nebo jiným úkonům, prováděným za přítomnosti osob z veřejnosti.
2) V zájmu splnění požadavku uvedeného pod bodem I. 6) nebude umožněna přítomnost v jednací síni
osobám, které se hodlají zúčastnit jednání, hlavního líčení nebo jiného úkonu za přítomnosti osob z veřejnosti,
aniž by k němu byly předvolány; to neplatí u osob, jejichž účasti je při jednání, hlavním líčení nebo jiného
úkonu za přítomnosti osob z veřejnosti podle zákona třeba, a u osob, které podle zákona nelze z projednávání
a rozhodování věci vyloučit.
III.
Podle bodu I. a II. se postupuje obdobně i v jiných prostorách Obvodního soudu pro Prahu 5, kde probíhají
jednání, hlavní líčení nebo jiné úkony za přítomnosti osob z veřejnosti.
IV.
O dodržování opatření podle bodů I., II. a III. dbá předseda senátu nebo samosoudce, který provádí v jednací
síni nebo v jiných prostorách úkon za přítomnosti osob z veřejnosti. Technická a organizační opatření v těchto
prostorách zajistí oddělní správy majetku na základě požadavků místopředsedů jednotlivých úseků.
V.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 20.4.2020.
Mgr. Andrea Lomozová
předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 5

