0 Spr 851/2017

Pokyn

předsedy Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou
příslušníkům justiční stráže vykonávajícím službu u vstupu
do budov Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou na adrese Svatohavelská 93 a Poláčkovo
náměstí 5, Rychnov nad Kněžnou, k zajištění kontrol vstupujících osob
S odkazem na § 22 odst. 3 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
(dále jen „zákon”), vydávám tento pokyn:
Článek 1
1) Příslušníci místní jednotky justiční stráže provádějí kontrolu všech osob vstupujících – a to i
během jednoho dne opakovaně – do objektů Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou (dále
jen soud) s využitím technických prostředků, které mají k dispozici, a to za účelem zjištění, zda
vstupující osoby neporušují zákaz podle § 7 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a
soudcích.
2) Tyto vstupní kontroly se nevztahují na:
a) soudce včetně přísedících a zaměstnance Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou,
b) soudce a zaměstnance ostatních soudů ČR, prokáží-li se platným služebním průkazem,
c) státní zástupce, prokáží-li se platným služebním průkazem,
d) příslušníky Vězeňské služby ČR ve službě a příslušníky dalších ozbrojených bezpečnostních
sborů ve službě v souvislosti s plněním jejich služebních povinností, prokáží-li se platným
služebním průkazem,
e) zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městských úřadů v Rychnově nad
Kněžnou, Kostelci nad Orlicí a Dobrušce, prokáží-li se služebním průkazem,
f) zaměstnance střediska Probační a mediační služby ČR se sídlem v Rychnově nad Kněžnou,
prokáží-li se platným služebním průkazem,
g) advokáty, notáře a soudní exekutory se sídlem v obvodu Okresního soudu v Rychnově nad
Kněžnou, prokáží-li se platným stavovským průkazem.
3) Při provádění kontrol osob vstupujících do objektu okresního soudu se příslušník justiční
stráže řídí zákonem a Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 15. 12. 2009, č. j. 395/2009OBKŘ, o justiční stráži. Při kontrole advokátů se sídlem mimo obvod Okresního soudu
v Rychnově nad Kněžnou a advokátních koncipientů vstupujících do budov Okresního soudu
v Rychnově nad Kněžnou, kteří se prokáží průkazem advokáta nebo průkazem advokátního
koncipienta, provádí justiční stráž pouze nezbytnou kontrolu ve smyslu Pokynu č. 3 ředitele
Vazební věznice Hradec Králové ze dne 2. 4. 2013, č. j. VS 19/003/001/2013-20/SEK/006. U
rodinných příslušníků soudců a zaměstnanců soudu, které si soudce nebo zaměstnanec soudu
osobně vyzvedne po oznámení justiční stráže u kontrolního stanoviště při vstupu do budovy,
se kontrola neprovádí.
4) Při styku s osobami, které vstupují do objektů okresního soudu, vystupuje příslušník justiční
stráže vždy zdvořile, ohleduplně a taktně.
5) Příslušníci justiční stráže, kteří vykonávají službu na strážných stanovištích u hlavních vchodů
do budov soudu, mají ohlašovací povinnost u osob, které se dožadují slyšení u soudce mimo

nařízené soudní jednání, nebo u předsedy či místopředsedy soudu. Příslušník justiční stráže se
předem telefonicky dotáže soudce, předsedy soudu nebo místopředsedy soudu, zda dotyčnou
osobu přijme, a dále se řídí jeho pokyny.
6) Pokud se osoba dožadující se vstupu do budovy soudu odmítne podrobit kontrole, vyzve ji
příslušník justiční stráže k posečkání u hlavního vchodu do budovy soudu a ihned informuje
předsedu soudu, případně místopředsedu či některého ze soudců. Dále postupuje podle jeho
pokynů.
7) Odmítne-li se kontrolovaná osoba podrobit kontrole s využitím dostupných technických
prostředků, tj. detekčního rámu, rentgenového přístroje na kontrolu zavazadel či ručního
detektoru kovu, a učiní-li případně nabídku podrobit se pouze osobní prohlídce a fyzické
kontrole zavazadla, příslušník justiční stráže je povinen takovou osobní prohlídku a fyzickou
kontrolu zavazadla osoby vstupující do justičního objektu provést.
8) Justiční stráž samostatně nevpustí do budovy soudu osobu, u níž se technickými prostředky,
prohlídkou zavazadla nebo vozidla, osobní prohlídkou nebo jinak přesvědčí, že má u sebe
zbraň nebo jiný předmět, kterým může ohrozit život a zdraví osob, nebo se takovéto prohlídce
odmítne podrobit. Jedná-li se však o osobu předvolanou k soudnímu jednání, informuje
justiční stráž o této skutečnosti předsedu příslušného senátu, který osobu předvolal; dále se řídí
jeho pokyny.
Článek 2
Tímto pokynem se ruší pokyn předsedy soudu ze dne 7. 12. 2015, č. j. 0 Spr 918/2015.
Článek 3
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 23. 10. 2017.

V Rychnově nad Kněžnou 20. 10. 2017

Mgr. Michal Strnad,
předseda soudu

