OPATŘENÍ
v souvislosti s výskytem a šířením onemocnění COVID-19
Předseda soudu v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě usnesení
Vlády České republiky dne 12. 3. 2020 č. 194, prodlouženým usnesením č. 485 ze
dne 30. 4. 2020 a s přihlédnutím k postupnému uvolňovacímu scénáři mimořádných
opatření ze strany Vlády České republiky, rozhodl s cílem postupného obnovení
činnosti soudu, o zavedení následujících režimových opatření:
1. Opatření k omezení vnějšího styku osob
Pro vstup do prostor soudu platí následující opatření:
-

vstup do prostor soudu je možný pouze s použitím ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo
jiné prostředky, které brání šíření kapének,

-

každý po vstupu do prostor soudu užije dezinfekci na ruce,

-

osoba, mimo zaměstnance soudu nebo osoby v obdobném postavení a členů
předsednictva soudu, pokud se účastní ústního jednání nebo pracovního
jednání na soudu, je povinna učinit prohlášení podle přílohy; prohlášení se
sepisuje na podatelně. Pokud je podle prohlášení osoba osobou rizikovou,
nebude ji umožněn pobyt v prostorách soudu.

Kdo se odmítne podrobit uvedeným vstupním opatřením, tomu nebude umožněn
vstup dále do prostor soudu, resp. další pobyt v prostorách soudu. O výjimkách
rozhoduje tajemnice.
Do prostor soudu nebude umožněn přístup osobě vykazující znaky respiračního
onemocnění, vyjma těch, které se prokáží lékařským potvrzením, že se nejedná o
onemocnění COVID-19, ne starším jako 4 dny.
2. Opatření při přijímání pošty

-

podání se přijímají v úředních hodinách, a to v pondělí a ve středu od 10:00
do 13:00 hodin,

-

podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před vstupními
dveřmi soudu,

-

podatel se podrobí opatřením uvedeným v bodě 1 výše.

Doručené zásilky se uloží na stole v prostoru podatelny, kde pracovník podatelny
provede jejich vnější dezinfekci dezinfekčním sprejem. Poté se zásilky nechají na místě
a otevírají se po 3 hodinách od provedení dezinfekce.
Manipulace se zásilkou před jejím otevřením se provádí za použití ochranných
zdravotních pomůcek.

3. Hygienická opatření v prostorách soudu
-

Zaměstnanci a osoby v obdobném postavení postupují při osobní hygieně na
pracovišti
podle
hygienických
doporučení
uvedených
na
portále
https://koronavirus.mzcr.cz.

-

Všechny osoby účastnící se ústního jednání použijí po celou dobu jednání
ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

-

Jakékoliv jednání (ústní jednání, pracovní jednání) musí být nejdéle po 60-ti
minutách přerušeno na dobu alespoň 15 min za účelem zdravotní přestávky,
občerstvení a vyvětrání místnosti. Celková délka jednání nesmí přesáhnout 5
hodin včetně přestávek. Občerstvení v průběhu jednání není dovoleno.

-

Pokud to uspořádání zasedací místnosti umožňuje, doporučuje se mezi osobami
účastnícími se jednání dodržovat odstup min. 1,5 m.

-

Do jedné zasedací místnosti mohou být v rámci jednoho dne nařízena maximálně
dvě ústní jednání; jednání musí být plánována a následně realizována tak, aby
mezi skončením prvního a zahájením druhého byla dodržena hygienická
přestávka v délce trvání alespoň 30 minut. O přestávce mezi ústními jednáními
bude provedena desinfekce stolů, židlí, klik dveří a věšáků.

Tato opatření se mohou průběžně aktualizovat, zejména podle postupně přijímaných
vládních opatření, jakož i s přihlédnutím k resortním opatřením Ministerstva
spravedlnosti České republiky.

V Praze dne 3. 5. 2020

Příloha:
PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU
V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě usnesení Vlády České
republiky dne 12. 3. 2020 č. 194, prodlouženým usnesením č. 485 ze dne 30. 4.
2020 vydal předseda soudu opatření v souvislosti s výskytem a šířením onemocnění
COVID-19.
Součástí tohoto opatření je podmínění vstupu osob do prostor soudu prohlášením o
jejich aktuálním zdravotním stavu.
Já, níže podepsaný/á
Jméno, příjmení: ...........................................................................................................
Účel návštěvy:
Ústní jednání Rsp: .....................
případně jiný důvod:
........................................................................................................................................
Prohlašuji, že v době podpisu nemám příznaky onemocnění COVID-19
a nepodléhám nařízené karanténě.
Zároveň prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma, že bych se setkal/setkala
s osobami, u nichž existuje reálné riziko nákazy COVID-19.
V Praze, dne .................................................

Podpis: ..................................................

