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Doporučení
ve vztahu k fungování soudů s ohledem na vyhlášený
nouzový stav a krizová opatření přijatá Vládou České
republiky
Usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, č. 391/2020 Sb., byl na území České republiky
vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.
Usnesením vlády ze dne 21. října 2020 č. 1080, o přijetí krizového opatření, byla přijata krizová
opatření týkající se provozu orgánů veřejné moci.
Usnesení vlády č. 1080 ukládá orgánům veřejné moci, mezi něž náleží i soudy, aby v rámci všech
svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající především
v omezení činnosti zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně
zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně
nutném rozsahu a plnění úkolů Vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového
stavu. Ostatní agendy mají být vykonávány v rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně
zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“).
Usnesení vlády č. 1080 dále mimo jiné ukládá omezení osobního kontaktu zaměstnanců s třetími
osobami na nezbytně nutnou úroveň, zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy
nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro
činnost orgánu veřejné moci, a zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření
vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu.
Usnesením vlády ze dne 21. října 2020, č. 1979, o přijetí krizového opatření, bylo mimo jiné
zakázáno konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě. Ministerstvo spravedlnosti má
za to, že zákaz konání zkoušek je namístě vztáhnout též na konání výběrových řízení.
Ministerstvo spravedlnosti s ohledem na výše uvedená opatření přijalo následující doporučení ve
vztahu k fungování soudů s ohledem na nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září
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2020 č. 957, č. 391/2020 Sb., a na usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1080, o přijetí krizového
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 jednotlivých
soudů.
Prodlení v soudních řízeních vzniklá v důsledku aplikace tohoto doporučení
nebudou Ministerstvem spravedlnosti v rámci výkonu jeho 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 a výběrová řízení v prezenční formě.
IV.

Doporučuje se 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.

V.

Na uvážení předsedů soudů se ponechává přijetí přiměřených preventivních
opatření nad rámec krizových opatření přijatých Vládou České republiky a
mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví.

Toto doporučení platí od 22. 10. 2020. Zároveň se k témuž dni odvolává doporučení obsažené
v Doporučení ve vztahu k fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový stav a krizová
opatření přijatá Vládou České republiky, přijatém ministryní spravedlnosti dne 19. 10. 2020,
č. j. MSP-15/2020-SDJ-SP/9.
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