Spr 940/2021

Opatření předsedy Krajského soudu v Hradci Králové
o některých pravidlech pohybu osob
v budovách Krajského soudu v Hradci Králové
v zájmu snížení rizika šíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 a
při vědomí platnosti všech mimořádných opatření příslušných státních orgánů i v budovách
Krajského soudu v Hradci Králové předseda Krajského soudu v Hradci Králové nařizuje:
I.
Všechny osoby pohybující se v budově soudu (v Hradci Králové a v Pardubicích) jsou povinny
chovat se ohleduplně tak, aby snížily na minimum riziko přenosu jakéhokoliv infekčního
onemocnění.
II.
Všechny osoby jsou povinny po celou dobu své přítomnosti v budově soudu:
- zachovávat odstup od ostatních osob v doporučené vzdálenosti minimálně 2 metrů, je-li
to možné,
- používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo
obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 %
dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo
obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, s výjimkou soudce,
přísedícího, státního zástupce, obviněného a jeho obhájce, účastníka soudního řízení a
jejich zástupce, protokolujícího úředníka, zapisovatele, svědka, znalce, tlumočníka a
dalších osob, o kterých tak rozhodne předseda senátu či samosoudce, a to v době
soudního jednání.
III.
Zjistí-li justiční stráž porušování povinnosti používání ochrany dýchacích cest podle bodu II.
tohoto opatření, a to i po výzvě příslušníka justiční stráže, takovou osobu z budovy vykáže.
Bude-li z budovy soudu vykázána osoba, která byla předvolána k ústnímu jednání (např. účastník
řízení, zástupce účastníka řízení, svědek, znalec) nebo úřednímu jednání, justiční stráž o tom
bezodkladně vyrozumí soudce nebo zaměstnance, který ji předvolal, u ostatních osob o tom
vyrozumí předsedu soudu.
IV.
Zjistí-li justiční stráž u osoby z řad veřejnosti vstupující do budov soudu viditelné symptomy
respiračního onemocnění, nevpustí ji do budovy soudu s doporučením, aby svůj zdravotní stav
telefonicky konzultovala s praktickým lékařem, příp. krajskou hygienickou stanicí.
Nebude-li do budovy soudu vpuštěna osoba, která byla předvolána k ústnímu jednání (např.
účastník řízení, zástupce účastníka řízení, svědek, znalec) nebo úřednímu jednání, justiční stráž

o tom bezodkladně vyrozumí soudce nebo zaměstnance, který ji předvolal, u ostatních osob
o tom vyrozumí předsedu soudu.
V.
Při projednávání a rozhodování věcí v jednacích síních Krajského soudu v Hradci Králové musí
být zajištěno, aby mezi místy určenými pro všechny přítomné osoby byl v daných technických
podmínkách maximální možný rozestup. V zájmu zajištění plnění tohoto ustanovení je předseda
senátu oprávněn rozhodnout o nestandardním rozmístění osob v jednací síni. Obdobně se
postupuje při soudním úkonu konaném mimo budovu soudu.
U vstupu do budovy soudu nebo do jednací síně bude umístěna dezinfekce rukou (sprej, gel,
apod.).
Dezinfekce ploch a vyvětrání místnosti budou provedeny
- v jednací síni po skončení ústního jednání,
- v místnosti určené k nahlížení do spisů, po skončení každého jednotlivého nahlížení do
spisu.
Zaměstnankyně informační kanceláře sjednají termíny nahlížení do spisů jednotlivě
s dostatečným časovým odstupem (min. 20 minut po plánovaném skončení předchozího
nahlížení do spisu) za účelem umožnění realizace dezinfekce ploch a v zájmu zamezení kumulace
účastníků řízení v budově soudu.
VI.
Zapůjčování talárů advokátům se zakazuje.
VII.
Ve věcech, které nevyžadují osobní projednání, se lze na krajský soud obracet
- datovou schránkou: ep7abae
- telefonicky:
o 498 016 172, 498 016 173 – informační kancelář Hradec Králové,
o 466 044 411 – informační kancelář Pardubice,
o 498 016 111 – telefonní ústředna Hradec Králové,
- e-mailem:
o podatelna@ksoud.hrk.justice.cz, info@ksoud.hrk.justice.cz,
o podatelna@ksoud.pce.justice.cz, info@ksoud.pce.justice.cz,
- faxem:
o 495 514 021 – pracoviště Hradec Králové,
o 466 261 897 – pracoviště Pardubice,
- poštou:
o Krajský soud v Hradci Králové, Československé armády 218, 502 08
Hradec Králové,
o Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, Na Třísle 135, 530 96
Pardubice.
VIII.
Tímto opatřením se zrušuje opatření předsedy Krajského soudu v Hradci Králové ze dne
1. 3. 2021, Spr 940/2021-1.

IX.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021.
Hradec Králové 31. května 2021

JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D.
předseda krajského soudu

