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OPATŘENÍ
předsedy soudu
k zajištění činnosti Okresního soudu v Chebu s přihlédnutím k mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN
a ze dne 9. září 2020, č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN a za použití § 224 odst. 1
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám toto opatření:
I.
Ve všech vnitřních prostorách budovy Okresního soudu v Chebu se zakazuje vstup, pohyb
a pobyt všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), které brání šíření
kapének.
II.
Omezení podle bodu I. tohoto opatření se nevztahuje na soudce, přísedící, státní zástupce,
obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby (zejména z řad veřejnosti), o kterých tak rozhodne soud, přítomné v průběhu řízení
v jednací síni; soudce, samosoudce nebo předseda senátu, který vede takové řízení, je s ohledem
na konkrétní podmínky oprávněn rozhodnout, že výjimka z omezení popsaného v bodě I. tohoto
opatření se v jednací síni neuplatní.
III.
Všem zaměstnancům a soudcům (dále jen „zaměstnanci“) se ukládá:
1) používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách budovy soudu
s výjimkou:
a) uzavřených kanceláří, ve kterých jsou přítomni pouze zaměstnanci, kteří zde mají své
pracoviště,
b) jednání, na kterých jsou dodrženy minimální rozestupy 2 metry mezi jednotlivými
účastníky těchto jednání a kde o této výjimce se souhlasem všech účastníků rozhodne
osoba organizující toto jednání (týká se ostatních jednání, než upravených v bodě II.
tohoto opatření;
2) povinnost informovat přímého nadřízeného zaměstnance o změně svého stavu (pracovní
neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny),
3) omezení osobního kontaktu s dalšími osobami (ostatní zaměstnanci, třetí osoby) na nezbytně
nutnou dobu s preferencí kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční formě,
4) v případě respiračních obtíží či jiných příznaků onemocnění informovat o této skutečnosti
vzdálenou formou (telefonicky, e-mailem) přímého nadřízeného zaměstnance, nedostavovat se
na pracoviště, nepřicházet do kontaktu s dalšími zaměstnanci a kontaktovat praktického lékaře
či hygienickou službu a řídit se jejich pokyny a o těchto pokynech informovat přímého
nadřízeného zaměstnance
5) zvážit nezbytnost své účasti na pracovních cestách (školení, semináře apod.) konajících se
v Praze a za účasti vyššího počtu účastníků.
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IV.
Zakazuje se využívání služebních vozidel jinými osobami než zaměstnanci Okresního soudu
v Chebu, včetně sdílených jízd se zaměstnanci jiných soudů. Výjimku z tohoto zákazu tvoří
pouze provádění výkonu rozhodnutí týkajícího se nezletilých dětí.
V.
Příslušným zaměstnancům se ukládá, aby desinfekce ploch byla prováděna minimálně jednou
denně.
VI.
Řediteli správy soudu se ukládá zajistit prostorovou desinfekci vnitřních prostor budovy soudu.
VII.
Příslušníkům místní jednotky justiční stráže se ukládá, aby zajistili dodržování bodu I. tohoto
opatření a vstup do budovy umožnili pouze osobám s ochrannými prostředky dýchacích cest
a aby vyzvali zaměstnance k dodržování pokynů podle tohoto opatření v případě zjištění
porušování těchto pokynů.
VIII.
Tento pokyn nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění.

10. září 2020
děkuji
Mgr. Milan Homolka v. r.
předseda soudu
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