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Spr 468/2021

Opatření předsedkyně Okresního soudu
v Jablonci nad Nisou

v zájmu snížení rizika rozšíření infekčních onemocnění v soudních budovách
Ve smyslu § 127 odst. 1 písm. i) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, a
s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace způsobené šířením onemocnění SARS-CoV2 (COVID-19) vydávám následující opatření:
Článek I.

1. Do budov Okresního soudu v Jablonci nad Nisou bude umožněn vstup pouze osobě, která
a) bude mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest, tj. respirátor nebo obdobný prostředek
(vždy bez výdechového ventilu) naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem
(např. FFP2/KN95), zdravotnickou obličejovou masku (zdravotnickou rouškou) nebo
obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Šál, šátek, ochranný štít se za
takovou ochranu nepovažuje),
b) provede u vstupu do budovy dezinfekci rukou připraveným desinfekčním prostředkem,
c) nebude vykazovat viditelné známky respiračního onemocnění.
2. Povinnosti vyplývající z odst. 1 se nevztahují na děti do dvou let věku a na osoby s poruchou
intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo závažnou alterací
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují tyto
povinnosti plnit.
3. Osoby, jimž bude umožněn vstup do budov Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, jsou
povinny chovat se ohleduplně ke svému okolí tak, aby snížily riziko přenosu jakékoli infekční
nemoci na minimum a za tím účelem zejména dodržovat v celé budově zásady respirační
hygieny (používat prostředek ochrany dýchacích cest dle čl. I odst. 1 písm. a), dodržovat hygienu
rukou a rozestupy minimálně 2 metry od jiné osoby). V opačném případě budou osoby stran
veřejnosti z budovy vykázány.
4. Do budovy soudu je přísně zakázán vstup všech osob, kterým byla nařízena orgánem veřejného
zdraví nebo ošetřujícím lékařem karanténa či izolace.
5. V zájmu naplnění účelu preventivních opatření ke snížení rizika šíření nemoci COVID-19 v
soudní budově je soudce (soud) v odůvodněných případech oprávněn přiměřeně omezit přístup
veřejnosti do jednací síně; to neplatí u osob, jejichž účast u jednání je podle právních předpisů
potřeba, a osob, které nelze z projednávání a rozhodnutí věci vyloučit. Přistoupí-li soudce (soud)

k tomuto opatření, dbá přitom, aby účel veřejnosti soudních jednání byl v konkrétním případě
naplněn.
Článek II.

1. Jestliže z důvodu nesplnění povinnosti dle článku I. neumožní justiční stráž vstup do budov
Okresního soudu v Jablonci nad Nisou osobě, která byla předvolána k jednání, hlavnímu líčení,
veřejnému zasedání nebo jinému úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému předsedovi senátu
nebo samosoudci anebo vedoucí příslušné soudní kanceláře; o tom učiní vyrozuměná osoba
záznam do procesního spisu. Neumožní-li vstup osobě, která hodlá vstoupit do podatelny,
pokladny, nebo, které bylo povoleno na základě předchozí domluvy nahlédnout do spisu,
oznámí to neprodleně zaměstnankyni podatelny nebo infocentra, popřípadě příslušné vedoucí
kanceláře; o tom učiní vyrozuměná osoba záznam do procesního spisu.
2. Byla-li předvolána k soudnímu jednání, hlavnímu líčení nebo veřejnému zasedání osoba, které
byla orgánem veřejného zdraví nebo ošetřujícím lékařem nařízena karanténa či izolace, z účasti
se omluví, popř. současně požádá o odročení jednání. Důvod omluvy (žádosti) je osoba povinna
sdělit soudu a doložit písemným potvrzením.
Článek III.
1. Služby Infocentra Okresního soudu v Jablonci nad Nisou budou poskytovány pouze telefonicky
nebo elektronicky.

2. Nahlížení do spisu se obnovuje v rozsahu úředních hodin Informačního centra dle rozvrhu
práce, po předchozím telefonickém objednání, tj.
Pondělí 8.00 – 11.30 hodin
Úterý 8.00 – 11.30 hodin
Středa 8.00 – 11.30 hodin
Čtvrtek 8.00 – 11.30 hodin
Pátek 8.00 – 11.00 hodin

12.30 – 15.45 hodin
12.30 – 15.15 hodin
12.30 – 15.15 hodin
12.30 – 15.15 hodin
12.30 – 14.45 hodin

Bude-li nahlížení do spisu povoleno, postupuje se podle čl. I.
3. Služby podatelny a pokladny nejsou omezeny. Vyzývám však veřejnost, aby zvážila nutnost
osobní návštěvy budov Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Jednoznačně doporučuji
kontaktovat soud prostřednictvím:
- datové schránky: eziabqi
- e-mailem: podatelna@osoud.jbc.justice.cz
- telefonicky: +420 483 337 011 - více kontaktů na webových stránkách soudu
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-jablonci-nad-nisou/
- písemně na adrese: Okresní soud v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí 5, 466 59 Jablonec
nad Nisou
- platby provádět bezhotovostně na účty uvedené na webových stránkách soudu
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-jablonci-nad-nisou/-/pokladna-pouceni-dle-3-odst-2kanc-ra-1
4.

Půjčování advokátních talárů je i nadále zakázáno.

Článek IV.
1. Všichni zaměstnanci a soudci pohybující se ve veřejných prostorách Okresního soudu v Jablonci
nad Nisou musí po celou dobu své přítomnosti používat prostředek ochrany dýchacích cest dle
čl. I odst. 1 písm. a). V kancelářských prostorách tato povinnost stran zaměstnanců a soudců
neplatí v případě, nacházejí-li se v kanceláři, v níž mají zaměstnavatelem určeno pracovní místo
a dodržují-li rozestupy alespoň 2 m.

2. Při projednávání a rozhodování věci v jednacích síních Okresního soudu v Jablonci nad Nisou
je postupováno v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. 15757/2020
ze dne 22. 2. 2021, nerozhodne-li samosoudce/předseda senátu jinak. Důrazně však doporučuji
ponechání prostředku ochrany dýchacích cest dle čl. I odst. 1 písm. a) i v průběhu soudních
jednání, nebrání-li tomu závažná překážka.
3. V prostorách podatelny a infocentra musí mít všichni zaměstnanci, soudci a zástupci veřejnosti
při styku s veřejností nasazen prostředek ochrany dýchacích cest dle čl. I odst. 1 písm. a). Na
dodržování bezpečnostních opatření dbá osoba takovéto služby poskytující.
4. Zaměstnanci a soudci jsou povinni neprodleně informovat ředitelku správy soudu nebo
předsedkyni soudu o výsledcích testů a možném kontaktu s osobou, u níž je dáno podezření na
výskyt nákazy onemocnění Covid-19.
Článek V.

1. Soudci Okresního soudu v Jablonci nad Nisou mohou vykonávat v období od 25. 5. 2021 do
31. 5. 2021 práci mimo pracoviště zaměstnavatele (home office) po 2 dny v týdnu a v období
od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021 po 2 dny v měsíci, nebrání-li jim v tom jiná pracovní povinnost,
s výjimkou dní, kdy mají nařízena jednání. Na základě dohody musí soudce sdělit předsedkyni
soudu místo výkonu práce, dny či dobu, kdy bude vykonávat práci mimo pracoviště a náplň
vykonávané práce. Více dnů v měsíci může soudce v odůvodněných případech vykonávat práci
mimo pracoviště zaměstnavatele (home office) za stejných podmínek po projednání
s předsedkyní soudu. V tyto dny budou soudci po pracovní dobu určenou rozvrhem práce
k dispozici na telefonním spojení. V ostatních pracovních dnech budou přítomni na svém
pracovišti u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Odnos spisů mimo pracoviště je možný po
doručení vyplněného formuláře k povolení odnosu a jeho potvrzení předsedkyní nebo
místopředsedkyní soudu. Možnost výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele se netýká
soudce vykonávajícího dosahovou službu.
Článek VI.
1. Toto opatření nahrazuje opatření předsedkyně soudu Spr 189/2021 ze dne 15. 2. 2021, dodatek
č. 1 (Spr 222/2021) ze dne 25. 2. 2021 a dodatek č. 2 (Spr 230/2021) ze dne 1. 3. 2021.

2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 25. 5. 2021.
V Jablonci nad Nisou dne 25. 5. 2021
Mgr. Kateřina Kupková v. r.
předsedkyně okresního soudu

