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Okresní soud v Chebu

Lidická 1, 350 60 Cheb
___________________________________________________________________________
tel.: 377 867 410, e-mail: podatelna@osoud.chb.justice.cz, IDDS: fpmabtu

OPATŘENÍ
předsedy soudu
s ohledem na usnesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, kterým byl pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaný jako SARS CoV-2) vyhlášen nouzový stav, a na usnesení vlády ze dne
21. října 2020 č. 1080, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 426, vydávám k zajištění činnosti
Okresního soudu v Chebu toto opatření:
I.
Vyzývám předsedy senátů a samosoudce, s ohledem na aktuální obecně nepříznivou
epidemiologickou situaci a predikci jejího vývoje, ke zvážení nutnosti konání již nařízených
jednání a nařízení jednání nových.
Při tomto posouzení by měly být zváženy zejména:
- běh prekluzivních a promlčecích lhůt a jiné důvody vyžadující bezodkladné rozhodnutí soudu,
- nezbytnost osobní přítomnosti účastníků a dalších osob na jednání,
- organizační, materiální a personální podmínky soudu.
Prodlení v soudních řízeních vzniklá v důsledku aplikace tohoto opatření nebudou Ministerstvem
spravedlnosti ČR ani předsedou Okresního soudu v Chebu v rámci výkonu jejich dohledových
pravomocí považována za průtahy v řízení.
II.
Předsedy senátu dále vyzývám, aby v zájmu minimalizace potřeby eskort vězněných osob
Vězeňskou službou České republiky v co nejširší míře využívali k tomu určené videokonferenční
prostředky.
III.
Všem zaměstnancům ukládám, aby zvážili nezbytnost jednotlivých úkonů za přítomnosti dalších
osob (např. zhlédnutí, výslechy účastníků, svědků, vyřizování dožádání apod.) a tyto úkony
v době od 26. 10. 2020 do 8. 11. 2020 neprováděli, nebude-li to nezbytně nutné.
IV.
Do objektu Okresního soudu v Chebu bude umožněn vstup pouze osobě, která nevykazuje
zjevné známky respiračního onemocnění a která bude mít zakryty dýchací cesty ochrannými
prostředky. V případě osoby, která byla předvolána k úkonu soudu a které justiční stráž nedovolí
vstup do objektu z důvodů porušení těchto omezení, informuje justiční stráž neprodleně
příslušného předsedu senátu nebo vedoucí příslušné soudní kanceláře.
V.
Podatelna Okresního soudu v Chebu bude přijímat pouze podání doručená poštou nebo učiněná
elektronicky. Osobní podání je možné učinit pouze v naléhavých případech. Současně se nově
stanoví úřední hodiny podatelny Okresního soudu v Chebu pro příjem osobních podání na každý
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pracovní den v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin. Mimo tuto pracovní dobu lze osobní podání
učinit pouze ve velmi naléhavých případech (konec lhůty k podání opravného prostředku
a podobně) a po předchozím projednání s justiční stráží.
VI.
Nahlížení do spisu je možné oprávněné osobě povolit pouze výjimečně, po předchozí telefonické
domluvě a pouze ve věcech, kde je nařízen úkon soudu v době do 8. 11. 2020.
VII.
Do infocentra a podatelny budou osoby z řad veřejnosti vpouštěny jednotlivě. V případě, že
o služby infocentra nebo podatelny projeví současně zájem více osob z řad veřejnosti, mohou být
justiční stráží vyzvány, aby vyčkaly před budovou soudu tak, aby byly zajištěny rozestupy alespoň
2 metry mezi jednotlivými osobami.
VIII.
Ruší se sepisy návrhů u Okresního soudu v Chebu v době do 15. 11. 2020.
IX.
Soudci Okresního soudu v Chebu, kteří mají dálkový přístup nebo jinak mohou vykonávat svou
činnost mimo stálé pracoviště, mohou vykonávat své činnosti z místa mimo objekt Okresního
soudu v Chebu, ledaže splnění jejich pracovních povinností vyžaduje osobní účast na pracovišti
v objektu soudu. Zaměstnanci Okresního soudu v Chebu, kteří mají dálkový přístup nebo jinak
mohou vykonávat svou činnost mimo stálé pracoviště, mohou vykonávat své činnosti z místa
mimo objekt Okresního soudu v Chebu se souhlasem jejich nadřízeného vedoucího zaměstnance
nebo předsedy soudu nebo místopředsedů soudu pro jejich úsek nebo ředitele správy soudu za
současného splnění podmínky, že splnění jejich pracovních povinností nevyžaduje osobní účast
na pracovišti v objektu soudu.
X.
Veškerá opatření přijatá v předchozích opatření předsedy Okresního soudu v Chebu ze dne
10. září 2020 sp. zn. 0 Spr 779/2020 a ze dne 13. září 2020 sp. zn. 0 Spr 881/2020, pokud nejsou
dotčena změnami uvedenými v tomto opatření, zůstávají beze změny.
XI.
Toto opatření nabývá účinnosti dne 23. října 2020.
v Chebu 22. října 2020

Mgr. Milan Homolka v. r.
předseda soudu
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