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Spr 572/2021
Opatření předsedy Okresního soudu v Teplicích č. 16/2021,
v zájmu snížení rizika rozšíření infekčních nemocí v soudní budově ze strany veřejnosti
Článek I.
Obecná ustanovení
1. Před osobní návštěvou soudu je každý povinen pečlivě zvážit, zda jím řešenou záležitost
nelze vyřídit prostředky komunikace na dálku (telefonicky či písemně); je-li to možné, měl
by tento způsob komunikace upřednostnit.
2. Všechny osoby vstupující do budovy Okresního soudu v Teplicích jsou povinny chovat se
ohleduplně ke svému okolí, tak aby snížily na minimum riziko přenosu jakékoliv případné
infekční nemoci; zejména jsou takto povinny dodržovat zásady hygieny rukou a respirační
hygieny.
3. Každý je povinen omezit pobyt v soudní budově toliko na dobu, která je nezbytně nutná
k vyřízení záležitosti, v níž se k soudu dostavil.
4. Osoby přítomné v soudní budově jsou povinny mezi sebou udržovat přiměřené rozestupy.
5. V případě symptomů infekční (nakažlivé) nemoci jsou osoby hodlající vstoupit do soudní
budovy povinny svůj zdravotní stav včas konzultovat s praktickým lékařem či specialistou
v příslušném oboru a řídit se jeho pokyny a doporučeními.
6. Zakáže-li anebo nedoporučí-li lékař takové osobě pohyb mezi jinými lidmi, návštěvu soudu
odloží. Byla-li předvolána k soudnímu jednání, z účasti se omluví, popř. zároveň požádá
o odročení jednání. Důvod omluvy (žádosti) je povinna soudu sdělit a doložit potvrzením
lékaře.
Článek II.
Ochranné pomůcky
1. Každá osoba, jež vstupuje do soudní budovy, je povinna mít zakrytý nos a ústa respirátorem
anebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) naplňujícím minimálně
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň
94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. V případě
dětí do 15 let věku, na něž se nevztahuje výjimka dle odstavce 2. tohoto článku, postačí jiné
ochranné prostředky, jimiž jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN
EN 14683+AC, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).
2. Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na
- děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,
- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou či
závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují takovou povinnost plnit,
- osoby, jež z vážných zdravotních důvodů nemohou mít nasazen ochranný prostředek
(respirátor nebo roušku) podle odstavce 1 a tuto skutečnost jsou schopny prokázat
lékařským potvrzením; taková osoba je však povinna mít nasazen jiný vhodný ochranný

prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, ledaže by v něm
bylo výslovně uvedeno, že nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích
cest, s tím, že příslušné lékařské potvrzení je povinna předložit justiční stráži při vstupu
do soudní budovy, popř. též k výzvě soudce (jiného řešitele)
3. Ochrannou pomůcku podle odstavce 1 nejsou dále povinni použít soudce, přísedící, státní
zástupce, obviněný a obhájce, účastník soudního řízení a jeho zástupce, svědek, tlumočník,
znalec anebo i jiná osoba, o které tak rozhodne soudce (soud), a to v jednací síni (po dobu
trvání soudního jednání), ledaže by soudce (soud) z důležitého důvodu rozhodl jinak.
4. Osobě, která poruší povinnost vyplývající z odstavce 1, nebude umožněn vstup do soudní
budovy, resp. z ní bude vykázána. Půjde-li o osobu, jež byla předvolána k soudnímu jednání
(anebo jejího zástupce), justiční stráž bezodkladně vyrozumí příslušného soudce (jiného
řešitele), který rozhodne o dalším postupu.
5. Vůči osobě, která nebude respektovat rozhodnutí soudce (soudu) podle odstavce 3, bude
postupováno dle uvážení a rozhodnutí příslušného soudce (senátu).
6. Osobě, která nebyla do soudní budovy vpuštěna, o tom bude – na její žádost - vystaveno
písemné potvrzení. Půjde-li o osobu, jejíž účast u jednání byla potřeba, soudce (jiný řešitel)
či vedoucí kanceláře o tom učiní záznam do příslušného soudního spisu.
7. Při vstupu do soudní budovy si vstupující osoba vydesinfikuje ruce vhodným desinfekčním
prostředkem (k tomu může využít desinfekční prostředek umístěný ve veřejných částech
soudní budovy).
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Výjimku z aplikace ustanovení tohoto opatření může v odůvodněných případech povolit
předseda okresního soudu.
2. Toto opatření se nevztahuje na soudce a zaměstnance Okresního soudu v Teplicích.
3. Ke dni účinnosti tohoto opatření se ruší opatření předsedy Okresního soudu v Teplicích č.
12/2021.
4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 25. října 2021.

V Teplicích dne 25. října 2021

Mgr. Jan Tichý
předseda okresního soudu

