
Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu státního 

zastupitelství nebo podání ústně do protokolu na Okresním 

státním zastupitelství v Chebu 
 

V souladu s aktuálně účinnými usneseními vlády České republiky a mimořádnými 
opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, jakož i v zájmu zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví jak osob vstupujících  do objektu státního zastupitelství, tak 
zaměstnanců, je přijímání osobních podání na podatelnu a přijímání podání ústně do 
protokolu podmíněno dodržením následujících postupů, a to s účinností od 15. února 
2021.  
 
Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do 
protokolu: 
 
1. Podání se přijímají pouze v úředních hodinách. 
2. Podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou. 
3. Podatel vstupuje do budovy státního zastupitelství pouze s ochranným 

prostředkem dýchacích cest zdravotnickou obličejovou maskou (chirurgická 
rouška) nebo respirátorem či polomaskou bez výdechového ventilu s filtrační 
účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95P. 

4. Podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce, která je pro tento účel 
umístěna v budově na přístupném místě.  

5. Při jednání je nutno, aby se podatel vyvaroval bezprostředního osobního kontaktu 
se zaměstnanci státního zastupitelství a v zájmu prevence udržoval vzájemný 
odstup cca 2 metrů a dbal pokynů zaměstnance státního zastupitelství, pokud se 
jedná o vlastní průběh osobního jednání (určení místa při jednání a pohybu 
v budově státního zastupitelství). 

6. V případě, že vstupující osoba jeví příznaky respiračního onemocnění nebo teploty, 
provede příslušník justiční stráže bezkontaktní měření teploty. V případě naměření 
tělesné teploty 37,5 °C a vyšší nebude tato osoba do budovy vpuštěna.  

7. Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu 
umožněn vstup dále do budovy státního zastupitelství. 

8. Podatelům, kteří považují za nezbytné činit podání osobně ústně do protokolu na 
státním zastupitelství, se doporučuje, aby  o plánované návštěvě s předstihem 
telefonicky informovali státní zastupitelství s tím, že bude možno se státním 
zástupcem sjednat konkrétní termín a místo pro přijetí podání činěného ústně do 
protokolu.  

 
Na státní zastupitelství je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, 
které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co 
největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19. 
 
Na státní zastupitelství se můžete obrátit telefonicky, e-mailem, faxem, datovou 
schránkou nebo poštou, přičemž kontakty jsou uvedeny na webových stránkách 
příslušného státního zastupitelství. 
 
Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se 
omlouváme. 

  JUDr. Lenka Oplová v.r. 
                                                                                               okresní státní zástupkyně 
Za správnost vyhotovení/vypravení: Alena Valečková  
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