Notářská kancelář
Informace o opatřeních za účelem zamezení šíření
nákazy koronavirus přijatých s ohledem na
vyhlášený nouzový stav
Vláda České republiky usnesením ze dne 12. března 2020 č. 194 vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako
SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne
12. března 2020 na dobu 30 dnů.
V návaznosti na výše uvedené usnesení o vyhlášení nouzového stavu Vláda České republiky
rozhoduje o přijetí krizových opatření pro řešení vzniklé krizové situace, přičemž podle
stanoviska Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 15. března 2020,
č. j. 68/2020-SM-M/1, zveřejněného k aplikaci usnesení Vlády České republiky ze dne
14. března 2020 č. 211, č. 82/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, na činnost notářů, advokátů,
soudních exekutorů a insolvenčních správců bod I. 1. tohoto usnesení Vlády České republiky
nedopadá na služby poskytované notáři, advokáty, soudními exekutory a insolvenčními správci.
Dále v návaznosti na výše uvedené usnesení o vyhlášení nouzového stavu Vláda České
republiky přijala usnesení ze dne 14. března 2020 č. 215, kterým s účinností ode dne
16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. v bodě I. zakazuje volný
pohyb osob na území celé České republiky, a to mimo jiné s výjimkou cest za účelem vyřízení
neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob
blízkých /jedná se o výjimku uvedenou pod písmenem f)/.
Na základě doporučení Notářské komory České republiky a na základě doporučení Ministerstva
spravedlnosti České republiky ze dne 13. března 2020, č. j. MSP-15/2020-SDJ-SP/1 ve vztahu
fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový stav, přijala notářská kancelář za účelem
minimalizace rizika šíření infekce až do odvolání tato opatření:

1. Veškeré písemnosti, jejichž velikost to umožňuje a není nutné potvrzení o
jejich doručení, vhoďte do označené poštovní schránky, která se nachází
vedle vrátek při vstupu z ulice.
2. Jedná-li se o neodkladnou úřední záležitost, domluvte si předem
telefonicky či jiným vzdáleným způsobem (e-mailem) přesný termín pro
vyřízení Vaší záležitosti.
3. Osoby, které byly předvolány k jednání či mají domluvený termín jednání
žádáme, aby dodržovaly termín, na který byly pozvány.

4. Všechny osoby, které budou vstupovat do kanceláře, budou vyzvány k
vyplnění formuláře týkajícího se jejich pobytu v rizikových oblastech a jejich
kontaktu s osobami vystavenými riziku infekce. Odepření vyplnění formuláře
může být na základě vyhodnocení příslušného zaměstnance kanceláře po
konzultaci s notářkou důvodem k odepření vstupu do kanceláře. To platí obdobně
i v případě prohlášení, že se osoba žádající vstup pohybovala v rizikových
oblastech nebo byla v kontaktu s osobami vystavenými riziku infekce.
5. Všechny osoby, které budou vstupovat do kanceláře, budou vyzvány, aby
strpěly bezkontaktní změření tělesné teploty a pro pobyt v kanceláři použily
svůj respirátor či roušku. Odepření strpět bezkontaktní změření tělesné teploty
nebo odepření použít respirátor či roušku může být na základě vyhodnocení
příslušného zaměstnance kanceláře po konzultaci s notářkou důvodem k odepření
vstupu do kanceláře.
6. Všem osobám vykazujícím zjevné známky respiračního onemocnění a
osobám se zvýšenou tělesnou teplotou bude odepřen vstup do kanceláře.
7. Všechny osoby budou po vstupu kanceláře vyzvány k řádnému umytí
rukou v určených prostorách. Odepření vykonat řádné umytí rukou v určených
prostorách může být na základě vyhodnocení příslušného zaměstnance kanceláře
po konzultaci s notářkou důvodem k odepření vstupu do dalších prostor kanceláře.
PEČLIVĚ PROSÍM ZVAŽTE, ZDA JE VAŠE ZÁLEŽITOST
SKUTEČNĚ NEODKLADNÁ A VYŽADUJE OSOBNÍ ÚČAST V
KANCELÁŘI.
TERMÍN SI VŽDY DOMLUVTE PŘEDEM (telefonicky či e-mailem).
NEZAPOMEŇTE SI VZÍT S SEBOU
VLASTNÍ RESPIRÁTOR ČI ROUŠKU A PSACÍ NÁČINÍ.
DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI A TRPĚLIVOST.

UVĚDOMTE SI PROSÍM, ŽE BUDE-LI MUSET DO KARANTÉNY
PERSONÁL NOTAŘSKÉ KANCELÁŘE, BUDE NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ
UZAVŘENA MINIMÁLNĚ NA DOBU 14 DNÍ.

