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Změna rozvrhu práce (dále jen RP) pro rok 2015 - dodatek č.6

V oddělení 11 Rozhodování ve věcech občanskoprávních mimo věcí dle zákoníku práce
v rozsahu 60%.

V oddělení 17 a 22 Rozhodování ve věcech občanskoprávních mimo věcí dle zákoníku práce
v rozsahu 90%.

Změna v bodu aa) dosud na str.26 v poslední větě: Soudci , kteří rozhodují ve věcech
občanskoprávních mimo věcí dle zákoníku práce a věcí obchodněprávních (tzv.obchodní
věci) nerozhodují věci s cizím prvkem. Ve věcech ze smluv o úvěru a běžném účtu nejsou za
věci s cizím prvkem považovány ty věci, kde žalobcem je cizozemská společnost jakožto
právní nástupce původního věřitele a žalobce je pro účely řízení zastoupen advokátem se
sídlem na území České republiky.

V oddělení CEPR Vydávání elektronických platebních rozkazů (CEPR) jsou určeny v rozsahu
1/2 nápadu. – Bc. Naděžda Hoštová, Dis. a Marcela Gaierová.
Rejstříkové vedoucí:
Monika Křepelová – JUDr. Alena Mědílková- zástup s Martinou Martincovou
Jana Hájková – JUDr. Vladislava Štulcová – zástup s Renatou Přenosilovou
Martina Martincová – Mgr. Gordana Křivosudská – zástup s Monikou Křepelovou
Pavla Farářová – JUDr. Eva Hermanová – zástup s Petrou Krejzovou
Renata Přenosilová – JUDr. Šárka Houdková Poláková – zástup s Janou Hájkovou
Martina Bečičková – JUDr. Eva Pohorelcová – zástup s Janou Kopeckou
Jana Kopecká – Mgr. Petr Karásek – zástup s Martinou Bečičkovou
Petra Krejzová – JUDr. Hana Jakubcová – zástup s Pavlou Farářovou
- odpovídají za chod soudního oddělení přiděleného soudce a VSÚ
- vedou rejstříky
- vedou evidenční pomůcky podle § 5 v.k.ř.
- mají na starosti zápis v jednacích síních
- zpracovávají písemnosti a dokumentaci dle referátů soudců a VSÚ

Vedoucí Blanka Králová vede rejstříky: 11 C, 24C, 22C a Jana Kovárová 10 C, 23C, 31C.
Na dosavadní str. 16-20 v jednotlivých odděleních tj. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23,
24, 27, 28, 30 a 31 se doplňuje: Rozhodování o neúplných podáních v oboru působnosti
C (rejstřík NC).
V souvislosti s tím, se na straně 43 doplňuje af) neúplná podání v oboru působnosti C jsou
soudcům na civilním úseku přidělovány od 1.7.2015 kolovacím systémem od oddělení 1
vzestupně do dalších obsazených soudních oddělení vždy po jedné věci. Soudce může pověřit
rozhodnutím této věci vyššího soudního úředníka, nerozhodne-li o ní sám.
Na dosavadní str. 20 se doplňuje:
Na civilním úseku vykonává zatím část soudců práci v tzv. minitýmech sestávajících ze
soudce, zapisovatelky, která současně vykonává práci rejstříkové vědoucí a vyššího soudního
úředníka, který je však přidělen k dispozici více soudcům:
Andrea Ludvová vyšší soudní úřednice přidělena soudcům JUDr. Haně Paškové (odd. 23),
Mgr. Filipu Tomanovi (odd. 24) a Mgr. Gordaně Křivosudské (odd. 12). Zástup: Jana
Šmucrová.
Jana Šmucrová vyšší soudní úřednice přidělena soudcům Mgr. Miloslavě Kačicové (odd.
17), JUDr. Haně Jakubcové(odd. 30) a JUDr. Aleně Mědílkové (odd. 21). Zástup: Andrea
Ludvová.
Daniela Jurčáková vyšší soudní úřednice přidělena soudcům JUDr. Evě Pohorelcové (odd.
16), JUDr. Jaroslavu Slavíkovi (odd. 27) a Mgr. Janu Zdražilovi (odd. 31). Zástup: Mgr.
Martin Šimek.
Michaela Opatová vyšší soudní úřednice přidělena soudcům JUDr. Evě Hermanové (odd.
18), JUDr. Šárce Houdkové Polákové (odd. 28) a Mgr. Petru Karáskovi (odd. 8). Zástup: Jana
Kindlová.
Jana Kindlová vyšší soudní úřednice přidělena soudcům JUDr. Petru Šustrovi (odd. 1) a
JUDr. Vladislavě Štulcové (odd. 9). Zástup: Michaela Opatová.
Mgr. Martin Šimek vyšší soudní úředník přidělen soudcům JUDr. Liboru Lhoťanovi (odd.
11), JUDr. Nikole Reifové (odd. 10) a Mgr. Pavle Urbanové (odd. 22). Zástup: Daniela
Jurčáková.
V souvislosti s organizací práce v minitýmu a převodu rejstříku NC na soudce se ruší oddělení
VSÚ 39, 41, 42 a 43.
Náplň práce VSÚ:
-

vykonává práce podle zákona č. 121/2008 Sb. v platném znění v přidělených
senátech
sleduje konkursy v agendě C ve výše uvedených senátech.

-

-

kontrola nápadu v přidělených senátech a úkony s tím spojené: rozhodování o
soudních poplatcích a o osvobození od nich, odstraňování vad podání a pátrání po
pobytu účastníků řízení.
samostatná rozhodovací činnost na úseku C
vyhotovování statistických listů pro oddělení C
vyznačování právních mocí
provádění kontroly SOP
další úkony podle pokynů nadřízených pracovníků odpovídající její kvalifikaci

V Chomutově dne 22. 6. 2015

JUDr. Petr Šustr, předseda Okresního soudu
V Chomutově

