ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
Okresního soudu v Kladně
s platností od 15. 11. 2018

str. 15-16:
Nepřítomnost:
nově vloženo:
V agendě T se pro dobu nepřítomnosti soudce, po uplynutí 5 pracovních dní nepřítomnosti, zastaví nápad agendy T – specializace
VAZBA do senátu nepřítomného soudce. V tomto případě se za nepřítomnost nepovažuje čerpání řádné dovolené.
Přerozdělení věcí z důvodu odchodu soudce (uplynutí mandátu soudce, přidělení soudce k jinému soudu apod.)
1. Spisy věcí C, PaNc, a T, ve kterých byl vyhlášen rozsudek, ale nebyl ke dni odchodu soudce vyhotoven, se rozdělí tak, že se seřadí podle data
vyhlášení rozsudku a takto seřazené se přidělí rotačním způsobem od nejstaršího po nejnovější senátům řešícím agendu C (PaNc, T), počínaje
senátem zastupujícím tohoto soudce, s přihlédnutím ke specializaci věci, bez zohlednění aktuální výše nápadu jednotlivých senátů v době
přidělení.
2. Spisy věcí C (včetně věcí C-ro a C-CEPR) ke dni odchodu soudce nevyřízené a obživlé, přidělené k vyřízení do oddělení nepřítomného
soudce, se rozdělí tak, že se seřadí za sebou počínaje od nejstarší věc po nejnovější podle data nápadu k našemu soudu a takto seřazené se přidělí
senátům řešícím agendu C, počínaje senátem zastupujícím tohoto soudce, rotačním způsobem, s přihlédnutím ke specializaci věci, bez
zohlednění aktuální výše nápadu jednotlivých senátů v době přidělení, do úplného přidělení všech neskončených věcí.
Totožným způsobem budou přiděleny věci agendy PaNc, Nc, L, D, E, EXE, T, Tm, Rod, Pp a Nt.
2. Spisy věcí C (včetně věcí C-ro a C-CEPR) ke dni odchodu soudce vyřízené, pravomocné a odškrtnuté, v nichž je třeba úkonu soudce, budou
rozděleny rotačním způsobem mezi senáty řešící agendu C podle data uplynutí lhůty (§ 176 v.k.ř.) nebo podle data doručení podání, na základě
kterého je třeba úkonu soudce, počínaje senátem zastupujícím tohoto soudce, s přihlédnutím ke specializaci věci, bez zohlednění aktuální výše
nápadu jednotlivých senátů v době přidělení.
Totožným způsobem budou přiděleny věci agendy PaNc, Nc, L, D, E, EXE, T, Tm, Rod, Pp a Nt.
Dočasné přidělení spisů k vyřízení:
Předseda a místopředsedové soudu mohou - s ohledem na plánovaný termín ukončení nepřítomnosti soudce - ve věcech T s výjimkou věcí T se
specializací VAZBA, PaNc a EXE po třech měsících nepřerušené nepřítomnosti soudce, v ostatních věcech po 6 měsících nepřerušené
nepřítomnosti soudce, neskončené a obživlé věci ze senátu tohoto soudce přidělit k vyřízení jinému soudci.
Věci skončené a nepravomocné bude vyřizovat zastupující soudce dle rozvrhu práce. Věci se mezi ostatní soudce se zohledněním jejich
specializace přerozdělí kolovacím systémem, počínaje soudcem dle pořadí zástupu nepřítomného soudce v rozvrhu práce, v pořadí podle data
nápadu věci od nejstarší po nejnovější. Každá věc zapisovaná do samostatného rejstříku bude rozdělována popsaným způsobem samostatně. Po
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ukončení dlouhodobé nepřítomnosti soudce se přerozdělené neskončené a obživlé věci vrací k vyřízení tomuto soudci, zároveň se mu navýší
v roce ukončení nepřítomnosti a v následujícím kalendářním roce (nedojde-li již dříve k vyrovnání počtu) nápad věcí o počet věcí rovnající se
rozdílu mezi spisy z důvodu nepřítomnosti přidělenými jiným soudcům a počtem věcí, které se soudci dle předchozí věty k vyřízení vrátily po
ukončení nepřítomnosti.
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str. 70:
Soudní
oddělení

Obor a vymezení působnosti:

Předseda senátu (samosoudce)

25C

Opatřením předsedkyně soudu sp. zn. 49Spr 1481/2018 ze dne 14. 11. 2018 zastaven
nápad veškeré agendy (viz příloha).

Mgr. Michaela B o u h a l i k a

1. Rozhodování ve věcech občanskoprávních - rejstřík C, Nc, Cd, EVC, L, E, EXE
s výjimkou věcí obchodních, pracovních, správních s poměrem nápadu agend:
C – 100%, Nc-civilní – 100%, E – 100%, EXE – 100%, Cd – 100%
2. Specializace:
věci C s cizím prvkem – 100%
3. Specializace:
věci R (rozvody) včetně věcí s cizím prvkem – 100%
4. Specializace:
věcí agendy Cd včetně věcí s cizím prvkem – 100% a prohlášení o majetku – 100%
5. Specializace:
agenda E, EXE - včetně výkonů cizozemských rozhodnutí ve věcech ochrany proti
domácímu násilí a včetně věcí s cizím prvkem – 100%
6. Specializace:
návrhy na vydání platebního rozkazu a centrálního elektronického platebního rozkazu
včetně věcí s cizím prvkem s poměrem nápadu
agend: C-RO: 100%, CEPR: 71%, EVC: 100%
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Zástupce:
Mgr. Kateřina Bobíková
JUDr. Jarmila Tůmová
JUDr. Dana Zelenková
JUDr. Alena Šustrová
JUDr. Eva Kučerová
Mgr. Marie Ťoupalíková - Bredová
JUDr. Jana Šedivá
Mgr. Simona Vávrová
JUDr. Evženie Vodová
Mgr. Zuzana Slezáková
Mgr. Petra Nováková
JUDr. Jaroslava Tenglerová
JUDr. Jaroslav Lockenbauer
JUDr. Vítězslav Pleva
JUDr. Martina Burešová
Mgr. Lukáš Randa
JUDr. Adriana Hasmanová
JUDr. Jitka Sikorová

nově vloženo:

OKRESNÍ SOUD V KLADNĚ
nám. Edvarda Beneše 1997, 272 55 Kladno
tel.: 312 278 790, fax: 257 005 054, e-mail: podatelna@osoud.kld.justice.cz, ID DS: dvtaerd
49Spr 1481/2018

Opatření
V souladu s ustanovením rozvrhu práce, kdy v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti (trvající bez přerušení alespoň 4 týdny
v kalendářním roce nebo trvající celkem alespoň 6 týdnů v kalendářním roce), může být opatřením předsedy soudu nebo místopředsedů soudu po
uplynutí uvedené doby (dle toho, která doba uplyne dříve) na dobu do skončení pracovní neschopnosti zastaven nápad věcí, vydávám
pokyn
k zastavení nápadu veškeré agendy do senátu 25C dnem 15. 11. 2018,
neboť Mgr. Michaela Bouhalika, předsedkyně senátu 25C, je od 18. 10. 2018 v dlouhodobé pracovní neschopnosti, která i nadále trvá.
V Kladně 14. 11. 2018
JUDr. Dana Zelenková, v.r.
předsedkyně Okresního soudu v Kladně
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Projednáno se soudcovskou radou dne 14. 11. 2018
JUDr. Dana Zelenková
předsedkyně Okresního soudu v Kladně
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