Spr. 389/2014
DODATEK Č. 2/2014
k Rozvrhu práce Okresního soudu v Mostě pro rok 2014.
Předseda Okresního soudu v Mostě vydává dne 31.3.2014 v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 zák. č.
6/2002 Sb., o soudech a soudcích tento dodatek, kterým se s účinností od 1.4.2014 mění Rozvrh práce
Okresního soudu v Mostě pro rok 2014 tak, že se:
s účinnosti od 1.4.2014 se zastavuje nápad všech věci T, včetně vazeb, do soudního oddělení 2 T;
rovněž tak věci Td a Nt, které nesouvisí s rozhodováním o výkonu trestu. Výjimkou je nápad věcí T
v rámci služby na zjednodušené řízení se zadržením; v rámci této služby se nápad do soudního
oddělení 2 T nezastavuje. Nápad do soudního oddělení 6 Nt zůstává beze změny do 1.6.2014.
Specializaci soudního oddělení 2 T - trestná činnost v dopravě /§ 143 tr. zákoníku, § 147 tr. zákoníku,
§ 148 tr. zákoníku, § 151 tr. zákoníku/ přebírá soudní oddělení 42 T.
V soudním oddělení 5 T bude počínaje 1.4.2014 nápad nespecializované trestné činnosti 85 %, stejně
tak ve věcech Nt a Td.
Od 1.6.2014 se zastavuje nápad do soudního oddělení 47 PP; veškerý nápad věcí PP přebírá soudní
oddělení 31 PP. Věci, které v soudním oddělení 47 PP nebudou vyřízeny do 30.6.2014, přebírá
k vyřízení soudce JUDr. Benno Eichler. Od 1.6.2014 se nápad do soudního oddělení 6 Nt nedělí
rovným dílem mezi soudce JUDr. Jana Hartmana a JUDr. Benno Eichlera, vyřizovat jej bude pouze
JUDr. Benno Eichler.
Zastupujícím soudcem JUDr. Benno Eichlera je pro dobu od 1.7.2014 do 31.12.2014 Mgr. Jitka
Neterdová.
S účinností od 1.4.2014 se určuje specializace, založená na obsáhlosti spisu. Spis, jehož rozsah
přesáhne 2.000 stran, bude přidělován v rotaci, která nekončí kalendářním rokem, počínaje soudním
oddělením 3 T. Specializace, spočívající v obsáhlosti spisu, bude mít přednost před ostatními
specializacemi. Výjimku tvoří řízení ve věcech mladistvých a vazební řízení.
Pro zajištění řádného průběhu přípravného řízení ve skupinových věcech, v případě, že není v silách
službu konajícího soudce rozhodnout o všech podaných návrzích, je příslušným k rozhodování o části
těchto návrhů rovněž soudce, který má službu ve zkráceném přípravném řízení; v případě, že by
návrhů bylo více, byli by zcela výjimečně a mimo výše uvedený rozvrh práce pověření další soudci.
Pověření je v kompetenci předsedy soudu, případně místopředsedy. Stejné pravidlo platí i v případě
náhlé indispozice či jiné omluvitelné nepřítomnosti některého ze službu konajících soudců.
Do poznámkového aparátu se přidává poznámka 16):
Je-li soudci přidělena věc, nespadající dle jeho odborného názoru do jeho specializace, postupuje
tento soudce tak, že věc předloží soudní kanceláři s poznámkou, že není příslušný k projednání této
věci a k datu připojí přesný čas vyhotovení takového referátu; následně bude původní zápis „zmylněn“
a věc bude nově přidělena soudci s přihlédnutím k jeho specializaci běžným rotačním způsobem,
integrovaným v informačním systému ISAS.
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