Okresní soud v Olomouci, tř. Svobody 16, 771 38 OLOMOUC
Spr 1574/2018

Dodatek č. 11
k Rozvrhu práce pro rok 2018

Občanskoprávní úsek
Asistenti:
-

asistent je přidělen vždy ke konkrétnímu soudci
asistent vykonává činnosti dle § 36a odst. 4, 5 zákona č. 6/2002 Sb.
procesní úkony v rámci agendy rejstříků Cd a L u všech soudních oddělení

Mgr. Daniela Kratochvílová
Mgr. Zbyněk Baran
JUDr. Anna Kováčová
Mgr. Pavel Kovařík

-

přidělena k JUDr. Jitce Rollerové
v případě potřeby výkon činnosti pro JUDr. Jaroslavu Jechovou
přidělen k Mgr. Sylvě Teličkové
v případě potřeby výkon činnosti pro Mgr. Kateřinu Grünwaldovou
přidělena k Mgr. Bronislavu Beranovi
v případě potřeby výkon činnosti pro JUDr. Markétu Pokornou
přidělen k JUDr. Miroslavě Dvořákové
v případě potřeby výkon činnosti pro Mgr. Libora Brokeše

1

Opatrovnický úsek
V celém oddílu se příjmení paní Radky Václavské mění na Rojková.

Exekuční úsek
Přehled soudních oddělení:
předseda senátu
51EXE Mgr. Marta Vařeková
51Nc zástupci:
Mgr. Aleš Frumar
Mgr. Petra Rýznarová

VSÚ a AS

VK

Mgr. V. Tinklová –
E. Tesařová
do odchodu na MD
zástupce:
Mgr. E. Krejčí
V. Jahnová
zástupci:
P. Randus
Bc.E. Ehrenbergerová
Mgr. Bc. M.Kičmerová

činnost
-

s účinností od 1. 8. 2017 vyřizování věcí týkajících se návrhů na nařízení
exekuce v režimu exekučního řádu a úkony v nařízených exekucích
v rozsahu 75% měsíčního nápadu jednoho soudního oddělení, vyjma
věcí, ve kterých byl v dosud nepravomocně skončené fázi řízení učiněn
úkon Mgr. Evou Mačákovou

Asistenti:
-

asistent je přidělen vždy ke konkrétnímu soudci
asistent vykonává činnosti dle § 36a odst. 4, 5 zákona č. 6/2002 Sb.
procesní úkony v rámci agendy rejstříků Cd a L u všech soudních oddělení

Mgr. Eva Krejčí

-

přidělena k Mgr. Martě Vařekové
vyřizování věcí v soudním oddělení 51Nc, 51EXE - včetně vydávání pověření k provedení
exekuce
úkony v soudním oddělení 46Nc - oddíl EvET - na základě pokynu soudce
zastupování VSÚ v soudních odděleních 47Nc, 47EXE, 48Nc, 48EXE, 49Nc, 49EXE, 50Nc,
50EXE
úkony v soudním oddělení 46Nc – oddíl rozhodování o výtěžku z dražby – na základě
pokynu soudce
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-

úkony v soudním oddělení 46EXE – oddíl prohlášení o vykonatelnosti (návrhy na vydání
osvědčení o vykonatelnosti veřejné listiny podle čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 – na
základě pokynu soudce)

Vyšší soudní úředníci:
-

-

-

VSÚ vykonávají činnosti dle zákona č. 121/2008 Sb., z něhož vyplývá kompetence VSÚ rozhodovat mj. o odkladu exekuce (výkonu
rozhodnutí), o návrhu na změnu exekutora a rozhodnutí procesní povahy – rozhodnutí o procesním nástupnictví, rozhodnutí o uložení
pořádkové pokuty v jakékoli fázi řízení
VSÚ vyřizují porozsudkovou agendu a statistiku v příslušných soudních odděleních včetně vyznačování doložky právní moci
VSÚ vykonávají činnost v přidělených soudních odděleních, a to ve věcech vedených v těchto soudních odděleních v rejstřících E, EXE, Nc,
Cd a v každé fázi řízení činnosti dle pokynů soudce působícího v tomto soudním oddělení, či dle pokynu soudce, kterému byla věc
zapsaná v tomto soudním oddělení přidělena k vyřízení
VSÚ vykonávají funkci příkazce finančních operací v souladu se zákonem čís. 320/2001 Sb. v rozsahu vnitřního předpisu Spr 2277/2004

Mgr. Veronika Tinklová – do
odchodu na MD
Mgr. Eva Krejčí
zástupci:
Petr Randus
Bc. Emílie Ehrenbergerová
Mgr. Bc. Michaela Kičmerová

-

vyřizování věcí v soudním oddělení 51Nc, 51EXE - včetně vydávání pověření k provedení exekuce
úkony v soudním oddělení 46Nc - oddíl EvET - na základě pokynu soudce
zastupování VSÚ v soudních odděleních 47Nc, 47EXE, 48Nc, 48EXE, 49Nc, 49EXE, 50Nc, 50EXE
úkony v soudním oddělení 46Nc – oddíl rozhodování o výtěžku z dražby – na základě pokynu soudce
úkony v soudním oddělení 46EXE – oddíl prohlášení o vykonatelnosti (návrhy na vydání osvědčení o
vykonatelnosti veřejné listiny podle čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 – na základě pokynu soudce)
zastupování VSÚ Z. Šrámka
zastupování VSÚ Mgr. Olgy Fuglíčkové (oddělení opatrovnické)

V celém oddílu se vyřazuje VSÚ Mgr. Inka Bubeníková.
Účinnost dodatku od: 19. 9. 2018
V Olomouci dne 18. 9. 2018

Mgr. Bronislav Beran
předseda Okresního soudu v Olomouci
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