Spr 2227/2015

Okresní soud v Olomouci, tř. Svobody 16, 771 38 OLOMOUC

DODATEK č. 13
k Rozvrhu práce pro rok 2015
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Občanskoprávní úsek
Přidělené pracovnice soudních kanceláří – zapisovatelky:
-

zapisovatelky jsou přiděleny do jednotlivých soudních oddělení dle potřeby vedoucími kanceláří
zapisovatelky vykonávají činnosti v soudních odděleních dle pokynů soudců, asistentů, VSÚ a vedoucích kanceláří

Renáta Halířová
Adéla Kubáčková
Mgr. Zdenka Koutecká
Markéta Vařeková
Bc. Barbora Zedníková
Hedvika Pazderová
Ing. Lucie Kretková

-

zápis rozhodčích nálezů
vedení rejstříku 0Nc – rozhodčí nálezy
vedení a evidence sběrných spisů EPR

Opatrovnický úsek:
Přidělené pracovnice soudních kanceláří – zapisovatelky:
-

zapisovatelky jsou přiděleny do jednotlivých soudních oddělení dle potřeby vedoucími kanceláří
zapisovatelky vykonávají činnosti v soudních odděleních dle pokynů soudců, asistentů, VSÚ, soudní tajemnice a vedoucích kanceláří

Jana Černoušková
Kamila Janoušková
Markéta Pospíšilová
Bc. Lucie Lustigová
Žaneta Kovářová
Daniela Ogounová
Ing. Petra Roháčová
Ivana Vařeková
Michaela Navrátilová
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Exekuční úsek
Soudci a soudní oddělení (rejstříky E, Nc, EXE)
Obecná ustanovení:
1) Věci rejstříku E, Nc, EXE budou přidělovány do jednotlivých soudních oddělení s výjimkou soudních oddělení, ve kterých je zastaven
nápad nových věcí, v rozsahu uvedeném níže v přehledu soudních oddělení podle pořadí jejich nápadu vždy postupně po jedné věci do
každého soudního oddělení tak, aby všechna soudní oddělení měla přidělený odpovídající počet věcí.
2) Věci rejstříku 46Nc – oddíl EvET budou přidělovány k vyřízení soudcům vyřizujícím agendu EXE podle pořadí jejich nápadu vždy postupně
po jedné věci
3) Věci rejstříku 46EXE – oddíl prohlášení o vykonatelnosti (návrhy na vydání osvědčení o vykonatelnosti veřejné listiny podle čl. 57 nařízení
Rady (ES) č. 44/2001) budou přidělovány k vyřízení soudcům vyřizujícím agendu EXE podle pořadí jejich nápadu vždy postupně po jedné
věci.
4) Věci rejstříku 46Nc – oddíl souběh exekucí budou přidělovány k vyřízení soudcům vyřizujícím agendu EXE podle pořadí jejich nápadu
vždy postupně po jedné věci – účinnost od 1. 6. 2014
5) Věci původně vyřizované soudci, kteří již na oddělení E nepracují, v nichž vyvstala potřeba učinit úkon soudcem, budou přiděleny
k vyřízení Mgr. Aleši Frumarovi, vyjma věcí přidělených do 31. 12. 2012 Mgr. Krejčovské, či věcí, ve kterých činila úkon
6) Věci původně vyřizované soudci, kteří již na oddělení SE nepracují, v nichž vyvstala potřeba učinit úkon soudcem, budou přiděleny
k vyřízení soudcům působícím v soudních odděleních 47 EXE (50%), 48 EXE (75%), 49 EXE (25%),.50 EXE (75%) a 51 EXE (75%).
7) Věci vyloučené k samostatnému řízení budou přiděleny k vyřízení do stejného soudního oddělení soudci, který rozhodl o jejich vyloučení.
8) Věc vrácená po předchozím vyslovení místní nepříslušnosti, po rozhodnutí příslušného nadřízeného soudu nebo po rozhodnutí
kompetenčním senátem dle zákona č. 131/2002 Sb. bude projednávána jako věc obživlá soudcem, který ve věci dříve rozhodl. Pokud již
soudce u soudu nepůsobí, bude tato věc přidělena do soudního oddělení dle bodu 1) těchto obecných ustanovení.
9) Soudce, který bude zařazen do neobsazeného či uvolněného soudního oddělení, bude činit úkony ve vyřízených věcech přidělených do
tohoto soudního oddělení včetně věcí, které v minulosti byly přiděleny k vyřízení soudci působícímu v tomto soudním oddělení, v nichž
vyvstala potřeba učinit úkon soudcem. To neplatí v případech, kdy tyto věci již byly přiděleny k projednání a rozhodnutí jinému soudci.
10) V případě nepřítomnosti soudce v zaměstnání po dobu více jak 1 kalendářní měsíc bude do jeho soudního oddělení, v němž působí,
zastaven nápad nových věcí až do jeho návratu. To neplatí v případě, jde-li o soudní oddělení 46EXE, 46Nc a 46Cd, kde budou věci po
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uvedenou dobu vyřizovány zastupujícím soudcem. V případě použití pravidla uvedeného ve větě první tohoto bodu v soudním oddělení
50E a 44E (výkon rozhodnutí) bude nápad nových věcí po dobu trvání nepřítomnosti soudce vyřizujícího věci v soudním oddělení 50E a
44E zapisován do soudního oddělení 47E -.
11) Všichni soudci jsou příkazci finančních operací v souladu se zákonem čís. 320/2001 Sb. v rozsahu vnitřního předpisu Spr 2277/2004

Přehled soudních oddělení:

14E

předseda senátu

VSÚ a AS

VK

činnost

Mgr. Aleš Frumar

Bc. L. Petřeková
zástupci:
Z. Šrámek
Mgr. V. Tinklová
P. Randus
J. Schusterová
E. Ehrenbergerová

R. Sedlářová
zástupce:
P. Elgnerová

-

zastaven nápad nových věcí
vyřizování dosud neskončených věcí v tomto soudním oddělení, věcí
obživlých a věcí skončených, v nichž je třeba úkonu soudce

Bc. L. Petřeková
zástupci:
Z. Šrámek
Mgr. V. Tinklová
P. Randus
J. Schusterová
E. Ehrenbergerová

V. Jahnová
zástupce:
E. Tesařová

-

zastaven nápad nových věcí
vyřizování úkonů, které přísluší výlučně soudci

Bc. L. Petřeková
zástupci:
Z. Šrámek
Mgr. V. Tinklová
P. Randus
J. Schusterová
E. Ehrenbergerová

P. Elgnerová
zástupce:
R. Sedlářová

-

zastaven nápad nových věcí
Mgr. Frumar – vyřizování úkonů, které přísluší výlučně soudci

zástupce:
Mgr. Eva Krejčovská
Mgr. Petra Rýznarová

41E

Mgr. Aleš Frumar
zástupce:
Mgr. Eva Krejčovská
Mgr. Petra Rýznarová

42E

Mgr. Aleš Frumar
zástupce:
Mgr. Eva Krejčovská
Mgr. Petra Rýznarová
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43E

Mgr. Aleš Frumar
zástupce:
Mgr. Eva Krejčovská
Mgr. Petra Rýznarová

44E

Mgr. Aleš Frumar
zástupce:
Mgr. Eva Krejčovská
Mgr. Petra Rýznarová

45E

Mgr. Aleš Frumar
zástupce:
Mgr. Eva Krejčovská
Mgr. Petra Rýznarová

46E

Mgr. Aleš Frumar
zástupce:
Mgr. Eva Krejčovská
Mgr. Petra Rýznarová

Bc. L. Petřeková
zástupci:
Z. Šrámek
Mgr. V. Tinklová
P. Randus
J. Schusterová
E. Ehrenbergerová

E. Tesařová
zástupce:
V. Jahnová

-

zastaven nápad nových věcí
vyřizování úkonů, které přísluší výlučně soudci

Bc. L. Petřeková
zástupci:
Z. Šrámek
Mgr. V. Tinklová
P. Randus
J. Schusterová
E. Ehrenbergerová

E. Tesařová
zástupce:
V. Jahnová
(r. 2014)

-

vyřizování úkonů, které přísluší výlučně soudci, včetně věcí původně
přidělených k vyřízení Mgr. P. Rýznarové

Bc. L. Petřeková
zástupci:
Z. Šrámek
Mgr. V. Tinklová
P. Randus
J. Schusterová
E. Ehrenbergerová

R. Sedlářová
zástupce:
P. Elgnerová

-

zastaven nápad nových věcí
vyřizování úkonů, které přísluší výlučně soudci, včetně věcí původně
přidělených k vyřízení Mgr. P. Rýznarové

Bc. L. Petřeková
zástupci:
Z. Šrámek
Mgr. V. Tinklová
P. Randus
J. Schusterová
E. Ehrenbergerová

R. Sedlářová
zástupce:
P. Elgnerová

-

zastaven nápad nových věcí
vyřizování úkonů, které přísluší výlučně soudci, včetně věcí původně
přidělených k vyřízení Mgr. P. Rýznarové

R. Sedlářová
zástupce:
P. Elgnerová
(po r. 2013)
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47E

Mgr. Eva Krejčovská
zástupci:
Mgr. Aleš Frumar
Mgr. Petra Rýznarová

50E

Mgr. Aleš Frumar
zástupce:
Mgr. Petra Rýznarová
Mgr. Eva Krejčovská
zástupce:

46EXE
Mgr. Eva Krejčovská
46Nc Mgr. Petra Rýznarová

Bc. L. Petřeková
zástupci:
Z. Šrámek
Mgr. V. Tinklová
P. Randus
J. Schusterová
E. Ehrenbergerová

V. Jahnová
zástupce:
E. Tesařová

-

zastaven nápad nových věcí
vyřizování věcí výkonů rozhodnutí nařizovaných soudcem v rozsahu
100%
měsíčního nápadu jednoho soudního oddělení, v případě
zastavení nápadu do soudního oddělení 50E

Bc. L. Petřeková
zástupci:
Z. Šrámek
Mgr. V. Tinklová
P. Randus
J. Schusterová
E. Ehrenbergerová

P. Elgnerová
zástupce:
R. Sedlářová

-

vyřizování věcí výkonů rozhodnutí nařizovaných soudcem v rozsahu
100% měsíčního nápadu jednoho soudního oddělení
vyřizování věcí dle § 260a) o.s.ř. v rozsahu 100% měsíčního nápadu
jednoho soudního oddělení
vyřizování dožádání ve věcech prohlášení o majetku dle § 260a) o.s.ř.
v rozsahu 100% měsíčního nápadu jednoho soudního oddělení
vyřizování věcí rejstříku 46Nc – oddíl předražky
vyřizování věcí týkajících se nároků správce daně na provedení
rozvrhového řízení o výtěžku z daňové exekuce
vyřizování nejasných podání (oddíl 46Nc – všeobecný) v exekučních
věcech v rozsahu 100% měsíčního nápadu jednoho soudního oddělení
vyřizování dosud neskončených VR – soudcovských věcí, které byly
přiděleny k vyřízení JUDr. Ivaně Wontrobové

46Cd

P. Elgnerová
zástupce:
R. Sedlářová

-

47EXE Mgr. Petra Rýznarová P. Randus
zástupci:
47Nc zástupci:
Mgr. Aleš Frumar
Mgr. Eva Krejčovská

Mgr. V. Tinklová
E. Ehrenbergerová
J. Schusterová

R. Sedlářová
zástupce:
P. Elgnerová

-

vyřizování věcí týkajících se návrhů na nařízení exekuce v režimu
exekučního řádu a úkony v nařízených exekucích v rozsahu 50%
měsíčního nápadu jednoho soudního oddělení, vyjma věcí, ve kterých
byl v dosud nepravomocně skončené fázi řízení učiněn úkon Mgr. Evou
Krejčovskou
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48EXE Mgr. Petra Rýznarová J. Schusterová
zástupci:
48Nc zástupci:
Mgr. Eva Krejčovská
Mgr. Aleš Frumar

E. Ehrenbergerová
Mgr. V. Tinklová
P. Randus

49EXE Mgr. Aleš Frumar
49Nc zástupci:

P. Randus
zástupci:
Mgr. V. Tinklová
J. Schusterová
E. Ehrenbergerová

Mgr. Petra Rýznarová
Mgr. Eva Krejčovská

E. Ehrenbergerová
50EXE Mgr. Aleš Frumar
50Nc Mgr. Petra Rýznarová zástupci:
(vzájemný zástup)

51EXE Mgr. Eva Krejčovská
51Nc zástupci:
Mgr. Aleš Frumar
Mgr. Petra Rýznarová

J. Schusterová
Mgr. V. Tinklová
P. Randus

Mgr. V. Tinklová
zástupci:
P. Randus
E. Ehrenbergerová
J. Schusterová

P. Elgnerová
zástupce:
R. Sedlářová

-

s účinností od 1. 4. 2014 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 Krejčovskou

R. Sedlářová
zástupce:
P. Elgnerová

-

vyřizování věcí týkajících se návrhů na nařízení exekuce v režimu
exekučního řádu a úkony v nařízených exekucích v rozsahu 25%
měsíčního nápadu jednoho soudního oddělení

V. Jahnová
zástupce:
E. Tesařová

-

Mgr. Aleš Frumar - 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

-

Mgr. Petra Rýznarová - vyřizování věcí přidělených do tohoto soudního
oddělení do 31.12.2008

-

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
vyřizování dosud neskončených věcí v odděleních 13E, 41E, 42E, 43E,
44E a všech dalších neskončených věcí, které byly přiděleny k vyřízení
Mgr. Martině Telcové v ostatních soudních odděleních včetně věcí
skončených, v nichž vyvstala potřeba provést úkon soudcem

E. Tesařová
zástupce:
V. Jahnová

-

Platnost dodatku: od 6. 11. 2015
V Olomouci dne: 5. 11. 2015
Mgr. Bronislav Beran
předseda Okresního soudu v Olomouci
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