ČR Okresní soud v Opavě
33 Spr 1220/2016

Dodatek č. 9
k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2016
V souvislosti s přeložením soudce Mgr. Daniela Hřivňackého ke Krajskému soudu v Ostravě a dále v zájmu rovnoměrného pracovního
vytížení soudců a zaměstnanců Okresního soudu v Opavě se s účinností od 1. července 2016 se mění rozvrh práce pro rok 2016 takto:
Správní úsek
Správkyně majetku,
vymáhání pohledávek:

Eva Reichlová
zástupce správce majetku – Bc. Eduard M yšák
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

evidence závazků
vymáhání soudních pohledávek (jména začínající písmeny R až Ž)
provádění dokladové inventarizace pohledávek
provádění exekucí dle Daňového řádu (vyjma na věci movité a nemovité)
předpis všech pohledávek okresního soudu
komplexní vedení evidence veškerého druhu majetku okresního soudu
příprava podkladů pro inventarizaci majetku u okresního soudu
příprava podkladů pro zadávání a kontrolu výběrových řízení v oblasti nabývání majetku
u okresního soudu
evidence úředních razítek soudu
v rámci organizace práce bude provádět i jinou činnost dle pokynu vedoucí účtárny
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Pokladna,
vymáhání pohledávek:

Daniela Ondraschková
•
•
•
•
•
•
•

Referent majetkové správy,
vymáhání pohledávek:

zajišťuje pokladní službu
vymáhání soudních pohledávek (jména začínající písmeny A až I)
provádění dokladové inventarizace pohledávek
provádění exekucí dle Daňového řádu (vyjma na věci movité a nemovité)
zajišťuje výdej stravenek
předpis všech pohledávek okresního soudu
v rámci organizace práce bude provádět i jinou činnost dle pokynu vedoucí účtárny

Jana Lišková
zástupce referenta majetkové správy – Eva Reichlová
•
•
•
•
•
•
•

zajišťuje evidenci a realizaci MTZ, včetně objednávek prostřednictvím e-tržiště
vymáhání soudních pohledávek (jména začínající písmeny J až Q)
provádění dokladové inventarizace pohledávek
provádění exekucí dle Daňového řádu (vyjma na věci movité a nemovité)
zastupuje pokladní službu a výdej stravenek v době nepřítomnosti pokladní
předpis všech pohledávek okresního soudu
v rámci organizace práce bude provádět i jinou činnost dle pokynu vedoucí účtárny

vymáhající úřednice se vzájemně zastupují
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Trestní úsek
1T
Mgr. Jiří Urban
JUDr. Alice Vrakelová
Přísedící seznamu č. 1.
Přísedící seznamu č. 5.

Rozhodování ve věcech trestních rejstříků 1 T, Tm, Nt, Ntm, 50 % věcí Td.
Rozhodování dle zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeže.
Rozhodování věcí dle Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a věcí velkého rozsahu.
Bankovní a finanční kriminalita – 20 % nápadu.
Zahlazení odsouzení a věci všeobecné.
Automatické přidělování nápadu věcí trestních, vazebních, do senátu obecným způsobem dorovnáním
do 90 % nápadu běžného soudce.

2T
JUDr. Vladimír Polášek
JUDr. Jaroslav Khul
JUDr. Alice Vrakelová
ve věcech Pp
Přísedící seznamu č. 2.
Přísedící seznamu č. 4.
přísedící seznamu č. 5.

Rozhodování ve věcech trestních rejstříků 2 T, Nt.
Rozhodování věcí dle Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a věcí velkého rozsahu.
Bankovní a finanční kriminalita – 20 % nápadu.
Zahlazení odsouzení a věci všeobecné.
Soudní rehabilitace.
Návrhy na povolení obnovy řízení a návrhy podle § 6 zákona č. 198/1993 Sb.
Trestné činy dopravní kriminality do 20 %.
Automatické přidělování nápadu věcí podmíněného propuštění, přeřazení a přerušení výkonu trestu,
trestní věci spáchané ve výkonu trestu, včetně Pp mladistvých do 25 %.
Automatické přidělování nápadu věcí trestních, vazebních, do senátu obecným způsobem dorovnáním do
80 % nápadu běžného soudce.
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3T
JUDr. Alice Frantová
Mgr. Petr Polák
Přísedící seznamu č. 3.
Přísedící seznamu č. 19.

Rozhodování ve věcech trestních rejstříků 3 T, Nt, 50 % věcí Td.
Zahlazení odsouzení a věci všeobecné.
Specializace v řízení dle § 2 odst. 1) vyhlášky č. 37/1992 Sb. ve věcech:
a) korupce veřejných činitelů,
b) korupce při veřejných zakázkách,
c) korupce při veřejných soutěžích,
d) korupce při dražbách.
Automatické přidělování nápadu věcí trestních, vazebních, do senátu obecným způsobem dorovnáním
do 50 % nápadu běžného soudce.

4T
JUDr. Jaroslav Khul
JUDr. Vladimír Polášek
Přísedící seznamu č. 4.
Přísedící seznamu č. 2.

Rozhodování ve věcech trestních rejstříků 4 T, Nt.
Vedení judikatury.
Zahlazení odsouzení, věci všeobecné a ochranná opatření – zabrání věci.
Trestné činy dopravní kriminality do 80 %.
Automatické přidělování nápadu věcí vazebních.

5T
JUDr. Alice Vrakelová
Mgr. Natálie Krausová
JUDr. Vladimír Polášek
ve věcech Pp
Přísedící seznamu č. 5.
Přísedící seznamu č. 27.
Přísedící seznamu č. 22.

Rozhodování ve věcech trestních rejstříků 5 T, Nt.
Rozhodování věcí dle Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a věcí velkého rozsahu.
Bankovní a finanční kriminalita – 20 % nápadu.
Zahlazení odsouzení a věci všeobecné.
Automatické přidělování nápadu věcí podmíněného propuštění, přeřazení a přerušení výkonu trestu,
trestní věci spáchané ve výkonu trestu, včetně Pp mladistvých do 75 %.
Automatické přidělování nápadu věcí trestních, vazebních, do senátu obecným způsobem dorovnáním
do 60 % nápadu běžného soudce.

19 T
Mgr. Petr Polák
JUDr. Alice Frantová
Mgr. Natálie Krausová
Věci s cizím prvkem,

Rozhodování ve věcech trestních rejstříků 19 T, Nt, Dt, Dtm.
Rozhodování věcí dle Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a věcí velkého rozsahu.
Bankovní a finanční kriminalita – 20 % nápadu.

4

ochranné léčby, detence
Přísedící seznamu č. 19.
Přísedící seznamu č. 3
Přísedící seznamu č. 27.

Zahlazení odsouzení a věci všeobecné.
Ochranné léčby a zabezpečovací detence do 50 % nápadu.
Trestné činy vojenské a policistů (§ 2 odst. 2, písm. a), bod 5 vyhlášky č. 37/92 Sb. ve znění pozdějších
předpisů).
Věci s cizím prvkem, včetně věcí agendy Td s cizím prvkem do 80 % nápadu.
Automatické přidělování nápadu věcí trestních, vazebních do senátu obecným způsobem dorovnáním
do 70 % nápadu běžného soudce.
Rozhodování dle § 460p trestního řádu – uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu EU
o peněžitých sankcích a plněních.

27 T
Mgr. Natálie Krausová
Mgr. Jiří Urban
Mgr. Petr Polák
věci s cizím prvkem,
ochranné léčby, detence
Přísedící seznamu č. 27.
Přísedící seznamu č. 1.
Přísedící seznamu č. 19.

Rozhodování ve věcech trestních rejstříků 27 T, Nt.
Zahlazení odsouzení a věci všeobecné.
Bankovní a finanční kriminalita – 20 % nápadu.
Ochranné léčby a zabezpečovací detence do 50 % nápadu.
Věci s cizím prvkem, včetně věcí agendy Td s cizím prvkem do 20 % nápadu.
Věci, kde není jednoznačně dána místní příslušnost Okresního soudu v Opavě.
Automatické přidělování nápadu věcí trestních do senátu obecným způsobem dorovnáním
do 60 % nápadu běžného soudce.
Převzetí trestní agendy, včetně do budoucna obživlých věcí původně vyřizovaných soudcem Mgr. Danielem
Hřivňackým.
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Poznámka:
Přípravné řízení
1.

2.
3.

4.

Pokud jde o přípravné řízení, vykonává úkony soudce dle rozpisu dosažitelnosti a pohotovostí včetně řízení ve smyslu § 314b/2 tr. ř. včetně konání hlavních
líčení, zastupující soudce dle rozvrhu práce a dále s ohledem na jednací dny a možnou nepřítomnost v práci pověřený soudce předsedou okresního soudu.
V případě opakovaného úkonu ve věci, kde bude po podání obžaloby vyloučen soudce z vykonávání úkonů trestního řízení ve smyslu § 30 odst. 2 trestního
řádu, vykonává úkony předseda senátu, který prováděl první úkon ve věci bez ohledu na rozpis pohotovostí. Rozpis dosažitelnosti je zpracován předsedou
okresního soudu na příslušné čtvrtletí (je k nahlédnutí na správě soudu - č. dv. 46), soudci jsou povinni účastnit se v uvedeném období neodkladných
a neopakovatelných úkonů. Všichni trestní soudci v přípravném řízení rozhodují dle zákona č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže.
V přípravném řízení budou soudci vykonávat úkony trestního řízení jak je uvedeno v bodě 1) v senátě 0 Nt a 0 Ntm. Věci budou zapisovány do oddílů
stanovených vnitřním a kancelářským řádem pro vrchní, krajské a okresní soudy.
Rozvrhem práce jsou určeni soudci, kteří zastupují v konkrétních senátech. V případě, že existují důvody vylučující tento postup (zákonné, zdravotní
a jiné), zastupují další soudci dle číselné řady senátů následující po senátu, který je nutno zastoupit. Senát s nejvyšším číslem bude v takovém případě
zastoupen senátem s nejnižším číslem.
Přísedící zařazení do jednotlivých oddělení budou zařazování do senátů k rozhodování v jednotlivých trestních věcech v pořadí, v němž jsou vedeni
v rozvrhu práce. Přihlíženo bude dále k časovým možnostem jednotlivých přísedících, k jejich zdravotnímu stavu, k době zbývající do konce jejich
funkčního období a k případné odbornosti přísedícího. Nebude-li pořadí, vyplývající z rozvrhu práce při využívání jednotlivých přísedících pro rozhodovací
činnost zachováno, poznamená vedoucí kanceláře do přehledu, který vede, důvody, pro které se tak stalo.

Přidělování věcí velkého rozsahu
Za věc velkého rozsahu se považuje věc vyjma specializace dle § 2 odst. 1, 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb., která dosahuje rozsahu nejméně 700 listů vyšetřovacího
spisu bez příloh (za rozhodné se považuje číslo prvního listu obžaloby). Věci velkého rozsahu se přidělují tak, že se podle pořadí nápadu do každého senátu
přidělí jedna věc, počínaje senátem, který následuje po senátu, kterému byla v minulém kalendářním roce přidělena věc podle tohoto článku jako poslední. Dále
přidělování věci pokračuje podle vzrůstajícího číselného označení senátu. Jestliže je předseda senátu vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, přidělí se věc
velkého rozsahu do senátu následujícího a následující věc velkého rozsahu se přidělí do senátu, který byl z důvodu vyloučení vynechán.
Bankovní a finanční kriminalita
a)

b)

trestné činy dle Hlavy VI, Díl 3 trestního zákoníku (§§ 225, 254, 256, 257, 258, 259 trestního zákoníku) spáchané osobami uvedenými v § 8 zákona č. 21/92
Sb. o bankách ve znění pozdějších předpisů (statutární orgán, dozorčí rada) a v § 9 odst. 1 písm. b), c) citovaného zákona (vedoucí zaměstnanci bank, další
zaměstnanci ústředí a poboček, popř. jiných organizačních jednotek banky, oprávnění k provádění bankovních obchodů (banky – viz § 1 zák. č. 21/92 Sb.
o bankách ve znění pozdějších předpisů),
trestné činy dle Hlavy VI, Díl 1 trestního zákoníku s výjimkou trestných činů dle §§ 240 a 241 trestního zákoníku (trestné činy dle §§ 233, 235, 236, 238, 239,
245, 246, 247 trestního zákoníku).

Věci vazební jsou přidělovány rovnoměrně mezi všechny soudce pověřené jejich vyřizováním obecným způsobem přidělování.
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Občanskoprávní úsek nesporný

15 P a Nc
Mgr. Daniela Zíková
Mgr. Dagmar Hanáková

Rozhodování ve věcech týkajících se:
• prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, či určení data smrti,
• zásahu do integrity osob nezletilých, které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné svéprávnosti
a zásahu do integrity osob neschopných úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné
následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,
• svěřenského fondu,
• návrhů na povolení uzavření manželství,
• osvojení nezletilých,
• řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
• vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
• zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu,
• specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
• podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti člověka.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 90 % běžného nápadu.
½ nápadu věcí týkajících se určování a popírání rodičovství, včetně věcí s cizím prvkem.

18 P a Nc
Mgr. Markéta Fochlerová
JUDr. Kateřina
Rybová Strossová

Rozhodování ve věcech týkajících se:
• prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, či určení data smrti,
• zásahu do integrity osob nezletilých, které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné svéprávnosti
a zásahu do integrity osob neschopných úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné
následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,
• svěřenského fondu,
• návrhů na povolení uzavření manželství,
• osvojení nezletilých,
• řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
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•
•
•

vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu,
specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
• podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti člověka.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 90 % běžného nápadu.
½ nápadu řízení o věcech s cizím prvkem výše uvedených agend, včetně ½ nápadu opatrovnických Cd s cizím
prvkem.

23 P a Nc
Mgr. Tomáš Kamradek
JUDr. Veronika Zahelová,
včetně věcí Rod
Mgr. Vítězslav Špalek
ve věcech řízení
o pozůstalosti,
o úschovách,
o umoření listin

Rozhodování ve věcech týkajících se:
• prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, či určení data smrti,
• zásahu do integrity osob nezletilých, které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné svéprávnosti
a zásahu do integrity osob neschopných úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné
následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,
• svěřenského fondu,
• návrhů na povolení uzavření manželství,
• osvojení nezletilých,
• řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
• vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
• zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu,
• specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 30 % běžného nápadu.
Rozhodování věcí agendy Rod dle hl. III. zákona č. 218/2003 Sb., soudnictví ve věcech mládeže – v plném
rozsahu.
Řízení o pozůstalosti, o úschovách, o umoření listin – dozor nad agendou.
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28 P a Nc
JUDr. Kateřina
Rybová Strossová
Mgr. Markéta Fochlerová

Rozhodování ve věcech týkajících se:
• prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, či určení data smrti,
• zásahu do integrity osob nezletilých, které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné svéprávnosti
a zásahu do integrity osob neschopných úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné
následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,
• svěřenského fondu,
• návrhů na povolení uzavření manželství,
• osvojení nezletilých,
• řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
• vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
• zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu,
• specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
• podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti člověka.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 90 % běžného nápadu.
½ nápadu věcí s cizím prvkem výše uvedených agend, včetně ½ nápadu opatrovnických Cd s cizím prvkem.

30 P a Nc
JUDr. Veronika Zahelová
Mgr. Tomáš Kamradek

Rozhodování ve věcech týkajících se:
• prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, či určení data smrti,
• zásahu do integrity osob nezletilých, které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné svéprávnosti
a zásahu do integrity osob neschopných úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné
následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,
• svěřenského fondu,
• návrhů na povolení uzavření manželství,
• osvojení nezletilých,
• řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
• vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
• zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu,
• specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
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• podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti člověka.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 90 % běžného nápadu.
32 P a Nc
Mgr. Dagmar Hanáková
Mgr. Daniela Zíková

Rozhodování ve věcech týkajících se:
• prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, či určení data smrti,
• zásahu do integrity osob nezletilých, které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné svéprávnosti
a zásahu do integrity osob neschopných úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné
následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,
• svěřenského fondu,
• návrhů na povolení uzavření manželství,
• osvojení nezletilých,
• řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
• vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
• zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu,
• specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
• podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti člověka.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100 % běžného nápadu.
½ nápadu věcí týkajících se určování a popírání rodičovství, včetně věcí s cizím prvkem.

Způsob přidělování nápadu:
Přidělování nápadu nových věcí do soudních oddělení 15, 18, 23, 28, 30 a 32 je prováděno automatickým přidělováním obecným způsobem.
Z uvedeného pravidla platí následující výjimky:
a) pokud napadne nový návrh ohledně týchž osob, bude zapsán do oddělení soudce, který vyřídil (vyřizuje) původní návrh,
b) věci podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti člověka, které by podle výjimky a) napadly do soudního
oddělení 23 P a Nc budou přiděleny obecným způsobem,
c) pokud napadne další návrh týkající se osob, u kterých rozhodoval soudce, který již u soudu nepracuje nebo pracuje na jiném oddělení, případně mu byl
zastaven nápad, přidělí se do oddělení, ve kterém byla věc původní vyřizována, není-li to možné, přidělí se do soudního oddělení 32 P a Nc,
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d) věci po zrušení konečného rozhodnutí nejvyšším nebo ústavním soudem soudci, který o nich rozhodoval v I. stupni a není-li to možné, do oddělení,
ve kterém byla věc původně zapsána, není-li to možné, automatickým přidělováním nápadu obecným způsobem,
e) věci vrácené po vyslovení místní a věcné nepříslušnosti budou přiděleny do oddělení, v němž bylo o nepříslušnosti rozhodnuto.

V Opavě dne 30. 6. 2016
JUDr. Marta Kožušníková
předsedkyně okresního soudu
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