ČR Okresní soud v Opavě
33 Spr 1569/2016

Dodatek č. 15
k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2016

V souvislosti s nástupem soudkyně Mgr. Evy Valouškové po ukončení rodičovské dovolené a v zájmu rovnoměrného pracovního vytížení soudců
a zaměstnanců Okresního soudu v Opavě se s účinností od 3. 10. 2016 mění rozvrh práce pro rok 2016 takto:

Trestní úsek

39 T
Mgr. Eva Valoušková
Mgr. Petr Polák
Přísedící ze seznamu 3 T
počínaje
listopadem
2016
přísedící seznamu č. 19.

Rozhodování ve věcech trestních rejstříků 39 T, Nt.
Zahlazení odsouzení a věci všeobecné.
Automatické přidělování nápadu věcí trestních do senátu obecným způsobem dorovnáním do 30 % nápadu
běžného soudce.
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19 T
Mgr. Petr Polák
JUDr. Alice Frantová
od
3.10.2016
Mgr.
Valoušková
Mgr. Natálie Krausová
Věci s cizím prvkem,
ochranné léčby, detence
Přísedící seznamu č. 19.
Přísedící seznamu č. 3
Přísedící seznamu č. 27.

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.
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 50 % 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, 50 % věcí Td.
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 50 % nápadu.
Věci, kde není jednoznačně dána místní příslušnost Okresního soudu v Opavě.
Automatické přidělování nápadu věcí trestních, vazebních, 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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Pokud ze spisového materiálu doručeného spolu s obžalobou, návrhem na potrestání, popřípadě jiným návrhem, bude zjištěno, že ve
věci je činný státní zástupce Mgr. Jan Valoušek, nebude věc přidělena do senátu, jehož předsedkyní je Mgr. Eva Valoušková, ale
dalšímu soudci při respektování pravidel pro přidělování věcí.

Občanskoprávní úsek nesporný

Soudní tajemnice:

Mgr. Lýdie Víchová
•
•
•
•
•

úkony vyplývající z § 6 jednacího řádu
provádění jednotlivých úkonů na základě pověření předsedy senátu
kompletování návrhů
statistika
vyznačování právní moci a vykonatelnosti

V Opavě dne 29. 9. 2016

JUDr. Marta Kožušníková
předsedkyně okresního soudu

3

