ČR Okresní soud v Opavě
33 Spr 1089/2016

Dodatek č. 8
k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2016
V souvislosti se zánikem funkce soudkyně Mgr. Dany Lebedové k 31. 5. 2016, dále s ohlášeným vzdáním se funkce soudkyně
JUDr. Alice Frantové a předpokládaným zánikem funkce ke konci roku 2016 a v souvislosti s probíhajícím řízením o přeložení soudce
Mgr. Daniela Hřivňackého ke Krajskému soudu v Ostravě s e s účinností od 1. 6. 2016 m ě n í Rozvrh práce pro rok 2016 t a k t o :

Občanskoprávní úsek sporný
13 C – soudní oddělení neobsazeno.
113 C – soudní oddělení neobsazeno.
Nevyřízené věci ze soudních oddělení 13 C a 113 C budou následně přerozděleny rovnoměrně mezi všechny soudce občanskoprávního úseku
sporného kromě soudců vyřizujících obchodní věci či spory ze smluv o úvěru, tj. kromě JUDr. Kollera, JUDr. Zahelové, JUDr. Světlíka a
Mgr. Solaře. Mgr. Solařovi do soudního oddělení 16 C bude přidělena pouze jedna věc, a to věc sp. zn. 13 C 17/2016, neboť jde o věc
obchodní dle právní úpravy platné do 31. 12. 2013.
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26 C
Mgr. Vladimír Tománek
Mgr. Ivana Korpasová
Přísedící seznamu č. 26.
Přísedící seznamu č. 6.

Rozhodování ve věcech občanskoprávních rejstříků C, mimo návrhů na vydání platebního rozkazu, Nc, Cd a dále
ve věcech ochrany proti domácímu násilí.
½ věcí pracovních, ½ věcí pracovních s cizím prvkem.
½ žalob podle zákona č. 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon).
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem dorovnáním do 100 % nápadu běžného soudce.

126 C
Mgr. Vladimír Tománek
Mgr. Ivana Korpasová
Přísedící seznamu č. 26.
Přísedící seznamu č. 6.

Vyšší soudní úřednice:

Rozhodování ve věcech návrhů na vydání platebního rozkazu.
½ věcí pracovních, ½ věcí pracovních s cizím prvkem.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem dorovnáním do 100 % nápadu běžného soudce.

Lenka Mrovcová
10 C, 110 C, 110 EC, 11 C, 111 C, 111 EC, 9 C, 109 C, 109 EC
•
•
•

úkony dle Hlavy II zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, ve znění
pozdějších předpisů
statistika a porozsudková agenda 10 C, 110 C, 110 EC, 11 C, 111 C, 111 EC, 9 C, 109 C,
109 EC
vyznačuje právní moci a vykonatelnost na rozhodnutích soudu na základě pověření soudce
v dané agendě podle § 23 vyhlášky č. 37/1992 Sb. v platném znění, o jednacím řádu pro
okresní a krajské soudy
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Vyšší soudní úředník:

Mgr. Petr Prokopius
úkony dle Hlavy II zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, ve znění
pozdějších předpisů
vyřizuje agendu Cd z ½ (všechny věci z agendy Cd týkající se výslechů ve Věznici
Opava), Nc a žádosti o vylustrování věcí k osobě nebo na osobu
statistika a porozsudková agenda
vyznačuje právní moci a vykonatelnost na rozhodnutích soudu na základě pověření soudce
v dané agendě podle § 23 vyhlášky č. 37/1992 Sb. v platném znění, o jednacím řádu pro
okresní a krajské soudy

Úkony dle Hlavy II zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících ve znění pozdějších předpisů, statistiku a porozsudkovou agendu a
vyznačování právních mocí a vykonatelností na rozhodnutí soudu ve věcech, které původně vyřizovala soudkyně Mgr. Dana Lebedová,
provádějí ti vyšší soudní úředníci, kteří činí úkony ve věcech soudců, kterým byly jednotlivé věci ze soudního oddělení 13 C, 113 C a 113 EC
přiděleny. Obecné žádosti v pravomocně skončených věcech ze soudních oddělení 13 C, 113 C a 113 EC vyřizuje nadále vyšší soudní
úřednice Lenka Mrovcová.

Rejstříková pracovnice:

Petra Fussová – vedení rejstříků soudního oddělení soudkyně JUDr. Veroniky Zahelové
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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.
Zahlazení odsouzení a věci všeobecné.
Věci, kde není jednoznačně dána místní příslušnost Okresního soudu v Opavě.
Bankovní a finanční kriminalita:
a) 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),
b) 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).
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.
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.

5T
JUDr. Alice Vrakelová
Mgr. Jiří Urban
JUDr. Vladimír Polášek
ve věcech Pp
Přísedící seznamu č. 5.
Přísedící seznamu č. 1.
Přísedící seznamu č. 27.

Rozhodování ve věcech trestních rejstříků 5 T, Nt.
Rozhodování věcí dle Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a věcí velkého rozsahu.
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.
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19 T
Mgr. Petr Polák
JUDr. Alice Frantová
Přísedící seznamu č. 19.
Přísedící seznamu č. 3

Rozhodování ve věcech trestních rejstříků 19 T, Nt, Dt, Dtm.
Rozhodování věcí dle Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a věcí velkého rozsahu.
Zahlazení odsouzení a věci všeobecné.
Ochranné léčby a zabezpečovací detence 100 % nápadu – věci napadlé do 13. 3. 2016.
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 – 100 % nápadu.
Automatické přidělování nápadu věcí trestních, vazebních do senátu obecným způsobem dorovnáním
do 60 % nápadu běžného soudce.
Rozhodování dle § 460p trestního řádu – uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu EU
o peněžitých sankcích a plněních.

27 T
Mgr. Daniel Hřivňacký
Mgr. Petr Polák
Ochranné léčby, detence

Ochranné léčby a zabezpečovací detence – 100 % nového nápadu.
Předseda senátu 27 T je v rámci vlastní služby dle rozpisu dosažitelnosti a pohotovosti pověřen řízením
ve smyslu § 314 b) odst. 2 tr. ř., včetně konání hlavních líčení.

Přísedící seznamu č. 27.
Přísedící seznamu č. 19.
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Poznámka:
Přípravné řízení
1.

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.

2.

V přípravném řízení bude v době od 14. 3. 2016 v řádné pracovní době vykonávat úkony přípravného řízení jak je uvedeno v bodě 1) v senátě 0 Nt a 0 Ntm
(s výjimkou rozhodování o vazbě, zatykači, zadržení, mimo vlastní službu) předseda senátu 27 T Mgr. Daniel Hřivňacký. Věci budou zapisovány do oddílů
stanovených vnitřním a kancelářským řádem pro vrchní, krajské a okresní soudy.

3.

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.

4.

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.
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Oddělení detencí
V souvislosti s čerpáním řádné dovolené soudkyň JUDr. Miroslavy Kramné a JUDr. Zdeny Rekové je v době od 27. 5. 2016 do 5. 6. 2016
další zastupující soudkyní Mgr. Natálie Krausová.

S účinností od 1. 6. 2016 s e m ě n í zařazení přísedících ze senátu 13 C - Kučerová Ludmila do senátu 5 T,
- Peštová Květoslava do senátu 27 T,
- Richta Jiří do senátu 27 T,
- Žůrková Helena do senátu 6 C.

Ze seznamu přísedících se vyřazuje přísedící Simona Wankeová zařazena v senátu 19 T (vzdání se funkce přísedící).

V Opavě dne 26. 5. 2016
JUDr. Marta Kožušníková
předsedkyně okresního soudu
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