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Spr 110/2019

Dodatek č. 2
rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2019
Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích z 20. 12. 2018 (Spr 603/2018) se – s účinností
od 1. 3. 2019 - mění takto:
I.

TRESTNÍ ÚSEK

Ze zvláštních ustanovení k trestnímu úseku se vypouští odstavec 11. upravující zvláštní postup
při zápisu nových věcí v případech vyloučení soudce dle § 30 odst. 2 trestního řádu; dosavadní
odstavec 12. se nově označuje číslem 11.
II.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

a) Soudní tajemnice Ivana Zatloukalová přebírá soudní oddělení 110 C po vyšší soudní úřednici
Marcele Sandholzové (včetně věcí dosud nevyřízených).
b) Soudní tajemnice Květa Bělohradská přebírá soudní oddělení 141 C po soudní tajemnici Ivaně
Zatloukalové (včetně věcí dosud nevyřízených).
c) Soudní tajemnice Květa Bělohradská přebírá dosud nevyřízené věci (napadlé do 15. 10. 2018)
ze soudního oddělení 125 C po vyšší soudní úřednici Marcele Sandholzové.
d) Zastavuje se nápad nových věcí do soudních oddělení 83 Cd a 83 Nc.
e) Vyšší soudní úřednici Štěpánku Frýdlovou zastupuje vyšší soudní úřednice Jitka Sláničková a
vyšší soudní úřednici Jitku Sláničkovou vyšší soudní úřednice Eva Pejchová.
f) Soudní tajemnici Květu Bělohradskou zastupuje vyšší soudní úřednice Jitka Sláničková.
g) V části týkající se upřesnění činnosti vyšších soudních úřednic je náplň práce vyšší soudní
úřednice Marcely Sandholzové nově vymezena takto:
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samostatně rozhoduje ve věcech návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu
(EPR) napadlých jí dle pravidel stanovených minulými rozvrhy práce a provádí všechny
související úkony (včetně výzvy podle § 114b odst. 1 o. s. ř., jež je součástí elektronického
platebního rozkazu, rozhodnutí o zrušení elektronického platebního rozkazu a zpracování
statistiky);



v případě potřeby pátrá po adresátech nedoručených zásilek a provádí informativní
výslechy;



ve věcech, které řeší, vyznačuje právní moci rozhodnutí v případech, kdy rozhodnutí sama
vydala;



ve věcech, v nichž činí úkony, průběžně sleduje případné insolvenční řízení zahájené ve
vztahu k některému z účastníků;



činí potřebné úkony včetně rozhodnutí ve věcech Nc (napadlých jí do 28. 2. 2019) –
osvobození od SOP, ustanovení zástupce, protesty směnek (šeků), oznámení výhrady a

ostatní věci zapisované do všeobecného oddílu všeobecné agendy rejstříku Nc, tj. zejména
nejasná podání.
h) V části týkající se upřesnění činnosti soudních tajemnic se náplň práce soudní tajemnice Ivany
Zatloukalové mění takto:


v první odrážce se vypouští senát 141 C a doplňují se senáty 110 C a 110 EC;



ve třetí, čtvrté a šesté odrážce se vypouští soudce Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka, Ph.D., a
doplňuje soudkyně Mgr. Adéla Ganajová.

i) V části týkající se upřesnění činnosti soudních tajemnic se náplň práce soudní tajemnice Květy
Bělohradské mění takto:


v první odrážce se doplňuje senát 141 C;



na druhé místo se doplňuje odrážka ve znění: „samostatně rozhoduje ve věcech návrhů na
vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) a provádí všechny související úkony
(včetně rozhodnutí o zrušení elektronického platebního rozkazu a zpracování statistiky)“;



ve druhé, třetí a páté odrážce (původního znění) se doplňuje soudce Mgr. Ing. Bc. Martin
Baťka, Ph.D.
III.

OPATROVNICKÝ ÚSEK

a) Zřizují se soudní oddělení 79 Cd (s výší nápadu 100 %, upřesněním „v působnosti P/Nc“) a
79 Cd (s výší nápadu 100 % a upřesněním „souhlasné prohlášení o určení otcovství, souhlas
rodiče s osvojením dítěte a odvolání takového souhlasu“); obě tato soudní oddělení přebírá
vyšší soudní úřednice Marcela Sandholzová.
b) V části týkající se upřesnění činnosti vyšší soudní úřednice se doplňuje vyšší soudní úřednice
Marcela Sandholzová s následujícím vymezením náplně práce:


22 L, 26 L – přípravné a následné úkony, nemeritorní rozhodování;



sepisuje souhlas rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 810 NOZ;



sepisuje odvolání souhlasu rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 817 odst. 3 NOZ;



vykonává procesní úkony dle pokynů (pověření) soudkyň JUDr. Dany Havlínové a Mgr.
Dany Leitermannové, a to ve všech věcech, které věcně spadají pod opatrovnický úsek a
těmto soudkyním byly přiděleny k projednání a rozhodnutí; samostatně je v těchto věcech
oprávněna činit úkony směřující k odstranění vad podání, k ověření podmínek řízení a
přípravě jednání, a dále rozhodovat o soudních poplatcích včetně osvobození od soudních
poplatků (nejde-li o rozhodování při jednání);



vyznačuje právní moci rozhodnutí v případech, kdy rozhodnutí sama vydala anebo k tomu
byla pověřena soudkyněmi JUDr. Danou Havlínovou nebo Mgr. Danou Leitermannovou;



vede porozsudkovou agendu;



v případě potřeby pátrá po adresátech nedoručených zásilek a provádí informativní
výslechy;



provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí, nesvéprávných;



vede statistiku;



provádí výslechy;



kontroluje kancelář oddělení P.

c) V části týkající se upřesnění činnosti vyšší soudní úřednice se náplň práce vyšší soudní úřednice
Nadi Lebedové nově vymezuje takto:
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14 L, 28 L, 71 L – přípravné a následné úkony, nemeritorní rozhodování;



sepisuje souhlas rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 810 NOZ;



sepisuje odvolání souhlasu rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 817 odst. 3 NOZ;



vykonává procesní úkony dle pokynů (pověření) soudkyň JUDr. Zdeňky Horčicové, JUDr.
Dany Kučerové a Mgr. Veroniky Havlové, a to ve všech věcech, které věcně spadají pod
opatrovnický úsek a těmto soudkyním byly přiděleny k projednání a rozhodnutí;
samostatně je v těchto věcech oprávněna činit úkony směřující k odstranění vad podání,
k ověření podmínek řízení a přípravě jednání, a dále rozhodovat o soudních poplatcích
včetně osvobození od soudních poplatků (nejde-li o rozhodování při jednání);



vyznačuje právní moci rozhodnutí v případech, kdy rozhodnutí sama vydala anebo k tomu
byla pověřena soudkyněmi JUDr. Zdeňkou Horčicovou, JUDr. Danou Kučerovou nebo
Mgr. Veronikou Havlovou;



vede porozsudkovou agendu;



v případě potřeby pátrá po adresátech nedoručených zásilek a provádí informativní
výslechy;



provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí, nesvéprávných;



vede statistiku;



provádí výslechy;



kontroluje kancelář oddělení P.

d) V části týkající se upřesnění činnosti soudní tajemnice se náplň práce soudní tajemnice Lucie
Dlouhé nově vymezuje takto:


15 L, 16 L – přípravné a následné úkony, nemeritorní rozhodování;



sepisuje souhlas rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 810 NOZ;



sepisuje odvolání souhlasu rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 817 odst. 3 NOZ;



vykonává procesní úkony dle pokynů (pověření) soudců Mgr. Lenky Duty a JUDr. Dušana
Macha, a to ve všech věcech, které věcně spadají pod opatrovnický úsek a těmto soudcům
byly přiděleny k projednání a rozhodnutí; samostatně je v těchto věcech oprávněna činit
úkony směřující k odstranění vad podání, k ověření podmínek řízení a přípravě jednání, a
dále rozhodovat o soudních poplatcích včetně osvobození od soudních poplatků (nejde-li
o rozhodování při jednání);



vyznačuje právní moci rozhodnutí v případech, kdy rozhodnutí sama vydala anebo k tomu
byla pověřena soudci Mgr. Lenkou Dutou nebo JUDr. Dušanem Machem;



vede porozsudkovou agendu;



v případě potřeby pátrá po adresátech nedoručených zásilek a provádí informativní
výslechy;



provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí, nesvéprávných;



vede statistiku;



provádí výslechy;



kontroluje kancelář oddělení P.

e) Vyšší soudní úřednice Marcela Sandholzová a Naďa Lebedová se vzájemně zastupují (soudní
tajemnice Lucie Dlouhá, resp. vyšší soudní úřednice Šárka Hofmanová vyšší soudní úřednici
Naďu Lebedovou nadále nezastupují).
f) Z části týkající se zapisovatelek se vypouští Lenka Zieglerová, DiS.
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IV.

EXEKUČNÍ ÚSEK

a) Zastavuje se nápad nových věcí do soudních oddělení 45 EXE a 45 Nc vyšší soudní úřednice
Evy Štádlerové.
b) Vyšší soudní úřednici Ivanu Bieblovou zastupuje vyšší soudní úřednice Pavlína Křtěnová
Kastlová.
V Teplicích dne 27. února 2019
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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