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Spr 382/2020

Dodatek č. 5
rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2020
Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích z 19. 12. 2019 (Spr 707/2019) se – s účinností
od 22. července 2020 - mění takto:
I.

TRESTNÍ ÚSEK

a) Stanoví se specializace (s nejnižší prioritou) ŽÁDOSTI DLE ZMJS, pod níž spadají příchozí
žádosti (návrhy) podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních, ve znění pozdějších předpisů, které jsou zapisovány do rejstříku Nt dle instrukce
Ministerstva spravedlnosti č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro
okresní, krajské a vrchní soudy, v platném znění.
b) Specializace ŽÁDOSTI DLE ZMJS se přiděluje soudkyni JUDr. Lucii Yakut (soudní oddělení
1 Nt), které se zároveň snižuje nápad věcí „bez přípravného řízení“ do soudního oddělení 1 Nt
na 60 %.
c) Ze seznamu přísedících pro soudní oddělení 1 T se vypouští Hana Dittrichová.
d) Ruší se soudní oddělení 32 Td a namísto něj se zřizuje soudní oddělení 34 Td (vyšší soudní
úřednice Bc. Jitka Valentová, DiS.) se stejnou obsahovou náplní a stejnými zástupy jako rušené
soudní oddělení 32 Td.
e) U vyšší soudní úřednice Jitky Valentové se doplňují tituly Bc. a DiS.
f) V části týkající se protokolujících úřednic nahrazuje Michaela Lužná Elišku Kytkovou, která se
z rozvrhu práce vypouští.
II.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

a) Přísedící Dana Pravdová se přeřazuje ze soudního oddělení 25 C (předsedkyně senátu Mgr.
Jana Hackerová) do soudního oddělení 24 C (předsedkyně senátu JUDr. Kamila Kocajová),
kam se zařazuje na poslední místo seznamu. Tím není dotčeno její povolání do jednotlivých
věcí, k němuž došlo před účinností tohoto dodatku.
b) V části týkající se zapisovatelek se namísto Michaely Lužné, která se z této části vypouští, vkládá
Gabriela Pokorná (zapisovatelka pro soudní oddělení 8 C, 108 C, 108 EC, 20 C, 120 C a 120
EC).

V Teplicích dne 21. července 2020
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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