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Spr 553/2020

Dodatek č. 6
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. září 2020 - mění takto:
I.

TRESTNÍ ÚSEK

a) Z části týkající se přísedících se (ze soudního oddělení 7 T) vypouští údaj o Boženě Čermákové.
b) Do části týkající se činnosti vyšších soudních úřednic se (na místo za Bc. Jitku Valentovou,
DiS.) doplňuje vyšší soudní úřednice Kateřina Parolková s následujícím vymezením působnosti
(náplně práce):
„vykonává níže vyjmenované úkony ve smyslu § 12 zák. č. 121/2008 Sb. v senátech 3 T, 6 T,
32 Nt, PP
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vykonává úkony dle pokynů soudců;



provádí úkony ve spisech přípravného řízení;



provádí úkony ve spisech Nt – zahlazení (s výjimkou rozhodování), Nt – ústní podání a Nt
– všeobecný;



provádí výslechy;



vyznačuje právní moci;



pátrá po adresátech nedoručených zásilek;



rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném;



rozhoduje o odměnách advokátů včetně povinnosti odsouzeného k náhradě odměny a
hotových výdajů uhrazených ustanovenému obhájci státem, o povinnosti odsouzeného
hradit náklady trestního řízení stanovené paušální částkou a nákladů spojených s výkonem
vazby, o povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů poškozeného;



nařizuje výkony trestů a ochranných opatření a vydává příkazy k dodání do výkonu trestu
a příkazy k dodání do ochranného léčení;



vydává rozhodnutí o odkladu výkonu trestu;



rozhoduje o zápočtu vazby a trestu;



činí dotazy ve věcech podmíněného odsouzení (PO), podmíněného zastavení trestního
stíhání (PZTS), podmíněného propuštění (PP), výkonu trestu obecně prospěšných prací
(OPP), podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti (PUZČ),
podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu pobytu (PUZP), podmíněného
upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu vstupu (PUZV), návrhu na změnu způsobu
výkonu trestu odnětí svobody;



rozhoduje o osvědčení po PO, PP, PUZČ, PUZP a PUZV ve věcech, v nichž vyslovil s
osvědčením souhlas státní zástupce;



vydává rozhodnutí o vrácení věci, zničení věci;



rozhoduje o osvědčení po podmíněné amnestii“.

c) Z vymezení náplně práce vyšších soudních úřednic se u Simony Antropiusové vypouští senát
PP, u Mgr. Lenky Machové senát 3 T a u Bc. Jitky Valentové, DiS., senát 6 T; z vymezení
náplně práce vyšší soudní úřednice Bc. Jitky Valentové, DiS., se dále vypouští, že rozhoduje
o osvědčení po PP.
d) Zástupkyní vyšší soudní úřednice Bc. Jitky Valentové, DiS., je vyšší soudní úřednice Kateřina
Parolková a zástupkyní vyšší soudní úřednice Kateřiny Parolkové je vyšší soudní úřednice
Simona Antropiusová.
e) První zástupkyní vyšší soudní úřednice Bc. Jitky Valentové, DiS., pro agendu soudního
oddělení 34 Td je Ivana Zatloukalová, soudní tajemnice zařazená na občanskoprávním úseku
sporném; v pořadí druhou zástupkyní je Štěpánka Frýdlová, vyšší soudní úřednice zařazená na
občanskoprávním úseku sporném.
II.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

a) Do části týkající se soudního oddělení 12 C (soudce Mgr. Jan Tichý) se vkládá údaj o asistentce
soudce Mgr. Veronice Zemanové.
b) Z části týkající se přísedících se (ze soudního oddělení 24 C) vypouští údaj o Jitce Jozové.
c) První zástupkyní soudní tajemnice Ivany Zatloukalové, pro agendu soudního oddělení 90 Cd
je Bc. Jitka Valentová, DiS., vyšší soudní úřednice zařazená na trestním úseku; v pořadí druhou
zástupkyní je vyšší soudní úřednice Štěpánka Frýdlová.

V Teplicích dne 22. září 2020
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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