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Spr 684/2020

Dodatek č. 8
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 1. prosince 2020 - mění takto:
I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Do všeobecných ustanovení se vkládá nový odstavec č. 24 ve znění:
„Vyšší soudní úředníci a soudní tajemníci jsou osoby odpovědné za provádění pseudonymizace
rozhodnutí a jejich vkládání do databáze soudních rozhodnutí podle části páté (zveřejňování
dalších rozhodnutí) instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2002, č.j. 20/2020SM, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských a
vrchních soudů do systému elektronické evidence soudní judikatury, ve znění pozdějších změn
a doplnění (zejména provedených instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 8. září 2020, č.j.
16/2020-ODKA-MET), a to každý vyšší soudní úředník (soudní tajemník) v rámci soudních
oddělení (vlastních či náležejících soudcům), ve kterých činí procesní úkony (samostatně, popř.
z pověření soudce) dle dalších částí rozvrhu práce (viz část IV. – úsek trestní a část V. - úsek
občanskoprávní sporný).“
Ostatní odstavce (počínaje původním odstavcem č. 24 se přečíslovávají).
II.

TRESTNÍ ÚSEK

Do soudního oddělení 1 T (předsedkyně senátu JUDr. Lucie Yakut) se zařazuje nová přísedící
- Bc. Irena Slámová; vkládá se na poslední místo seznamu přísedících zařazených do tohoto
soudního oddělení.
III.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

Občanskoprávní dožádání dle odst. 12 věty první zvláštních ustanovení k občanskoprávnímu
úseku spornému v rámci soudního oddělení 88 Cd vyřizuje asistentka soudce Mgr. Veronika
Zemanová (namísto Mgr. Martiny Richterové, která se stává její zástupkyní pro tuto agendu).
IV.

OPATROVNICKÝ ÚSEK

Z důvodu plánovaného dočasného přidělení soudkyně JUDr. Dany Kučerové ke Krajskému
soudu v Ústí nad Labem se zastavuje nápad nových věcí dle odstavce 3. zvláštních ustanovení
k opatrovnickému úseku do soudních oddělení této soudkyně, a to na dobu od 1. 12. 2020 do
31. 12. 2020. Po tuto dobu nebudou soudkyni JUDr. Daně Kučerové přidělovány ani nové
podněty dle odstavce 5. zvláštních ustanovení k opatrovnickému úseku, ledaže by se jednalo
o podněty, které by byly přiděleny podle odstavce 4. zvláštních ustanovení k opatrovnickému
úseku (per analogiam).
V Teplicích dne 27. listopadu 2020
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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