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Dodatek č. 1
rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2021
Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích z 17. 12. 2020 (Spr 685/2020) se – s účinností
od 14. ledna 2021 - mění takto:
I.

VEDENÍ A SPRÁVA SOUDU

V části týkající se spisovny se vypouští Anna Vítková, kterou nahrazuje Anna Surová.
II.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

a) Odstavec 13, 14 a 15 části III. (všeobecných ustanovení) rozvrhu práce se mění tak, že nově
znějí:
13. Dojde-li ke zrušení soudního oddělení (např. v důsledku dlouhodobé nepřítomnosti soudce, zániku jeho
funkce anebo přeložení k jinému soudu), budou nevyřízené nebo obživlé nespecializované věci, které řešil soudce,
jemuž toto soudní oddělení náleželo, dodatkem rozvrhu práce přiděleny soudcům příslušného úseku, a to
postupně (kolovacím systémem), počínaje soudcem, jemuž náleží soudní oddělení označené nejblíže vyšším číslem,
resp. - jednalo-li se o soudní oddělení s nejvyšším číslem - soudcem, jemuž náleží soudní oddělení označené
nejnižším číslem, se zohledněním případného sníženého nápadu nových věcí, s tím, že rozhodné pro pořadí
přidělovaných věcí je pořadí jejich zápisu do příslušného rejstříku (od nejstaršího ročníku po nejmladší a v rámci
každého ročníku od nejnižšího čísla po číslo nejvyšší). Půjde-li o věci zapsané do několika rejstříků (v rámci
agend téhož úseku), započne se přidělováním věcí zapsaných v rejstříku, do něhož náleží starší věc než do
rejstříku zbylého. Věci spadající do některé ze specializací stanovených rozvrhem práce budou (dle obdobných
kritérií) přiděleny soudcům, kterým svědčí příslušná specializace, přičemž tito budou vynecháni z kolovacího
systému přidělování ostatních věcí v rozsahu odpovídajícím počtu specializovaných věcí, které jim takto byly
přiděleny. Bude-li soudci (soudcům), jimž náleží příslušná specializace, přiděleno více specializovaných věcí než
ostatním soudcům věcí nespecializovaných, bude tento rozdíl kompenzován adekvátním snížením nápadu nových
(nespecializovaných) věcí. Věci, které byly ke dni zrušení soudního oddělení, popř. k jinému rozhodnému dni
vyřízené, avšak nikoliv pravomocně skončené, budou k provedení případně potřebných procesních úkonů
dodatkem rozvrhu práce přiděleny soudcům příslušného úseku samostatným kolovacím systémem podle
obdobných pravidel (vyjma kompenzace). Bude-li však v opravném řízení konečné rozhodnutí byť jen zčásti
zrušeno, postupuje se dále podle odstavce 14. Rozhodný pro postup dle tohoto odstavce (13) je stav věci ke dni
zrušení soudního oddělení; dodatek rozvrhu práce, jímž bude soudní oddělení zrušeno, však může určit, že
rozhodným bude jiný den, a to den zániku funkce soudce, jemuž rušené soudní oddělení náleželo, den jeho
přeložení či dočasného přidělení k jinému soudu anebo jiný den, od něhož počíná jeho dlouhodobá nepřítomnost.
Pravidla dle předchozích vět tohoto odstavce se nepoužijí v případě, kdy věci (specializované i ostatní), které řešil
soudce, jemuž zrušené soudní oddělení náleželo, převezme jiný soudce, který byl k soudu nově přidělen, přeložen
anebo se vrátil z dlouhodobé nepřítomnosti (z důvodu skončení dočasného přidělení k jinému soudu, pracovní
neschopnosti apod.).
14. Bude-li v řízení o opravném prostředku byť jen zčásti zrušeno konečné rozhodnutí, znovu ji projedná a
rozhodne soudce, jenž zrušené rozhodnutí vydal, a to i v případě, že již není zařazen na daném úseku. Pokud
by soudce, který vydal rozhodnutí zrušené v mimořádném opravném řízení, na soudě již nepůsobil (např.
z důvodu přeložení k jinému soudu), v dalším řízení věc projedná a rozhodne soudce, který převzal jeho
(nezrušené) soudní oddělení. Bylo-li však soudní oddělení zrušeno, v dalším řízení věc projedná a rozhodne
soudce, kterému byly přiděleny věci (specializované i ostatní), které řešil soudce, jemuž zrušené soudní oddělení
náleželo. Nápad nových věcí v těchto případech nebude snížen (kompenzován). Jestliže po zrušení soudního
oddělení byly věci přiděleny soudcům daného úseku kolovacím systémem, budou tyto věci přidělovány soudcům
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pokračováním započatého kolovacího systému pro nevyřízené a obživlé věci dle odstavce 13. (včetně přidělení dle
odstavce 15.), s přihlédnutím k případným specializacím. V takovém případě, půjde-li o (byť částečné) zrušení
meritorního rozhodnutí, bude soudci přidělení věci kompenzováno snížením nápadu o jednu věc. Pro pořadí
přidělování je rozhodný den, kdy věc byla soudu vrácena (doručena) s rozhodnutím o opravném prostředku;
bude-li v jeden den vráceno několik takových věcí (včetně věcí dle odstavce 15), je pro určení pořadí rozhodný
okamžik zápisu konkrétní věci do příslušného rejstříku (od starší věci). K přidělení vždy dojde opatřením
předsedy, popř. příslušného místopředsedy soudu, o nichž bude vedena evidence.
15. Bude-li soudu vrácena věc např. po úspěšném nesouhlasu jiného soudu s jejím postoupením z důvodu místní
nepříslušnosti či úspěšném nesouhlasu s přenesením příslušnosti a v dalších podobných situacích, věc projedná a
rozhodne soudce, jemuž byla věc původně (naposledy) přidělena, a to i v případě, že již není zařazen na daném
úseku. Pokud by tento soudce na soudě již nepůsobil (např. z důvodu přeložení k jinému soudu), v dalším
řízení věc projedná a rozhodne soudce, který převzal jeho (nezrušené) soudní oddělení. Bylo-li však soudní
oddělení zrušeno, v dalším řízení věc projedná a rozhodne soudce, kterému byly přiděleny věci (specializované i
ostatní), které řešil soudce, jemuž zrušené soudní oddělení náleželo. Jestliže po zrušení soudního oddělení byly
věci přiděleny ostatním soudcům daného úseku kolovacím systémem, budou takové věci přidělovány k dalšímu
postupu (řízení) soudcům pokračováním započatého kolovacího systému pro nevyřízené a obživlé věci dle odstavce
13. (včetně přidělení dle odstavce 14.), s přihlédnutím k případným specializacím. Nápad nových věcí v těchto
případech nebude snížen (kompenzován), ledaže by byl dán důvod ke kompenzaci dle odstavce 13. v důsledku
přidělení většího množství specializovaných věcí. Pro pořadí přidělování je rozhodný den, kdy věc byla soudu
vrácena (doručena); bude-li v jeden den vráceno několik takových věcí (včetně věcí dle odstavce 14), je pro určení
pořadí rozhodný okamžik zápisu konkrétní věci do příslušného rejstříku (od starší věci). K přidělení vždy dojde
opatřením předsedy, popř. příslušného místopředsedy soudu, o nichž bude vedena evidence.
III.

TRESTNÍ ÚSEK

a) Odstavec 11 zvláštních ustanovení rozvrhu práce k trestnímu úseku se mění tak, že nově zní:
11. Úkony v rámci porozsudkové agendy vykonává soudce, jenž rozhodl ve věci samé. Pokud by tento soudce
na soudě již nepůsobil (např. z důvodu přeložení k jinému soudu), vykonává úkony porozsudkové agendy
soudce, který převzal jeho (nezrušené) soudní oddělení. Bylo-li však soudní oddělení zrušeno, vykonává tyto
úkony soudce, kterému byly přiděleny věci (specializované i ostatní), které řešil soudce, jemuž zrušené soudní
oddělení náleželo. Jestliže po zrušení soudního oddělení byly věci přiděleny soudcům daného úseku kolovacím
systémem, budou věci k vykonání úkonů porozsudkové agendy přidělovány soudcům rovněž (samostatným)
kolovacím systémem, počínaje soudcem, jemuž náleží soudní oddělení označené nejblíže vyšším číslem, resp. jednalo-li se o soudní oddělení s nejvyšším číslem - soudcem, jemuž náleží soudní oddělení označené nejnižším
číslem, se zohledněním případného sníženého nápadu nových věcí. Věci spadající do některé ze specializací
stanovených rozvrhem práce budou k úkonům porozsudkové agendy (dle obdobných kritérií) přiděleny soudcům,
jimž svědčí příslušná specializace, a tito budou z kolovacího systému přidělování ostatních věcí vynecháni
v rozsahu odpovídajícím počtu specializovaných věcí, které jim takto byly přiděleny. Pro pořadí přidělování je
rozhodný den, kdy soudní kancelář předloží konkrétní věc k přidělení místopředsedkyni soudu pro úsek trestní;
bude-li v jeden den předloženo několik věcí, je pro určení pořadí rozhodný okamžik jejich zápisu do příslušného
rejstříku (od starší věci). K přidělení vždy dojde opatřením místopředsedkyně soudu pro úsek trestní, o nichž
bude vedena evidence.
b) Ruší se soudní oddělení 7 T, 7 Tm, 7 Rod, 7 Td, 7 Nt, 7 Ntm a 7 PP (předseda senátu Mgr.
Martin Parolek).
c) Prvním zástupcem soudce Mgr. Stanislava Řeholy je soudce Mgr. Jaroslav Malchus.
V Teplicích dne 13. ledna 2021
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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