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Spr 197/2018

Dodatek č. 5
rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2018
Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích z 19. 12. 2017 (Spr 678/2017) se – s účinností
od 1. 4. 2018 - mění takto:
I.

SPRÁVA SOUDU

Pavel Pollák působí též jako řidič a údržbář.
II.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

a) Do odstavce 17. všeobecných ustanovení, který upravuje pravidla pro zastupování soudců, se
– na konec - doplňuje tato věta: „Zvláštní ustanovení k jednotlivým úsekům mohou stanovit
specifická pravidla pro zastupování některých soudců.“
b) Do všeobecných ustanovení se doplňuje nový odstavec (pod číslem 25.) znějící takto: „Jak se
zastupují vyšší soudní úředníci a soudní tajemníci, je zvláště uvedeno v částech týkajících se
jednotlivých úseků. Není-li možné, aby vyššího soudního úředníka (soudního tajemníka)
zastoupil jiný vyšší soudní úředník (soudní tajemník) téhož úseku, zastupují se všichni vyšší
soudní úředníci (soudní tajemníci) vzájemně, bez ohledu na to, na jakém úseku jsou zařazeni.
Který vyšší soudní úředník (soudní tajemník) bude v případě potřeby zástupcem vyššího
soudního úředníka (soudního tajemníka) působícího na jiném úseku, určí v konkrétním
případě předseda, popř. příslušný místopředseda soudu.“
(Následující odstavce, původně s čísly 25. až 29., se nově označují čísly 26. až 30.
III.

TRESTNÍ ÚSEK

c) Přísedící Ing. Marie Vokáčová se zařazuje do soudního oddělení 3 T.
d) Přísedící Karel Schmied se zařazuje do soudního oddělení 4 T.
e) Veronika Zelinková působí jako zapisovatelka na trestním úseku, bez konkrétního zařazení
k soudnímu oddělení.
IV.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

a) Soudkyně Mgr. Diana Fujdiak je dočasně přidělena ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem
(na dobu od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018).
b) Uplynutím dne 31. 3. 2018 zaniká funkce soudkyně JUDr. Jany Adamcové.
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c) Soudce (předseda senátu) Mgr. Jan Sýkora přebírá všechna soudní oddělení, jež k 31. 3. 2018
byla obsazena soudkyní JUDr. Janou Adamcovou, a to včetně všech věcí, které jmenovaná
soudkyně vyřizovala.
d) Nápad nových věcí do soudních oddělení 8 C, 108 C, 108 EC a 8 Nc je i nadále zastaven.
e) Přísedící Libuše Sochorová se přeřazuje ze soudního oddělení 9 C do soudního oddělení
24 C.
f) Přísedící Ing. Milan Fábera a Bc. Radka Pernerová se zařazují do soudního oddělení 9 C.
g) Do zvláštních ustanovení k občanskoprávnímu spornému úseku se doplňuje nový odstavec
(13.) znějící takto: „Rozhodným pro určení zástupce soudce Mgr. Jana Sýkory je jeho zařazení
v soudním oddělení 20 C. Pro účely určení ostatních zástupců podle všeobecných ustanovení
rozvrhu práce se k soudnímu oddělení 8 C (108 C, 108 EC a 8 Nc), resp. k zařazení soudce
Mgr. Jana Sýkory i do tohoto soudního oddělení, nepřihlíží.“
h) Nadřízeným řešitelem dle odstavce 9. zvláštních ustanovení k občanskoprávnímu spornému
úseku je v případě soudní tajemnice Ivany Zatloukalové soudce Mgr. Jan Tichý a v případě
soudní tajemnice Aleny Kabourkové soudce Mgr. Jan Sýkora.
i) V části týkající se soudních tajemnic se u Aleny Kabourkové náplň práce upřesňuje tak, že
úkony specifikované ve vztahu k věcem přiděleným soudkyni JUDr. Jitce Škodové činí též ve
věcech přidělených soudci Mgr. Janu Sýkorovi /včetně procesních úkonů dle jeho pokynů
(pověření) a vyznačování právních mocí/.
j) Zapisovatelka Lucie Skurská svou činnost nově vykonává pro soudní oddělení 21 C a 121 C.
k) Zapisovatelka Šárka Becherová svou činnost nově vykonává pro soudní oddělení 8 C, 108 C,
108 EC, 20 C, 120 C a 120 EC.
V.

SPOLEČNÉ USTANOVENÍ

Přísedící, kteří se zařazují (nebo přeřazují) do konkrétního soudního oddělení, se zařazují na
poslední místo aktuálního seznamu přísedících pro toto soudní oddělení (v pořadí, ve kterém
jsou uvedeni v tomto dodatku).
V Teplicích dne 29. března 2018
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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