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Spr 677/2017

Dodatek č. 12
rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2017
Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích z 20. 12. 2016 (Spr 800/2016) se – s účinností
od 1. 12. 2017- mění takto:
I.

TRESTNÍ ÚSEK

a) Z důvodu prodloužení dočasného přidělení soudce (předsedy senátu) Mgr. Stanislava Řeholy
ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem se ruší soudní oddělení 1 T, 1 Td, 1 Nt a 1 PP; údaj
o dočasném přidělení soudce Mgr. Stanislava Řeholy se zároveň doplňuje do všeobecných
ustanovení rozvrhu práce, do části III. odstavce 28.
b) Prvním zástupcem soudce Mgr. Jaroslava Malchuse je soudce JUDr. Miroslav Čapek (včetně
věcí specializace FINANČNÍ A BANKOVNÍ KRIMINALITA).
c) Ruší se specializace DOPRAVNÍ KRIMINALITA; rozdělení věcí, k němuž došlo v době
před účinností tohoto dodatku, tím není dotčeno.
d) Z věcí, které řešil a neskončil soudce (předseda senátu) Mgr. Stanislav Řehola se přiděluje věc
vedená pod spisovou značkou
-

1 T 26/2017 soudci (předsedovi senátu) JUDr. Miroslavu Čapkovi,

-

1 T 73/2017 soudci (předsedovi senátu) JUDr. Miroslavu Čapkovi,

-

1 T 87/2017 soudci (předsedovi senátu) JUDr. Miroslavu Čapkovi,

-

1 T 42/2017 soudkyni (předsedkyni senátu) Mgr. Evě Habánové,

-

1 T 163/2016 soudkyni (předsedkyni senátu) Mgr. Evě Habánové,

-

1 T 141/2016 soudci (předsedovi senátu) Mgr. Milanu Ferencovi,

-

1 T 24/2017 soudci (předsedovi senátu) Mgr. Milanu Ferencovi,

-

1 T 86/2017 soudkyni (předsedkyni senátu) JUDr. Daně Kolářové,

-

1 T 53/2017 soudci (předsedovi senátu) Mgr. Jaroslavu Malchusovi.

Soudci JUDr. Miroslavu Čapkovi bude snížen nápad nových nespecializovaných věcí v rámci
automatického přidělování těchto věcí aplikací ISAS, a to o dvě takové věci (viz odstavec 9
všeobecných ustanovení rozvrhu práce).
Soudkyni Mgr. Evě Habánové bude snížen nápad nových nespecializovaných věcí v rámci
automatického přidělování těchto věcí aplikací ISAS, a to o jednu takovou věc (viz odstavec 9
všeobecných ustanovení rozvrhu práce).
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Soudci Mgr. Milanu Ferencovi bude snížen nápad nových nespecializovaných věcí v rámci
automatického přidělování těchto věcí aplikací ISAS, a to o jednu takovou věc (viz odstavec 9
všeobecných ustanovení rozvrhu práce).
Soudkyně JUDr. Dana Kolářová bude třicetkrát vynechána z automatického přidělování
nových nespecializovaných věcí aplikací ISAS (viz odstavec 8 zvláštních ustanovení rozvrhu
práce k trestnímu úseku).
e) Soudcovské úkony porozsudkové agendy ve věcech soudního oddělení 1 T, jejichž potřeba
vznikne po účinnosti tohoto dodatku, provede ten soudce trestního úseku, jemuž bude za tím
účelem věc přidělena opatřením (rozhodnutím) místopředsedkyně soudu pro trestní úsek.
Jednotlivé věci takto budou přidělovány rovnoměrně (kolovacím systémem), a to počínaje
soudcem, jenž předsedá soudnímu oddělení 2 T. (Uvedené se zároveň doplňuje do zvláštních
ustanovení k trestnímu úseku.)
f) Zvláštní zástupkyní vedoucí kanceláře Martiny Šmigelské ve věcech rejstříků Nt, Ntm, PP, Td
a Rt je Bc. Dana Kotlárová.
g) Z části týkající se protokolujících úřednic se vypouští soudní oddělení 1 T.
h) Jako protokolující úřednice, s náplní práce „příprava jednání, protokolace u jednání a zápis
protokolu (včetně věcí Nt – přípravné řízení), mundáž spisů, závěrečné referáty“, působí
- Petra Halířová pro soudní oddělení 2 T,
- Markéta Svobodová pro soudní oddělení 3 T (namísto Bc. Dany Kotlárové),
- Gabriela Teršová pro soudní oddělení 4 T,
- Bc. Dana Kotlárová pro soudní oddělení 5 T (namísto Petry Lešigové),
- Dora Havlová pro soudní oddělení 7 T (namísto Dagmar Hrzánové),
- Petra Lešigová pro soudní oddělení 23 T (namísto Dory Havlové);
zastupují se vzájemně.
i) Dagmar Hrzánová působí na trestním úseku jako protokolující úřednice bez zařazení do
konkrétního soudního oddělení; tuto svou funkci bude vykonávat v případě potřeby zástupu
za jinou protokolující úřednici (zapisovatelku).
II.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

Odstavec 12. zvláštních ustanovení k občanskoprávnímu úseku spornému nově zní takto:
„Asistenti soudce Mgr. Lukáš Pokorný a Mgr. Natálie Nemčoková vyřizují občanskoprávní
dožádání tuzemských soudů či jiných orgánů, která věcně spadají pod občanskoprávní úsek
sporný, je-li předmětem dožádání výslech účastníka řízení, svědka, soudního znalce nebo jiné
osoby (dále jen „občanskoprávní dožádání – výslechy). Za ostatní občanskoprávní dožádání
se považují dožádání, která věcně spadají pod občanskoprávní úsek sporný, avšak nespadají
pod odstavec 1 ani pod větu první tohoto odstavce.“
III.

OPATROVNICKÝ ÚSEK

Z důvodu plánovaného dočasného přidělení soudkyně Mgr. Lenky Duty ke Krajskému soudu
v Ústí nad Labem se zastavuje nápad nových věcí podle odstavce 3. zvláštních ustanovení
k opatrovnickému úseku do soudních oddělení této soudkyně, a to na dobu od 1. 12. 2017 do
28. 2. 2018. Po uvedenou dobu nebudou soudkyni Mgr. Lence Dutě přidělovány ani nové
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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 30. 11. 2017
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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