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Spr 307/2017
Dodatek č. 4
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. května 2017 - mění takto:
I.

VEDENÍ A SPRÁVA SOUDU

V části týkající se JUDr. Dany Kolářové se nově uvádí údaj o tom, že je místopředsedkyní
soudu; vymezení její působnosti se nemění.
II.

TRESTNÍ ÚSEK

V části týkající se protokolujících úřednic se vypouští veškeré údaje o Kateřině Kulhánkové.
III.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

a) Z části týkající se přísedících soudního oddělení 24 C se vypouští přísedící Nataša Dvořáková
(z důvodu zániku funkce přísedící).
b) Soudní tajemnice Ivana Zatloukalová působí v soudních odděleních 108 C, 112 C a 141 C
vedle vyšší soudní úřednice Vladimíry Mikšovicové, s tím, že řeší návrhy do těchto soudních
oddělení napadlé v době od 1. 5. 2017 (vyšší soudní úřednice Vladimíra Mikšovicová řeší
návrhy napadlé do těchto soudních oddělení do 30. 4. 2017). Dnem následujícím po dni,
v němž skončí pracovní poměr vyšší soudní úřednice Vladimíry Mikšovicové, tj. dnem 1. 6.
2017, soudní tajemnice Ivana Zatloukalová přebírá celá soudní oddělení 108 C, 112 C a 141 C
i s věcmi dosud neskončenými.
c) V části týkající se upřesnění činnosti vyšších soudních úřednic se u Vladimíry Mikšovicové
náplň práce nově vymezuje takto:
• rozhoduje o návrzích na vydání platebního rozkazu, jež napadly do 30. 4. 2017 do senátů
108 C, 112 C a 141 C
• Cd - civilní dožádání
• vyznačuje právní moci
• provádí kontroly SOP
• pátrá po adresátech nedoručených zásilek
d) V části týkající se upřesnění činnosti soudních tajemnic se u Ivany Zatloukalové náplň práce
nově vymezuje takto:
• rozhoduje o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu
v senátech 8 C, 108 EC, 12 C, 112 EC, 41 C a o návrzích na vydání platebního rozkazu,
jež napadly od 1. 5. 2017 do senátů 108 C, 112 C a 141 C
• vyřizuje nápad věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů
souvisejících, včetně zpracování statistiky
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vykonává úkony dle pokynů soudců
samostatná rozhodovací činnost na úseku C
vyhotovuje statistiky
provádí výslechy
vyznačuje právní moci
provádí kontroly SOP
pátrá po adresátech nedoručených zásilek
sleduje konkurzy v agendě C v přidělených senátech
referuje spisy ze lhůt

e) Zástupcem soudní tajemnice Ivany Zatloukalové je vyšší soudní úřednice Štěpánka Frýdlová,
a to namísto soudní tajemnice Aleny Kabourkové.
f) V části týkající se zapisovatelek nahrazuje Ivanu Zatloukalovou Veronika Brudnová.
IV.

EXEKUČNÍ ÚSEK

Vyšší soudní úřednice Vladimíra Mikšovicová nadále řeší dosud neskončené věci exekučního
úseku, které jí byly přiděleny dle předchozích rozvrhů práce.

V Teplicích dne 28. dubna 2017
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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