Okresní soud v Teplicích
U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

Spr 383/2016

Dodatek č. 4
rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2016

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 759/2015 ze dne 16. 12. 2015 se s účinností od 1. 6. 2016 - mění takto:

I.

ÚVODNÍ ČÁST

Část rozvrhu práce, která začíná slovy „Pracovní doba“ a končí údaji o soudkyni pověřené
zastupováním místopředsedy pro úsek trestní (JUDr. Daně Kolářové), nově zní takto:
„Pracovní doba:
Pracovní doba pro zaměstnance je pružná.
Rozvržení základní a volitelné části pracovní doby
a) základní pracovní doba se stanoví od 8.00 hod. do 14.00 hod. pro všechny zaměstnance
b) úseky volitelné pracovní doby:
1. od 6.00 hod. - 8.00 hod.
2. od 14.00 hod. - 18.00 hod.
c) pružná pracovní doba se nevztahuje na pracovnice podatelny, uklízečky, pokladní a
řidiče;
zapisovatelky a protokolující úřednice, jejichž přítomnosti je třeba u soudního jednání,
nemohou svou přítomnost u takového jednání ukončit s odkazem na pružnou pracovní
dobu.
Pracovní doba pro styk s veřejností (úřední dny):
Pondělí
8.00 hod. - 11.45 hod.
13.00 hod. - 16.30 hod.
Středa
8.00 hod. - 11.45 hod
13.00 hod. - 16.00 hod.
Nahlížení do spisů:
v pracovních dnech (i mimo úřední dny) v době od 8.00 hod do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do
14.00 hod.; vždy v příslušné soudní kanceláři
Pracovní doba podatelny:
Pondělí
7.00 hod. - 16.30 hod.
Úterý
7.00 hod. – 15.00 hod.
Středa
7.00 hod. – 16.00 hod.
Čtvrtek
7.00 hod. – 15.00 hod.
Pátek
7.00 hod. – 14.30 hod.
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Pracovní doba pokladny:
Pondělí
8.00 hod. – 11.45 hod.
Úterý
8.00 hod. – 11.30 hod.
Středa
8.00 hod. – 11.45 hod.
Čtvrtek
8.00 hod. – 11.30 hod.
Pátek
8.00 hod. – 11.30 hod.

13.00 hod. - 16.30 hod.
13.00 hod. - 15.00 hod.
13.00 hod. - 16.00 hod.
13.00 hod. - 15.00 hod.
13.00 hod. - 14.00 hod.

Návštěvy u předsedy soudu a místopředsedkyně soudu:
Středa
9:00 hod. - 11.00 hod.
Návštěvy u soudkyně pověřené zastupováním místopředsedy soudu pro úsek trestní:
Čtvrtek
9:00 hod. - 11.00 hod.
(Návštěvu u vedení soudu je třeba předem ohlásit i v návštěvních dnech. Neohlášená návštěva
nemusí být - z organizačních anebo časových důvodů - přijata; v takovém případě s ní bude
dohodnut konkrétní termín.)
Správa soudu:

Mgr. Jan T i c h ý
Předseda soudu:
• vykonává státní správu soudu
• přijímá a vyřizuje stížnosti fyzických a právnických osob
• vykonává funkci tiskového mluvčího soudu
• předseda senátu 12C
JUDr. Daniela N o v o t n á
Místopředsedkyně soudu:
• zastupuje předsedu soudu v době jeho nepřítomnosti
• vykonává státní správu soudu v rozsahu určeném předsedou soudu, a to především ve
vztahu k oddělení občanskoprávnímu – exekučnímu, pozůstalostnímu a opatrovnickému
• předsedkyně senátu 17C
Soudkyně pověřená zastupováním
místopředsedy pro úsek trestní:
JUDr. Dana K o l á ř o v á
• zastupuje předsedu soudu v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti místopředsedkyně
soudu
• vykonává státní správu soudu v rozsahu určeném předsedou soudu, a to především ve
vztahu k oddělení trestnímu
• předsedkyně senátu 5T“

II.

TRESTNÍ ODDĚLENÍ

a) Věci vedené v rejstříku PP (podmíněná propuštění) nadále napadají do všech obsazených
soudních oddělení T, a to v rozsahu 50% do soudního oddělení 5 T (předsedkyně senátu
JUDr. Dana Kolářová) a v rozsahu 100% do ostatních (obsazených) soudních oddělení;
takto se tedy doplňuje obor působnosti soudních oddělení T, vyjma soudního oddělení 2T,
v jehož oboru působnosti tato agenda již je (a zůstává), a neobsazených soudních oddělení
6T a 58T. Obor působnosti soudních oddělení T se tedy doplňuje takto: 1T „PP 100%“,
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3T „PP 100%“, 4T „PP 100%“, 5T „PP 50%“, 7T „PP 100%“, 23T „PP 100%“ a 47T „PP
100%“.
Podá-li návrh na podmíněné propuštění jiná osoba než odsouzený (věc Nt) a následně
takový návrh podá odsouzený (věc PP), připadne tento návrh odsouzeného k projednání a
rozhodnutí soudci, kterému již dříve napadl návrh podaný jinou osobou. Podá-li návrh na
podmíněné propuštění odsouzený a následně takový návrh podá jiná osoba, připadne tento
návrh jiné osoby k projednání a rozhodnutí soudci, kterému již dříve napadl návrh podaný
odsouzeným.
b) Zástupcem předsedy senátu JUDr. Miroslava Čapka (soudní oddělení 2T) pro věci PP
nadále není předseda senátu Mgr. Martin Parolek; uplatní se pouze obecné zastoupení pro
všechny agendy.
c) Vymezení oboru působnosti soudního oddělení 7T (předseda senátu Mgr. Martin Parolek)
se upravuje tak, že nápad věcí T je dán v rozsahu 90%.
d) U soudního oddělení 5T (předsedkyně senátu JUDr. Dana Kolářová) se vypouští jeden
jednací den, a to pondělí.
e) U soudního oddělení 47T (předseda senátu JUDr. Roman Dobeš) se doplňuje další jednací
den, a to pondělí.
f) Na konec části „Další ustanovení k rozdělování nápadu T“ se doplňuje nový odstavec,
který zní takto:
„V pořadí prvním obecným zástupcem soudce (předsedy senátu) je ten soudce, který
předsedá soudnímu oddělení T označenému nejblíže vyšším číslem; tento zástupce je
výslovně uveden u každého (obsazeného) soudního oddělení. Je-li třeba určit dalšího
zástupce (např. z důvodu překážky v práci na straně prvního zástupce), postupuje se
stejným způsobem. V pořadí prvním (obecným) zástupcem soudce, jenž předsedá
soudnímu oddělení T označenému nejvyšším číslem, je soudce předsedající soudnímu
oddělení označenému nejnižším číslem; v případě potřeby určení dalšího zástupce
(zástupců) se postupuje obdobně jako u ostatních soudců. Je-li u jednotlivých soudních
oddělení T výslovně uveden pro určitou agendu (specializaci) jiný zástupce, je
v pořadí prvním zástupcem pro tuto agendu tento výslovně uvedený soudce; je-li třeba
jej určit, je dalším zástupcem pro tuto agendu v pořadí první obecný zástupce, a je-li
třeba určit dalšího zástupce (další zástupce), postupuje se podle obecných pravidel pro
určení zástupce (zástupců) soudce (předsedy senátu).“
g) Odstavce 1. a 2. „Zvláštních ustanovení na oddělení T“ nově znějí takto:
1. „Napadne-li dle kritérií stanovených rozvrhem práce do některého soudního oddělení
vazební věc T, v níž je trestní řízení vedeno proti nejméně šesti osobám anebo v níž je
trestní řízení vedeno pro zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361
tr. zákoníku, a spis v den doručení soudu bude obsahovat nejméně 1.500 číslovaných
listů (rozhodné je číslo posledního listu obžaloby), předseda soudu svým opatřením –
na základě podnětu (žádosti) předsedy senátu, do jehož soudního oddělení taková věc
napadla - zastaví nápad nových věcí T do tohoto soudního oddělení, vyjma věcí podle
odstavců 2 a 3 a odstavce 4 věty první „Dalších ustanovení k rozdělování nápadu T“,
na dobu tří kalendářních měsíců v případě místopředsedy soudu, resp. na dobu dvou
kalendářních měsíců v ostatních případech, a to kalendářních měsíců následujících po
měsíci, v němž mu byl tento podnět předložen. Předseda senátu takový podnět
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předloží předsedovi soudu nejpozději do 10 pracovních dnů od nápadu věci (tato lhůta
neběží po dobu, kdy je předseda senátu v pracovní neschopnosti anebo čerpá
dovolenou); v podnětu uvede i to, že neshledal důvody, na jejichž základě by byl
z projednání a rozhodnutí věci vyloučen. Rozhodne-li v průběhu této lhůty předseda
senátu o tom, že je z projednání a rozhodnutí věci vyloučen, a bude-li proti takovému
rozhodnutí podána stížnost, skončí lhůta k podání podnětu až uplynutím 5 pracovních
dnů poté, co předsedovi senátu bylo předloženo rozhodnutí krajského soudu o tom, že
vyloučen není.
2. Bude-li věc původně zapsaná do některého soudního oddělení T z jakéhokoliv důvodu
přidělena k projednání a rozhodnutí do jiného soudního oddělení (jinému soudci,
předsedovi senátu) mimo systém automatického přidělování nápadu věcí T do
soudních oddělení aplikací ISAS, bude toto jiné soudní oddělení za každou takto
přidělenou věc jednou vynecháno z automatického přidělování obecného
(nespecializovaného) nápadu věcí T do soudních oddělení aplikací ISAS; oproti tomu
původnímu soudnímu oddělení bude - za každou takto odebranou věc - v rámci
automatického přidělování věcí nápad dorovnán.“

III.

OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ

a) Vymezení oboru působnosti soudního oddělení 12C (předseda senátu Mgr. Jan Tichý) je
nově dáno takto:
„nápad věcí C v rozsahu 25%
předběžná opatření v rozsahu 25%
nápad věcí 112C od VSÚ
nápad věcí 112EC od VSÚ
nápad EVC a EvET v rozsahu 100%“
K soudnímu oddělení 12C se dále doplňuje jednací den, a to čtvrtek.
b) Vymezení oboru působnosti soudního oddělení 17C (předsedkyně senátu JUDr. Daniela
Novotná) nově zahrnuje i „předběžná opatření v rozsahu 50%“.
c) Z důvodu dočasného přidělení soudkyně (předsedkyně senátu) JUDr. Dany Havlínové ke
Krajskému soudu v Ústí nad Labem se - na dobu tohoto dočasného přidělení, tj. na dobu
od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016 - zastavuje nápad nových věcí do soudního oddělení 22
PaNc.
d) Poslední věta čtvrtého odstavce textu umístěného pod tabulkou s vymezením působnosti P
soudních oddělení PaNC (a Rod), znějící „Soudci, jemuž je přidělena věc po vyloučeném
soudci, se o tuto věc (případně věci) sníží měsíční nápad.“, se vypouští a za tento odstavec
se vkládá nový odstavec, který zní takto:
„Bude-li věc původně zapsaná do některého soudního oddělení C, popřípadě PaNc
z jakéhokoliv důvodu přidělena k projednání a rozhodnutí do jiného soudního oddělení
(jinému soudci, předsedovi senátu) mimo systém automatického přidělování nápadu
věcí do soudních oddělení C a PaNc aplikací ISAS, bude toto jiné soudní oddělení za
každou takto přidělenou věc jednou vynecháno z automatického přidělování obecného
(nespecializovaného) nápadu věcí C, resp. PaNc do soudních oddělení aplikací ISAS;
oproti tomu původnímu soudnímu oddělení bude - za každou takto odebranou věc –
v rámci automatického přidělování věcí nápad dorovnán.“
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e) Předposlední odstavec textu umístěného pod tabulkou s vymezením působnosti P
soudních oddělení PaNC a Rod (před částí „Rozhodování o předběžných opatřeních“),
který začíná slovy „Vedení soudu vždy po ukončení…“, se vypouští.
f) Poslední odstavec textu umístěného pod tabulkou s vymezením působnosti P soudních
oddělení PaNC a Rod (před částí „Rozhodování o předběžných opatřeních“), který začíná
slovy „Vedení soudu rozhodne o mylném zápisu…“, nově zní takto:
„Bude-li soudce, do jehož soudního oddělení byla věc zapsána, mít za to, že tato věc
nebyla zapsána správně, neboť spadá pod některou ze specializací, jež náležejí jinému
soudnímu oddělení, popřípadě naopak, předloží tuto věc (spis) předsedovi soudu se
zdůvodněným podnětem k přidělení do soudního oddělení, jemuž dle názoru soudce
náleží, resp. k rozhodnutí o mylném zápisu. Tento podnět soudce předá předsedovi
soudu nejpozději do 30 pracovních dnů poté, co mu věc poprvé předložila soudní
kancelář, a to za podmínky, že v ní neučinil žádný úkon, vyjma těch, které směřují
k ověření (ne)správnosti zápisu. Nepodá-li takový podnět včas anebo nebude splněna
podmínka absence provedených úkonů, příslušným k projednání a rozhodnutí - byť
třeba původně nesprávně zapsané - věci je soudce, do jehož soudního oddělení byla
zapsána.“
g) Za poslední odstavec textu umístěného pod tabulkou s vymezením působnosti P soudních
oddělení PaNC a Rod (před částí „Rozhodování o předběžných opatřeních“) se doplňují
nové odstavce, které znějí takto:
„V pořadí prvním obecným zástupcem soudce (předsedy senátu) je ten soudce, který
předsedá soudnímu oddělení C označenému nejblíže vyšším číslem; tento zástupce je
výslovně uveden u každého (obsazeného) soudního oddělení. Je-li třeba určit dalšího
zástupce (např. z důvodu překážky v práci na straně prvního zástupce), postupuje se
stejným způsobem. V pořadí prvním (obecným) zástupcem soudce, jenž předsedá
soudnímu oddělení C označenému nejvyšším číslem, je soudce předsedající soudnímu
oddělení označenému nejnižším číslem; v případě potřeby určení dalšího zástupce
(zástupců) se postupuje obdobně jako u ostatních soudců. Je-li u jednotlivých soudních
oddělení C výslovně uveden pro určitou agendu (specializaci) jiný zástupce, je
v pořadí prvním zástupcem pro tuto agendu tento výslovně uvedený soudce; je-li třeba
jej určit, je dalším zástupcem pro tuto agendu v pořadí první obecný zástupce, a je-li
třeba určit dalšího zástupce (další zástupce), postupuje se podle obecných pravidel pro
určení zástupce (zástupců) soudce (předsedy senátu).
V pořadí prvním zástupcem soudce, jenž předsedá soudnímu oddělení PaNc, je soudce
předsedající soudnímu oddělení PaNc označenému nejblíže vyšším číslem; tento první
zástupce je výslovně uveden u každého (obsazeného) soudního oddělení. Je-li třeba
určit dalšího zástupce, postupuje se stejným způsobem. V pořadí prvním zástupcem
soudce, jenž předsedá soudnímu oddělení PaNc označenému nejvyšším číslem, je
soudce předsedající soudnímu oddělení označenému nejnižším číslem; v případě
potřeby určení dalšího zástupce (zástupců) se postupuje obdobně jako u ostatních
soudců.
V pořadí prvním zástupcem soudkyně JUDr. Zdeňky Horčicové, jde-li o věci agendy
Rod (soudní oddělení 28 Rod), je soudkyně Mgr. Dana Leitermannová; je-li třeba určit
dalšího zástupce pro tuto agendu, je jím v pořadí první (obecný) zástupce JUDr.
Zdeňky Horčicové, jako předsedkyně senátu (soudního oddělení) 14 PaNc, a je-li třeba
určit dalšího zástupce (další zástupce), postupuje se dle obecných pravidel pro určení
dalšího zástupce (zástupců) JUDr. Zdeňky Horčicové, jako předsedkyně senátu
(soudního oddělení) 14 PaNc.
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V pořadí prvním zástupcem soudkyně JUDr. Dany Havlínové, jde-li o věci dědické a
pozůstalostní (soudní oddělení 36 D), je soudkyně Mgr. Jana Hackerová; je-li třeba
určit dalšího zástupce pro tuto agendu, je jím v pořadí první (obecný) zástupce JUDr.
Dany Havlínové, jako předsedkyně senátu (soudního oddělení) 22 PaNc, a je-li třeba
určit dalšího zástupce (další zástupce), postupuje se dle obecných pravidel pro určení
dalšího zástupce (zástupců) JUDr. Dany Havlínové, jako předsedkyně senátu
(soudního oddělení) 22 PaNc.
V pořadí prvním zástupcem soudkyně JUDr. Evy Tilleové, jde-li o věci dědické a
pozůstalostní (soudní oddělení 36 D), je soudkyně JUDr. Dana Havlínová; je-li třeba
určit dalšího zástupce pro tuto agendu, je jím v pořadí první (obecný) zástupce JUDr.
Evy Tilleové, jako předsedkyně senátu (soudního oddělení) 20 C, a je-li třeba určit
dalšího zástupce (další zástupce), postupuje se dle obecných pravidel pro určení
dalšího zástupce (zástupců) JUDr. Evy Tilleové, jako předsedkyně senátu (soudního
oddělení) 20 C. Po dobu dočasného přidělení soudkyně JUDr. Dany Havlínové ke
Krajskému soudu v Ústí nad Labem, tj. od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016, je namísto ní
v pořadí prvním zástupcem JUDr. Evy Tilleové, jde-li o věci dědické a pozůstalostní,
soudkyně Mgr. Jana Hackerová.
V pořadí prvním zástupcem soudkyně Mgr. Evy Merhové, jde-li o věci E, EXE a NcE, je soudce Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka, Ph.D.; je-li třeba určit dalšího zástupce pro
tyto agendy, je jím v pořadí první (obecný) zástupce Mgr. Evy Merhové, jako
předsedkyně senátu (soudního oddělení) 19C, a je-li třeba určit dalšího zástupce (další
zástupce), postupuje se dle obecných pravidel pro určení dalšího zástupce (zástupců)
Mgr. Evy Merhové, jako předsedkyně senátu (soudního oddělení) 19C.
V pořadí prvním zástupcem soudce Mgr. Ing. Bc. Martina Baťky, Ph.D., jde-li o věci
E, EXE a Nc-E, je soudkyně Mgr. Eva Merhová; je-li třeba určit dalšího zástupce pro
tyto agendy, je jím v pořadí první (obecný) zástupce Mgr. Ing. Bc. Martina Baťky,
Ph.D., jako předsedy senátu (soudního oddělení) 41C, a je-li třeba určit dalšího
zástupce (další zástupce), postupuje se dle obecných pravidel pro určení dalšího
zástupce (zástupců) Mgr. Ing. Bc. Martina Baťky, Ph.D., jako předsedy senátu
(soudního oddělení) 41C.“
h) V části týkající se vyšších soudních úřednic C, EC, EPR se u vyšší soudní úřednice Evy
Pejchové nově vymezuje „nápad do senátu 112C“, a to tak, že se jí přiděluje v rozsahu
25%.
i) V části týkající se zapisovatelek oddělení C, EC, Nc-E, EXE a zapisovatelek oddělení P se
Vladimíra Tučková nahrazuje Zuzanou Kovaříkovou.
Do části týkající se zapisovatelek oddělení C, EC, Nc-E, EXE se doplňuje Martina Surová
(příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 12C, 112C, 112EC).

V Teplicích dne 31. 5. 2016
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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