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 52/2012

Dodatek č. 1
rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2012

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 1002/2011 ze dne 14. 12. 2010 se mění
a doplňuje takto:

A.

Trestní oddělení
na straně 4 se mění a doplňuje takto:

nápad věcí T – nevazebních se nepřiděluje
1T
jednací dny v tom specializace „VAZBA“ v rozsahu 100%
Po, St
Td 100%
Nt 100%
nápad věcí T v rozsahu 100%
2T
jednací dny v tom specializace „VAZBA“ v rozsahu 100%
Út, St
v tom specializace „KORUPCE“ v rozsahu 100%
Td 100%
Nt 100%
PP 100%
asistent soudce Mgr. Jakub David
výkon jednotlivých úkonů soudního řízení
z pověření JUDr. Miroslava Čapka
nápad se nepřiděluje
2T
jednací dny
Po, Čt

Mgr. Veronika Havlová
JUDr. Miroslav Čapek

nápad věcí T – nevazebních se nepřiděluje
3T
jednací dny v tom specializace „VAZBA“ v rozsahu 100%
Po, St
nápad trestních věcí mladistvých – 3Tm –
nevazebních se nepřiděluje
v tom specializace „VAZBA“ v rozsahu 100%
Td 100%
Nt 100%
nápad věcí T v rozsahu 100%
4T
jednací dny v tom specializace „VAZBA“ v rozsahu 100%
Út, Čt
Td 100%
Nt 100%
asistent soudce Mgr. Lukáš Kraus
- výkon jednotlivých úkonů soudního řízení
z pověření Mgr. Milana Ference

Mgr. Lenka Duta
Mgr. Milan Ferenc

JUDr. Miroslav Čapek
Mgr. Lenka Duta

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka
JUDr. Miroslav Čapek

Mgr. Martin Roubalík
(zástupce pouze ve věcech Tm)

Mgr. Milan Ferenc
Mgr. Martin Roubalík

nápad věcí se nepřiděluje
5T
jednací dny
Út, Čt

JUDr. Dana Kolářová
Mgr. Martin Roubalík

nápad věcí T – nevazebních se nepřiděluje
6T
jednací dny v tom specializace „VAZBA“ v rozsahu 90%
Po, St
nápad trestních věcí mladistvých – 6Tm 100%
Td 100%
Nt 100%
nápad věcí T – nevazebních se nepřiděluje
7T
jednací dny v tom specializace „VAZBA“ v rozsahu 90%
Út, Čt
nápad trestních věcí mladistvých – 7Tm 100%
Td 100%
Nt 100%
nápad věcí T v rozsahu 100%
23T
jednací den v tom specializace „VAZBA“ v rozsahu 100%
Út, Čt
Td 100%
Nt 100%
nápad věcí T v rozsahu 25%
47T
jednací den v tom specializace „VAZBA“ v rozsahu 25%
Td 25%
Pá
Nt 25%

Mgr. Martin Roubalík
Mgr. Martin Parolek

58T

nápad se nepřiděluje

Mgr. Martin Parolek
Mgr. Jaroslav Malchus
Mgr. Lenka Duta
(zástupce pouze ve věcech Tm)
Mgr. Jaroslav Malchus
JUDr. Roman Dobeš

JUDr. Roman Dobeš
Mgr. Veronika Havlová

JUDr. Miroslav Čapek

Dále na straně 6 v článku: V průběhu hlavní služby: se mění druhý odstavec takto:

Příkazy k zatčení vydané po podání obžaloby a dále po rozhodnutí ve věci samé
rozhoduje v pracovní době soudce, který tento příkaz k zatčení vydal. V případě jeho
nepřítomnosti na pracovišti rozhoduje soudce hlavní služby nebo příslužby. Vykonává-li
hlavní službu soudce zařazený na oddělení C, převezme v pracovní dny a po pracovní době
informaci o zatčení, a předá ji další den ráno trestní kanceláři, dále o těchto příkazech k
zatčení rozhoduje o víkendech.
a za něj se doplňuje odstavec v tomto znění:
Provádí-li výslech zatčené obviněné osoby soudce mající službu, telefonicky
informuje o jeho výsledku soudce, který vydal příkaz k zatčení a vyhradil si přitom právo o
něm rozhodnout (u příkazu k zatčení či jiným vhodným způsobem musí uvést svůj telefonický
kontakt). Tento soudce, který vydal příkaz k zatčení, po získání informace o výslechu
rozhodne o vazbě a své rozhodnutí oznámí prostřednictvím soudce, který vykonává službu,
zatčenému obviněnému.

na straně 9 a násl. se mění a doplňuje:
Funkce
vyšší
soudní
úřednice

soudní
tajemnice

soudní
tajemnice

Jméno a příjmení
Zastupuje
• vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rozsahu a Simona Antropiusová
za podmínek stanovených vyhláškou č. 37/1992 Sb. zástupce
Kateřina Smrkovská
v rejstříku 2T, 4T, 58T
• vykonává úkony dle pokynů soudců
• provádí úkony ve spisech přípravného řízení
• provádí všechny úkony ve spisech Nt – zahlazení
• provádí výslechy
• činí dotazy ve věcech PO, rozhoduje o osvědčení po PO
• vyznačuje právní moci
• pátrá po adresátech nedoručených zásilek
• rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném,
odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců
poškozených
• nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do
výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení
• vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého
trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu
• provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst.
2 v.k.ř
• vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rejstříku Kateřina Smrkovská
zástupce
3T, 5T
Bc.
Kateřina Langerová
• vykonává úkony dle pokynů soudců
• provádí úkony ve spisech přípravného řízení
• provádí výslechy
• činí dotazy ve věcech PO
• vyznačuje právní moci
• pátrá po adresátech nedoručených zásilek
• rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném,
odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců
poškozených
• nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do
výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení
• vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého
trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu
• provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6
odst. 2 v.k.ř.
• vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rejstříku Bc. Kateřina
Langerová
1T, 47T, 1Tm, 3Tm, 5Tm, 6Tm, 7Tm, 32Tm, PP
zástupce
• vykonává úkony dle pokynů soudců
Jitka Valentová
• provádí úkony ve spisech přípravného řízení
• provádí výslechy
• činí dotazy ve věcech PP a PO
• vyznačuje právní moci
• pátrá po adresátech nedoručených zásilek
Náplň práce

soudní
tajemnice

vedoucí
kanceláře

vedoucí
kanceláře
přípravnéh
o řízení

• rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném,
odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců
poškozených
• nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do
výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení
• vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého
trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu
• provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6
odst. 2 v.k.ř.
• vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rejstříku Jitka Valentová
zástupce
6T, 7T, 23T,
Simona Antropiusová
• vykonává úkony dle pokynů soudců
• provádí úkony ve spisech přípravného řízení
• provádí výslechy
• činí dotazy ve věcech PO
• vyznačuje právní moci
• pátrá po adresátech nedoručených zásilek
• rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném,
odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců
poškozených
• nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do
výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení
• vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého
trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu
• provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst.
2 v.k.ř.
• vede rejstříky soudního oddělení 1T, 1Tm, 6T, 6Tm, 7T,
7Tm,
• vede rejstříky soudního oddělení 2T, 3T, 58T, 32Tm
• vede rejstříky soudního oddělení 3Tm, 4T, 5T, 5Tm, 47T
• řídí práci zapisovatelek a protokolujících úřednic
uvedených senátů
• zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách
soudu
• doručují písemnosti

Petra Šiknerová
Pavla Pospíšilová
Petra Palangariová,

všechny vedoucí se
vzájemně zastupují
• vede rejstřík Nt přípravného i všeobecného řízení, PP, Martina Šmigelská
Td, Ntm
• vede rejstřík Rt - rehabilitace
věci Nt, PP, Td, Ntm,
• vede rejstřík soudního oddělení 23T
• zapisuje a provádí veškeré práce přípravného řízení Rt – zastupuje Petra
Lešigová
podle potřeby
• vedou evidenční pomůcky ust. § 5 v. k. ř.
• zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách
soudu
• řídí práci zapisovatelek v oddílu všeobecného řízení a Td
• doručuje písemnosti

protokolují
cí úřednice,
zapisovatel
ky

• příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu Petra Šelerová
v oddělení 1T, 1Tm mundáž spisů, závěrečné referáty
• příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu Ilona Brychová
v oddělení 2T, 58T mundáž spisů, závěrečné referáty
• příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu Petra Lešigová
v oddělení 3T, 3Tm mundáž spisů, závěrečné referáty
• příprava jednání, zápis protokolu v oddělení 4T, mundáž Pavlína Vránová
spisů, závěrečné referáty
• příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu Markéta Svobodová
v oddělení 5T, 5Tm mundáž spisů, závěrečné referáty
• příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu Miroslava Žáková
v oddělení 6T, 6Tm mundáž spisů, závěrečné referáty
• příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu Dagmar Hrzánová
v oddělení 7T, 7Tm mundáž spisů, závěrečné referáty
• příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu Dora Havlová
v oddělení 23T, mundáž spisů, závěrečné referáty
• příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu Martina Surová
v oddělení 47T, mundáž spisů, závěrečné referáty
• zápis protokolů z jednání, mundáž spisů, závěrečné Kateřina Marhoulová
referáty
plní úkoly i v ostatních senátech dle přidělení vedoucí všechny se zastupují
navzájem
kanceláře

Občanskoprávní oddělení

B.

na straně 13 a násl. se mění:
Soudní
Obor působnosti C
oddělení
věci C v rozsahu 50%
19C
jednací dny: v tom specializace věci „ÚVĚRY“ v rozsahu 50%
Po, Čt
předběžná opatření v rozsahu 50%
nápad věcí 119C od VSÚ
nápad věcí 119EC od VSÚ
nápad EVC a EvET v rozsahu 100%
41C

nápad se nepřiděluje

Soudce
Mgr. Eva Merhová
1. Milan Virag
2. Mgr. Jitka Škodová
3. Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

soudní
oddělení
49E

49Nc-E
49EXE

Obor působnosti E
• rozhodování ve věcech E (prodej nemovitostí,
vyklizení, prodej podniků, zřízení soudcovského
zástavního práva, výkon rozhodnutí u
nepeněžitého plnění) v rozsahu 100%
• věci rozhodované VSÚ Ivanou Bieblovou a VSÚ
Ladislavou Lasslopovou, sudé věci rozhodované
tajemnicí Vladimírou Mikšovicovou, následné
úkony soudcovské ve věcech svého senátu a dále
v senátech 55EXE, 56EXE, 62EXE, 63EXE,
64EXE
• věci Cd-E podle § 260a v rozsahu 100%
• věci EXE v rozsahu 8%
• rozhodování ve věcech podle § 260a-§260e o.s.ř.
v rozsahu 100%
• činnost dle Zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád),
§ 232 v rozsahu 100%

soudce
Mgr. Eva Merhová
Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka
zástup ve věcech 49EXE
1. Mgr. Ing. Bc. Martin
Baťka
2. JUDr. Zdeňka Horčicová
3. JUDr. Jana Strachová
4. JUDr. Dana Havlínová
5. JUDr. Kamila Kocajová
6. JUDr. Dušan Mach

45Nc-E
45EXE
14Nc –
neúplné
(EXE)

• v rozsahu 7 % nápadu agendy věcí EXE, pokud Eva Štádlerová
jde o nařízení exekuce k vymožení peněžitého zastupuje Ivana Bieblová
plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či
notářský zápis
• nápad věcí 14Nc-neúplné (EXE) se přiděluje
v rozsahu 100%

53EXE

• nápad se nepřiděluje

JUDr. Dušan Mach
1. JUDr. Zdeňka Horčicová
2. JUDr. Jana Strachová
3. JUDr. Dana Havlínová
4. JUDr. Kamila Kocajová
5. Mgr. Ing. Bc. Martin
Baťka
6. Mgr. Eva Merhová

b) civilní nesporné (PaNc)
Soudní
oddělení
15 PaNc

Obor působnosti P
nápad se nepřiděluje

Soudce

na straně 20 a násl. se mění a doplňuje:
Funkce
vyšší soudní
úřednice C,
EC

•

•

•

•
•
•

vedoucí
kanceláře C

zapisovatelky
oddělení C,
EC, Nc-E,
EXE

Jméno a příjmení
Zastupuje
rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na Marcela Sandholzová
vydání platebního i elektronického platebního zastupuje Blanka
rozkazu v senátech 10C, 110C, 110EC, 17C, 117C, Tolarová
117EC, 19C, 119C, 119EC
rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na
vydání platebního i elektronického platebního
rozkazu v senátech 8C, 108C, 108EC napadlé do 31.
7. 2011 a od 1. 1. 2012
nápad do senátu 108C, 108EC v rozsahu 100%
nápad do senátu 110C, 110EC je v rozsahu 100%,
nápad do senátu 117C, 117EC je v rozsahu 50%,
nápad do senátu 119C, 119EC je v rozsahu 50%
Nc-konkurzní řízení
Nc-dotazy a podání
Nc-insolvence
Náplň práce

• vede rejstříky 17C, 117C, 117EC, 19C, 119C,
119EC, 25C, 125C, 125EC, 27C, 127C, 127EC
• vede rejstříky 8C, 108C, 108EC, 11C, 111C, 111EC
12C, 112C, 112EC
• vede rejstříky 13C, 113C, 113EC, 18C, 118C,
118EC, 41C, 141C, 141EC
• vede rejstříky 10C, 110C, 110EC, 20C, 120C,
120EC, 21C, 70C,
• vede rejstříky 9C, 109C, 109EC, 24C, 124C, 124EC,
33Cd, 14Nc, 34Ro, 39Ro, ERo

Hana Bubeníčková

• zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách
soudu
• zpracovávají referáty od soudců a VSÚ
• doručují písemnosti
• provádí záznamy do spisů, vyznačují změny adres
v počítači
• vyznačují právní moci na rozhodnutí
• řídí práci zapisovatelek
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 20C,
120C, 120EC, 64EXE
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 13C,
113C, 113EC 60EXE
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 17C,
117C, 117EC, 62EXE
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 18C,

zastupují se navzájem

Helga Novotná
Irena Gabrielová
Jana Kadlecová
Lucie Navrátilová

Veronika Maříková
Simona Zajícová
Denisa Velková
Petra Gutwaldová

118C, 118EC, 66EXE
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 11C,
111C, 111EC, 65EXE
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 8C,
108C, 108EC, 59EXE
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 27C,
127C, 127EC, 61EXE
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 10C,
110C, 110EC, 67EXE
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 9C,
109C, 109EC, 63EXE
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 24C,
124C, 124EC, 57EXE
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 19C,
119C, 119EC, 14Nc-E, 44Nc, 49E, 49Nc, 49EXE
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 25C,
125C, 125EC, 14Nc-E, 43Nc, 48E, 48Nc, 48EXE
• mundáž spisů 14Nc-E, 46Nc, 46EXE,
• mundáž spisů 14Nc-E, 45Nc, 45EXE, zastupuje
INFO-oddělení, vyšší podatelnu

Simona Kučerová
Hana Bartošová
Miroslava Zeithamlová
Iveta Hollomotzová

Denisa Holzknechtová
Katia Ježková
Michaela Klofáčová
Bc. Petra Šťastná
Dana Krausová
Olga Michalíčková

plní úkoly i v ostatních senátech dle přidělení vedoucí všechny se zastupují
kanceláře
navzájem
zapisovatelky
oddělení P,
EXE

• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů
16PaNc, 53EXE
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů
14PaNc, 54EXE, 28Rod
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů
22PaNc, 56EXE, D
• příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů
26PaNc, 12C, 112C, 112EC, 55EXE
• mundáž spisů PaNc, EXE a připojování spisů k EXE,
provádí práce ve spisovně

Ivana Vlachová
Hana Szczygielová
Šárka Elsnicová
Markéta Šplíchalová
Helena Priesolová

plní úkoly i v ostatních senátech dle přidělení vedoucí všechny se zastupují
navzájem
kanceláře

V Teplicích dne 26. ledna 2012
JUDr. Roman Dobeš
předseda soudu

