Okresní
Domažlicích
Okresní Soud
Soud Vv Domažlicích

15
49/2019
15 Spr 49/2019

Rozvrh
Rozvrh práce
práce na
na rok 2019
2019
sS účinností
2019
účinností od
od 5. 8. 2019

Předsedkyně
soudu:
Předsedkyně soudu:

JUDr.
Dufková
JUDr. Martina
Martina Dufková

Místopředseda:
Místopředseda:

Vladimír
Vladimír Matějíček
Matějíček

Ředitelka
soudu:
Ředitelka správy soudu:

Be.
Bc. Alena Salvová
Salvová

Pracovní
doba:
Pracovní doba:

pondělí
hod.-l
6.30
hod. (15.15
- 16.30
hod.
(15.15hod.)
hod.)
7.00 hod.
pondělí 7.00
úterý
hod.-l
15.30hod.
hod.
hod. 5.30
úterý 7.007.00
. -

středa
16.30
hod. (15.15
(15.15hod.)
hod.)
7.00hod.
hod. -- 16.30
hod.
středa 7.00
čtvrtek
hod.
- 15.15hod.
hod.
7.00
hod.-15.15
čtvrtek 7.00
pátek
pátek

7.00
hod.-l 15.00
5.00 hod.
hod.
7.00 hod.

Podatelna:
Podatelna:

podatelna
pracovní dobu
dobu
podatelna přístupna
přístupna po celou pracovní

Infocentrym:
Infocentrum:

infocentrum
infocentrumpřístupné
přístupné po
po celou pracovní dobu

Polední
Polední přestávka:
přestávka:

individuálně
12.45 hod.
hod.
individuálněvVdobě
době od 10.45
10.45 -- 12.45

Návštěvy
Martiny Dusíkové:
Dufkové:
Návštěvy u
u JUDr. Martiny

oO návštěvu
návštěvu je
je nutno
nutno předem
předem požádat
požádat (u
Jany
(u Jany
Zdeborové),ičıby
aby mohl
mohl být
být sjednán
sjednán konkrétní
konkrétní
termín přijetí.
Neohlášené
návštěvynemusí
nemusíbýt
Neohlášené návštěvy
být
I--."
sS ohledem na plánovaný
plánovanýprogram
programpřijaty.
přijaty.

Doba
občany:
Doba pro
pro styk
styk sS občany:

pondělí
době
pondělí aa středa
středa Vv době

od
od 7.30-11.30hod.
7.30 11.30 hod.
od
hod.
od 12.30-15.00
12.30 - 15.00 hod.

Předsedkyně
okresníhosoudu:
soudu:JUDr.
JUDr.Martina
MartinaDUFKOVÁ
DUFKOVA
Předsedkyně okresního
Vykonává
tím, Že:
že:
Vykonávástátní
státní správu
správu okresního soudu tím,
>>zajišťuje
chod
soudu
zajišťuje
chod
soudupo
postránce
stráncepersonální
personální aa organizační;
>>kontroluje
kontroluječinnost
činnostředitele
ředitelesprávy
správyota-esního
okresního soudu;
soudu;

>>stanoví
stanovípočet
početpřísedících
přísedícíchvVobvodu
obvoduokr.
okr.soudu,
soudu,vydává
vydává osvědčení
osvědčení oo jejich
jejich zvolení, vč.
složení
složení slibu,
slibu, podává
podává návrhy
návrhy na
na odvolání
odvolání zZ funkce
ﬁınkce přísedícího,
přísedícího, event.
event. o
O jeho dočasném
zproštění
funkce;
zproštění Zz ﬁınkce;
>>dohlíží
nanapřípravu
dohlíží
přípravujustičních
justičníchčekatelů,
čekatelů,zařazuje
zařazujeje
jena
na jednotlivá
jednotlivá soudní
soudní oddělení;

>>pečuje
pečujeo oodbornou
odbomouvýchovu
výchovusoudců,
soudců,VSU,
VSÚ,tajemníků,
tajemníků,vykonavatelů
vykonavatelů aazaměstnanců
zaměstnanců
soudu;
soudu,

>>dohlíží
kanceláří;
dohlížínanařádný
řádnýchod
chodsoudních
soudních kanceláří;
>>zajišťuje
zajišťujeposkytování
poskytováníinformací
informací soudem;
soudem;
>>zajišťuje
zajišťujeúkoly
úkolyna
naúseku
úsekubezpečnosti;
bezpečnosti;

>>dbá
důstojnost
dbáo o
důstojnosta adodržování
dodržovánísoudcovské
soudcovskéetiky,
etiky,provádí
provádíprověrky
prověrky soudních
soudníchspisů,
spisů,
dohlíží
jednání;
dohlíží na
na úroveň soudních jednání;
>>vyřizuje
vyřizuje stížnosti;
stížnosti;
>>podává
podávápodněty
podnětyke
kestížnostem
stížnostempro
pro pomšení
porušení zákona;
zákona,
>>svolává
svoláváa ařídí
řídíshromáždění
shromáždění soudců;
soudců;
>>dává
podněty
dává
podnětyNS
NSke
kesjednocení
sjednocenírozhodování
rozhodování soudů;
soudů;

>>stanovuje,
stanovuje,který
kterýsoudce
soudcenebo
nebo senát
senát věc
věc projedná
pro edná aa rozhodne,
rozhodne, pokud
pokud nemůže
nemůže věc
věc
vVurčeném
určeném soudním
soudním oddělení
oddělení projednat
projednat aa rozhodnout
rozhodnout soudce
soudce nebo
nebo senát
senát stanovený
stanovený
rozvrhem
práce;
rozvrhem práce
,

>>určuje,
určuje,kdo
kdoprovede
provedepotřebné
potřebné úkony,
úkony, brání-li
brání-li překážka
překážka soudci,
soudci, VSU,
VSÚ, tajemníku,
tajemníku,
vykonavateli
vykonavatelinebo
nebo justičnímu
justičnímu čekateli
čekateli vV provedení jednotlivých úkonů
úkonů ve
ve věci;
věci;
>>plní
vyplývající
z úst.
§ 25
žák.
plníúkoly
úkoly
vyplývající
Z ust.
§ 25
zák.č.č.320/2001
320/2001Sb.,
Sb.,oofinanční
ﬁnanční kontrole;
kontrole; dle žák.
zák. č.
320/2001
vytí. č.č.416/2004
320/2001Sb.
Sb. a vyhl.
416/2004Sb.,
Sb., vv platném
platném znění, je příkazcem;
příkazcem;
>>řídí
a akoordinuje
úseku;
řídí
koordinujepráci
práciobčanskoprávního
občanskoprávního úseku;

>>provádí
provádíprověrky
prověrkyobčanskoprávních
občanskoprávních spisů,
spisů, dohlíží
dohlíží na
na úroveň
úroveň soudních
soudních jednání
jednání
občanskoprávních
občanskoprávních soudců;
v r >ó

Mistoeredseda
okresníhosoudu:
soudu:Vladimír
VladimírMATĚJÍČEK
MATĚJÍČEK
Místopředseda okresního
Vykonává
soudu tím,
tím, že:
Vykønávástátní
státní správu
správu soudu
že:

>>zastupuje
době jeho
zastupujepředsedu
předseduokresního
okresního soudu v době
jeho nepřítomnosti,
nepřítomnosti;
>>pečuje
pečujeooodbornou
odbomoupřípravu
přípravu přísedících;
přísedících;
>>zajišťuje
médii;
zajišťujestyk
styk sS médii;

>>pečuje
pečujeo oodbornou
odbomoupřípravu
přípravusoudců,
soudců,VSU,
VSÚ,soudních
soudníchtajemníků
tajemníků aazaměstnanců
zaměstnanců
občanskoprávního
úseku;
občanskoprávního úseku;
>>dohlíží
dohlížínanařádný
řádnýchod
chod civilních
civilních kanceláří;
kanceláří;

>>dledle
žák.
zák.č.č.320/2001
320/2001Sb.
Sb.aavyhl.
vyhl.č.č.416/2004
416/2004Sb.
Sb. vv platném
platném znění, je příkazcem.
příkazcem.

JUDr.
pověřen,
s účinností
odod7.7.l. 2019,
JUDr.Jan
JanSVIGLER:
ŠVÍGLER:
pověřen,
S účinností
1. 2019,
místopředsedou Okresního
Okresního
místopředsedou
soudu
soudu vV Domažlicích Vladimírem Matějíčkem plněním úkolů soudního
soudního dohledu
na
dohledu natrestním
trestním
úseku
18/2019).
úseku (Spr 18/2019).
>>řídí
a akoordinuje
řídí
koordinuječinnost
činnosttrestního
trestního úseku;
úseku;
>>provádí
trestních
provádíprověrky
prověrky
trestníchspisů,
spisů,dohlíží
dohlížínanaúroveň
úroveňsoudních
soudníchjednání
jednání trestních
trestních soudců;

>>koordinuje
spolupráci
koordinuje
spolupráciseseStřediskem
Střediskemprobační
probační a mediační
mediační služby;
služby;
>>zajišťuje
zajišťujekoordinaci
koordinacizainteresovaných
zainteresovaných složek
složek ve
vevěcech
věcech soudnictví
soudnictví nad
nad mládeží
mládeží dle

žák.
Sb.;
zák. č.
č. 218/2003
218/2003 Sb.,
>>zajišťuje
meziresortní
řízení.
zajišťuje meziresortníspolupráci
spoluprácisSorgány
orgány činnými
činnými vV trestním
trestním řízení.
Správa
soudu:
Správa okresního
okresnı'ho soudu:
Společné
úkoly předsedy
ředitelky správy
Společné úkoly
předsedův soudu aa ředitelky
správ soudu:

zajišťují
zajišťujíchod
chodsoudu
soudupo
postránce
stránce personální i organizační,
organizační;
zajišťují
počty
a
organizaci
zajišťují počty a organizaci přísedících
přísedících u okresního soudu;
soudu;
zajišťují
zajišťují vyřizování
vyřizování stížností;
stížností;
zajišťují
zajišťujíposkytování
poskytování informací soudem;
soudem;
odborná
odbojná výchova administrativních pracovníků;
zajišťují
zajišťujíúkoly
úkolyna
naúseku
úseku bezpečnosti;
bezpečnosti,
zajišťují
zajišťujíúkoly
úkolyobrany
obrany a ochrany.
ochrany.

Ředitelka
SALVOVÁ (zast.
Ředitelka správy
správy soudu:
soudu: Bc. Alena SALVOVÁ
(zast.V.
V.Záhořová,
Záhořová, DiS.)
>>řídí
a akontroluje
řídí
kontroluječinnost
činnostsprávy
správysoudu
soudusoudních
soudních kanceláří;
kanceláří;
>>řídí
a aorganizuje
činnost
složek;
řídí
t
EıllostVSU,
VSÚ,AAS
AASaapomocných
pomocných složek,
_.
_
I
správn
>>rozhoduje
ích
v
otázkách
správních
a
a hospodářských;
hospodářských,
roz foa
>>zajišťuje
zajišťujeprovoz
provozsoudu
soudupopostránce
stráncehospodářské,
hospodářské, materiální
materiální aa finanční,
ﬁnanční, zpracovává
zpracovává
plány;
plány;
>>vede
vedepersonální
personální agendu;
agendu,
>>vede
přísedícími;
vedeagendu
agendupřísedících
přísedících aa organizuje práci Ss přísedícími
>>vede
výkaznictví;
vedeagendu
agendu statistiky aa výkaznictví;
>>vede
FKSP;
vedeagendu
agendu FKSP,
>>vykonává
movitých věcí;
vykonávádozor
dozorna
nadražbách
dražbách movitých
věcí;
>>dledle
žák.
č.č.320/2001
příkazcem;
zák.
320/2001Sb.
Sb.aavyhl.
vyhl.č.č.416/2004
416/2004Sb.,
Sb., vvplatném
platném znění, je příkazcem;
>>zajišťuje
zajišťujestyk
styksSpeněžními
peněžními ústavy;
>>sleduje
sledujeprovádění
provádění inventarizací;
inventarizací,
>>zajišťuje
správu
pronajatých
zajišťuje správu pronajatýchprostor
prostorv Vbudově
budověÚřadu
Úřadupro
prozastupování
zastupování státu
státu ve
ve věcech
věcech
majetkových,
soudsídlí,
sídlí;
majetkových, kde
kde okresní soud
>>zajišťuje
zajišťujeodbornou
odbomoupraxi
praxi studentů;
studentů;
>>zadávání
zadáváníveřejných
veřejných zakázek;
zakázek;
>>vykonává
vykonáváfunkci
furıkcibezpečnostní
bezpečnostní ředitelky.
Hlavní
lne. Marcela
Marcela JANOVCOVÁ
JANOVCOVÁ
Hlavníúčetní:
účetní: Ing.

(zast.
Minaříková)
(zast. M. Minaříková)

vykonává
žák. č.
č. 320/2001
320/2001Sb.
Sb.aavyhl.
vykonáváodborné
odborné práce Vv oboru účetnictví, dle zák.
vytí. č. 416/2004
416/2004 Sb.,
Sb,
vVplatném
platném znění,
znění, vykonává
vykonává funkci
funkci hlavní
hlavníúčetní,
účetní, zodpovídá
zodpovídá za
za IISSP, vV případě nepřítomnosti
nepřítomnosti
správce
správcerozpočtu
rozpočtuaamzdovou
správce rozpočtu
rozpočtu bude
bude zastupovat správce
mzdovouúčetní.
účetní.

Mzdová
(zast.
(zast.Ing.
Ing.M.M.Janovcová
Janovcová --jako
jakomzdová
mzdová účetní
účetní
Mzdová účetní:
účetní: Marie
Marie MINAMKOVA
MINAŘÍKOVÁ

ajako
věcechhospodářských,
hospodářských, p.
Záhořová, DiS.
a jakokurátor
kurátorOPEN
OPEN DAT,
DAT,V.
V.Oulíková
Oulíkøvá- vevevěcech
p. V.
V. Záhořová,
DiS. --

zveřejňování
registrusmluv)
smluv)
zveřejňování v registru

vykonává
rozpočtu aa Vv případě
vykonává práci
práci mzdové
mzdové účetní,
účetní, je správcem rozpočtu
případěnepřítomnosti
nepřítoinnostihlavní
hlavní účetní
účetní
zastupuje
zastupuje plně hlavní účetní, fiinkci
funkcisprávce
správce aplikace IRES,
IRES, dle žák.
zák. č. 320/2001 Sb.
Sb. aa vyhl.
vyhl. č.
č.
416/2004
416/2004 Sb. vv platném
platném znění,
znění, zodpovídá
zodpovídá za
za IISSP,
IISSP, vede
vede operativní
operativní evidenci
evidenci hmotného
hmotného
majetku
zastupujepokladní,
majetku aa obstarává
obstarává jejich opravy, spisovna,
spisovna, zastupuje
pokladní,jejekurátorem
kurátoremOPEN
OPENDAT,
DAT,
zveřejňování
registru smluv.
smluv.
zveřejňování v registru

Hospodářka:
VÁ, DiS.
M. Minaříková,
V. Oulíková)
Oulíková)
(zast. M.
Minaříková, V.
Hospodářkaz Vladislava
Vladislava ZAHORO
ZÁHOŘOVÁ,
DÍS.(zast.
zpracování
investičních záměrů
záměrů akcí
akcí vV rámci
zpracování investičních
rámcireprodukce
reprodukce majetku,
majetku, realizace
realizace zákona
zákona
oO veřejných
zakázkách,
zajišťování akcí
akcí programového
veřejných zakázkách, zajišťování
programového financování
obsluha
financování KS,
KS, obsluha
elektronického
elektronického nástroje,
nástroje, zajišťuje
zajišťuje materiálové
materiálové zásobování,
zásobování, zajišťuje oblast bezpečnosti
bezpečnosti práce
práce
aa požární
ochrany,
vede
autoprovoz,
zajišťuje
tisk
a přiřazování dokumentů
požární ochrany, vede autoprovoz, zajišťuje
dokumentů Vv informačním
systému
systému IRES, vymáhá
vymáhá justiční
justiční pohledávky,
pohledávky, dle
dlepotřeby
potřebyvykonává
vykonávápráce
prácezapisovatelské
zapisovatelské
aa mundační.
inundační.

Vymáhání
VendulaOULÍKOVÁ
OULIKOVA (zast.
(zast.Ing.
Ing.M.
M.Janovcová
Janovcová - vevevymáhání
vymáhání
Vymáhání pohledávek:
pohledávek: Vendula
pohledávek,
kolky, M.
M. Minaříková -- pokladna)
pokladna)
pohledávek, kolky,

vymáhá
vymáhá justiční
justiční pohledávky,
pohledávky, aa to ii podle
podledaňového
daňového řádu,
řádu, vede
vede pokladnu,
pokladnu, prodej
prodej kolků
kolků
ceniny.
aa ceniny.
Sekretariát
vedenírejstříku
rejstříku SPR,
SPR, podatelna:
podatelna:
Sekretariát ředitelky
ředitelky správy
správy aamístopředsedy
místopředsedy soudu,
soudu, vedení
Lucie
DiS.)
Lucie PIKALI
PIKÁLI(zast.
(zast.V.
v.Záhořová,
Záhořøvá, DÍS.)

vede
vede rejstřík
rej střik Spr,
Spr, rejstřík
rej střik Si
Si aa rejstřík
rej střik St,
St,vykonává
vykonává sekretářské
sekretářské práce
práceředitelky
ředitelky správy
správysoudu
soudu
aa místopředsedy
obstarává práce
práce Vv podatelně,
podatelně, obsluhuje
místopředsedy soudu, obstarává
obsluhuje telefonní
telefonní ústřednu, zpracovává
zpracovává
výkazy
výkazy aastatistické
statistické údaje
údaje prostřednictvím
prostřednictvím výpočetní
výpočetní techniky,
techniky, vykonává
vykonává práci
soudního
práci soudního
doručovatele
doručovatele Vv místě
místě sídla
sídla okresního
okresního soudu,
soudu, dle
dle potřeby
potřeby vykonává
vykonává práce
práce zapisovatelské
zapisovatelské
aa mundační.
inundační.

Úklid:
ŠILHÁVÁ
Úkıiaz Eva
Eva ŠILHAVÁ
Řidič:
PELNÁŘ
Řidič; Jan
Jan PELNÁŘ
l.1.Kancelář
Kancelář trestního
trestního oddělení:
oddělení:

Asistent
Měr. Aneta
AnetaJANDOVÁ
JANDOVÁ
Asistent soudce:
soudce: Mgr.

vykonává
vykonávájednotlivé
jednotlivéúkony
úkonysoudního
soudníhotrestního
trestního řízení
řízení zZ pověření
pověření soudců, je soudní
soudní asistentkou
asistentkou
senátu
Svíglera. Dále vykonává úkony jíjíuložené
senátu 2T, JUDr.
JUDr. Jana
Jana Švíglera.
uložené předsedou
předsedou a místopředsedou
místopředsedou
soudu.
soudu. V
V případě
případě nepřítomnosti
nepřítomnosti VSU
VSÚ na
naobčanskoprávním
občanskoprávním úseku
úseku zastupuje
zastupuje VSÚ
VSU
na
úseku.VV případe
případě nepřítomnostiIVSÚ
na občanskoprávním
občanskoprávním úseku.
VSU na trestním
trestním úseku
úseku zastupuje
zastupujeVSÚ
VSU
na
Vyřizuje aa sepisuje
i podle daňového řádu
na trestním
trestním úseku.
úseku. Vyřizuje
sepisuje Inávrhy, a to lııøáıø
řádu.

Asistent
soudce:Mgr.
Měr.Martin
Martin Čmolík
Cmolík
Asistent soudce:

vykonává
řízení Zz pověření
vykonává jednotlivé
jednotlivé úkony
úkony soudního
soudního trestního
trestního řízení
pověření soudců,
soudců, je
soudním
je soudním
asistentem
senátuIT,
IT,Mgr.
Mgr. Milana
Milana Anderle.
Anderle.
asistentem senátu
Asistent
vykonává jednotlivé úkony soudního
Asistent soudce
soudce vykonává
soudního řízení
řízení Zz pověření
pověřenísoudce
soudceMgr.
Mgr.Milana
Milana
Anderle
Anderle aa vyplývající
vyplývajícízZrozvrhu
rozvrhupráce
práce aapodílí
podílíse
sena
narozhodovací
rozhodovací činnosti
činnosti soudu
soudu v rozsahu
rozsahu
stanoveném
stanoveném zákonem o vyšších soudních úřednících:
>>Provádí
Provádírozhodovací
rozhodovacíčinnost
činnostaaostatní
ostatníčinnosti
činnostidle
dlezákona
zákona oo vyšších
vyšších soudních
soudních
úřednících
úřednících
>>Provádí
statistiky
Provádípráce
práce vv oboru
oboru statistiky
>>Provádí
Provádípráce
práces Srejstříkem,
rejstříkem,vkládá
vkládádokumenty
dokumentyaapracuje
pracujesS IS
IS okresního
okresního soudu
soudu
>>Vyhledává
data
a
informace
Vyhledává data a informacevvevidencích
evidencíchstátní
státní správy
správy a ostatních
ostatních veřejných
veřejnýchIS
IS
vv oblasti
justice
oblasti justice
>>Vyznačuje
Vyznačujedoložky
doložkyprávní
právnímoci
mociaa vykonavatelnosti
vykonavatelnosti
>>Provádí
CEO
Provádílustrace
lustrace v CEO
>>Vykonává
pro
Vykonává
prosoudce
soudceprávní
právníexpertizy
expertízyaa další
další odborné
odborné právní
právníčinnosti
činnosti
>>Vykonává
různé
Vykonává
různéadministrativní
administrativnípráce,
práce,přípravné
přípravnépráce
práceaa úkony
úkony pro
pro soudce
soudce dle
jeho
jeho pokynů
pokynů
>>Plní
Plnídalší
dalšíústní
ústníi písemné
i písemnépříkazy
příkazynadřízeného
nadřízenéhopracovníka,
pracovníka, udělené
udělené v souladu
souladu
sS druhem
druhem a povahou práce ujednané
ujednané vv dohodě oo obsahu
obsahu pracovního
pracovního poměru
poměru
>>PřiPřisvé
právními předpisy,
svéčinnosti
činnostiseseřídí
řídíobecně
obecně závaznými
závaznými právními
předpisy,VKŘ
VKRaavnitřními
vnitrními
předpisy soudu
>>Zachovává mlčenlivost o všech
i všechskutečnostech,
skutečnostech, Oo kterých
kterých se
se dozvěděl
dozvěděl při
při
výkonu své práce
>>vykonává další činnosti dle pokynu
I pokynuzaměstnavatele.
zaměstnavatele.

Vyšší
úředník: Mgr.
Měr. Dasmar
DiS,
Vvšší soudní
soudní úředník:
Dagmar BROŽÍKOVA
BROŽÍKOVÁ (zast.
(zast. Bc.
Bc. P.
P. Volfíková,
Volfíková, DiS.,
IVtgr.
A. Polívková)
Polívková)
Mgr. A.

vykonává
podle §§ 6,
6, odst.
odst. 1,
l, j.ř.
vykonává práce
práce podle
j.ř.aa podle
podle §§ 6,
6, odst.
odst. 2, j.ř.,
j.ř., statistika
statistika T,
T, vyznačuje
vyznačuje právní
moci
dále
vykonává
práce
moci dle
dle §§2323j.ř.,j.ř.,
dále
vykonává
prácepodle
podlenovely
novely
trestníhořádu,
řádu,zpracovává
zpracovává
trestního
porozsudkovou
trestu áaúkony
úkony vykonávacího
vykonávacího řízení, vykonává
porozsudkovouagendu,
agendu, zápočet vazby, zápočet
zápočet trestu
dozor
dozorpři
přidražbách
dražbách movitých
movitýchvěcí,
věcí,dle
dležák.
zák.č.č. 320/2001
320/2001 Sb.
Sb. a vyhl.
vyhl. č.
č. 416/2004
416/2004 Sb., vV platném
znění
znění jeje příkazcem.
příkazcem. Zastupuje
Zastupuje soudního
soudního vykonavatele
vykonavatele ve
ve věcech
věcech předběžných
předběžných opatření
opatření
odebráním
dítěte.
odebráním dítěte.
Vedoycí
(v dlouhodobé
dlouhodobé
Vedoucí kanceláře
kanceláře aa protokoluiící
protokolující úřednice:
úřednice: Daemar
Dagmar SOKOLOVA
SOKOLOVÁ (v
pracovní
pracovní neschopnosti)
neschopnosti)
řídí
vede rejstříky
rejstříky IT,
IT, 2T, 8T,
řídípráci
práci vvtrestní
trestní kanceláři,
kanceláři, vede
8T, Nt,
Nt, Ním,
Ntm, Td
Td aa příslušné
poslušné evidenční
evidenční
pomůcky,
pomůcky, vykonává
vykonává práce
práce protokolující
protokolující úřednice,
úřednice, zapisovatelské
zapisovatelské aainundační
mundačnípráce,
práce,a atotojak
jak
na
trestním,
tak
i
na
civilním
úseku.
na trestním, tak i na civilním úseku.

Vedoucí
protokolující úřednice:
úřednice:Sára
SáraCERVENAKOVA
ČERVEŇÁKOVÁ (zast.
(zast. L.
L. Holubová,
Holubová,
Vedoucí kanceláře
kanceláře aaprotokolující
N.
N. Cerveňáková)
Cerveňáková)

řídí
vede rejstříky
rejstříky IT,
IT, 2T, 8T,
řídí práci
práci vV trestní
trestní kanceláři,
kanceláři, vede
8T, Nt,
Nt, Ním,
Ntm, Td a příslušné evidenční
evidenční
pomůcky,
pomůcky, vykonává
vykonává práce
práce protokolující
protokolujícíúřednice,
úřednice, zápise
zapisovatelské
vatelskéaaImundační práce,
še, aatotojak
jak
na
na civilním
civilním úseku.
na trestním, tak ii na
úseku.

Protokolující
S. Červeňáková,
Protokolujícíúřednice:
úřednice: Lenka
Lenka HOLUBOVÁ
HOLUBOVÁ(zast.
(zast.
S. Červeňáková,D.
D.Sokolová)
Sokolová)
vykonává
vykonávápráce
práce protokolující
protokolujícíúřednice,
úřednice,zapisovatelské
zapisovatelskéaa mundační
mundačm' práce,
práce, a to jak na
na trestním,
tak
civilním úseku.
tak ii na
na civilním
úseku.

Protokoluiící
(zast.
Červeňáková, L.
L. Holubová)
Holubová)
Protokolujícíúřednice:
úřednice: Nikola
Nikola Cerveňáková
Červeňáková (zast.
S. S.
Cerveňáková,

vykonává
vykonávápráce
práce protokolující
protokolujícíúřednice,
úřednice,zapisovatelské
zapisovatelskéaa mundační
inundační práce,
práce, a to jak na trestním,
tak
tak ii na
na civilním úseku.
úseku.

2.
2. Kancelář občanskoprávního
občanskoprávního oddělení:
oddělení:
Vyšší
úředník::Mgr.
Měr. Alena
AlenaPOLÍVKOVÁ
POLÍVKOVÁ
Vyšší soudní
soudní úředník

(zast.
(zast. Be.
Bc. P.
P. Volfiková,
Volﬁková, DiS.,
DiS.,

Mgr.
Dufková)
Mgr.D.
D. Brožíkova,
Brožíková, M. Dufková)

vykonává
práce podle
podle § 6,
vykonává práce
6, odst.
odst. 2,
2, j.ř.,
j.ř.,vydává
vydáváelektronické
elektronické platební
platební rozkazy
rozkazy dle
dle žák.
zák.
č.č. 123/2008
Sb., vyznačuje
vyznačujeprávní
právnímoci
moci dle
dle § 23
123/2008 Sb.,
23 j.ř.,
j.ř., vykonává
vykonává práce
práce soudní
soudní tajemnice
tajemnice
na
P a Nc,
Ne, dále
přípravné úkony
úkony Vv rámci detenčního
na oddělení
oddělení PP aa P
dále provádí přípravné
detenčního řízení,
e
řízení, vyřizuj
vyřizuje
aa sepisuje
návrhy, vykonává zhlédnutí
sepisuje návrhy,
zhlédnutí omezených
omezených ve
ve svéprávnosti,
svéprávnosti, provádí zapisovatelské
zapisovatelské

amundační
dle zák.
žák. č. 320/2001
Sb. aa vyhl.
vyhl. č. 416/2004
amundační práce,
práce, dle
320/2001 Sb.
416/2004 Sb.,
Sb., vv platném
platném znění
zněníjeje
příkazcem.
příkazcem. Vydává
Vydává platební
platební rozkazy
rozkazy (12C),
(l2C), vyřizuje
vyřizuje aasepisuje
sepisuje návrhy,
návrhy, aa to
to ii podle
podledaňového
daňového
řádu.
řádu.

Vyšší
úředník:Bc.
Bc.Petra
PetraVQLFÍKOVÁ,
VOLFÍKOVÁ, Dis.
DiS. (zast.
D.Brožíkova,
Brožíková,
Mgr. D.
(zast. Mgr.
Vyšší soudní
soudní úředník:
M.
M.Dufková,
Ducková, Mgr. A. Polívková)
Polívková)

vykonává
vykonává práce podle § 6, odst. 2, j.ř., rozhodování
rozhodování ve věcech
věcech EXE (exekuce)
(exekuce) a E
E (výkony
rozhodnutí),
rozhodnutí), vyznačuje
vyznačuje právní moci dle § 23 j.ř., vykonává dozor při dražbách
dražbách movitých
movitých věcí,
věcí,
vyřizuje
vyřizujeaasepisuje
sepisuje návrhy,
návrhy, aa to
to ii podle
podledaňového
daňového řádu,
řádu, žádosti o podání
podání v exekučním řízení,
řízeni,
dle
a vyhl. č.
dle žák.
zák. č.č.320/2001
320/2001 Sb.
Sb. a
č. 416/2004
416/2004 Sb. vV platném
platném znění,
znění, je příkazcem.
příkazcem. Vydává
Vydává
platební
platební rozkazy
rozkazy (12C),
(l2C), vydává
vydává elektronické
elektronické platební
platební rozkazy dle
dle žák.
zák. č.
č. 123/2008
123/2008 Sb.,
Sb., pro
případ
úřednice Zz titulu
titulu podjatosti a po dobu její nepřítomnosti
případ vyloučení
vyloučení vyšší
vyšší soudní
soudní úřednice
nepřítomnosti delší
než
než 20
20 pracovních
pracovních dnů.
dnů.Zastupuje
Zastupujesoudního
soudního vykonavatele
vykonavatele ve
vevěcech
věcechpředběžných
předběžných opatření
opatření
odebráním
dítěte.
odebráním dítěte.

Soudní
správceaplikace:
aplikace:Marie
MarieDUFKOVÁ
DUFKOVA
Soudní tajemnice,
tajemnice. správce

(zast.
(zast. Be.
Bc. P. Volfíková, DiS.
DiS.,

Mgr.
Mgr.A.
A.Polívková
Polívkovápouze
pouzeve
vevěcech
věcech soudní
soudní tajemnice)
tajemnice)

vykonává
vykonává fimkci
funkci správce
správce aplikace
aplikace ISAS aa správce
správce dokumentů
dokumentů vv ISASu,
ISASu, zacvičování
zacvičování
pracovníků
do
programu
ISAS,
dále
prácepodle
podle§§6,6,odst.
pracovníků programu
dále práce
odst.22j.ř.,
j.ř., úkony
úkonypodle
podle§§259
259aa§§ 260
260
o.s.ř.,
úschovy,umoření
umořenílistin,
listin,vyznačuje
vyznačujeprávní
právnímoci
o.s.ř., soudní
soudní úschovy,
dále provádí
provádí
mocidle
dle§§ 23
23 j.ř., dále
přípravné
přípravné úkony vv rámci
rámci detenčního
detenčního řízení, vykonává
vykonává dozor
dozor při
při dražbách
dražbáchmovitých
movitých věcí,
věcí, dle
dle

žák.
Sb. aa vyhl. c.č. 416/2004
zák. č.
č. 320/2001
320/2001 Sb.
416/2004 Sb.,
Sb., v platném
platném znění
znění je příkazcem.
pñkazcem. Vyřizuje
Vyřizuje a
sepisuje
návrhy, a to i podle daňového řádu.
sepisuje návrhy,
řádu.

Soudní
MichaelaHRABCOVÁ
HRABCOVA
Soudní tajemnice:
tajemnice: Michaela

(zast.
Dufková)
(zast. M. Duíżková)

vykonává
vykonává práce
práce podle § 6, odst. 2, 5 j.ř., úkony
úkony podle
podle §§ 259
259 aa §§ 260
260 o.s.ř.,
o.s.ř., vyznačuje
vyznačuje právní
právní
mocidle§23j.ř..
moci dle § 23 j.ř..
Infocentrum:
Infocentrum: Alena
Alena Machtová
Machtová (zast.
(zast. Jana
Jana Zdeborová,
Zdeborová, Marie
Alena
Marie Duﬂçová,
Dufková, Mgr.
Mgr. Alena
Polívková,
Volfíková, Mgr. Dagmar Brožíková,
Polívková, Be.
Bc. Petra
Petra Volfíková,
Brožíkova, Michaela
MichaelaHrabcová)
Hrabcová)
vykovává
vykovává práce
práce vv infocentru
infocentru spočívající:
spočívající: práce
práce sS rejstříky,
rejstříky, vyznačování
vyznačování právních
právních mocí,
podávání
podávání informací
informací ze
ze spisů veřejnosti, pořizování kopií
ze
spisů
pro
potřeby
veřejnosti.
kopií
potřeby veřejnosti.

Vedoucí
Vedoucí kanceláře:
kanceláře: Pavla VOSTÁRKOVÁ (zast.
(zast.L.L.Vondrašová,
Vondrašová, DiS., L.
L. Hajšmanová)
Hajšmanová)
řídí
kanceláře,řídí
řídí práci
práciobčanskoprávní
občanskoprávní kanceláře,
řídípráci
práci zapisovatelek
zapisovatelek3C
3C-- 9C,
9C, vede
vederejstříky
rejstříky3C,
3C,4C,
4C,

5C,
SC, 6C
6C aa7C,
7C,9C,
9C,17C,
17C,Ro,
Ro,18EC,
l 8EC,EVC
EVCaapříslušné
příslušnéevidenční
evidenční pomůcky,
pomůcky, práce
práce podle
podle §§ 6,
odst.
9,j.ř.
odst. 9,
j.ř.

Vedoucí
kanceláře:Lenka
LenkaHAJŠMANOVÁ
(zast.
Melecká,P.P.Vostárková)
Vostárková)
HAJSMANOVA (zast.
Vedoucí kanceláře:
Bc.Bc.
L. L.
Melecká,
řídí
9C na
na úseku
úseku péče Oo nezletilé, vede
řídípráci
prácizapisovatelek
zapisovatelek vV oddělení
oddělení 3C
3C -- 9C
vede rejstřík
rejstřík P,
P, Nc,
Ne, L,
L,
seznam
věcí
3P
a
Ne,
seznam věcí 3P a Nc, 4P
4P a Ne,
Nc, 5P
5P a Ne,
Nc, 6P a Ne,
Nc, 7P a Ne,
Nc, 8P
8P a Ne,
Nc, 9P a Ne,
Nc, 12C a příslušné
evidenční
evidenční pomůcky,
pomůcky, práce
práce podle § 6, odst. 9,
9, j.ř.
Vedoucí
kancelářeii
soudnívykonavatel
vykonavatel:Martin
MartinHŘÍBAL
HRIBAL
Vedoucí kanceláře
a soudní
Be.
Bc. P.
P. Volfíková, DiS,
DiS.,Mgr.
Mgr.D.
D.Brožíkova,
Brožíková, Mgr. A. Polívková)
Pølívková)

(zast.
Dufková,
M. Dufková,
(zast. M.

vede
oddělení), rejstřík
vede rejstřík D (pozůstalostního
(pozůstalostního oddělení),
rejstřík Sd a U,
U, provádí inundační
mundačnípráce
práceD,
D, vede
vede
evidenci
protestů směnek
směnekaarej
rejstřík
pro zápis
zápis osob,
evidenci závětí,
závětí, zapisování
zapisování protestů
střik pro
stříku
osob,vede
vede44oddíly
oddílyrej
rejstříku
14Nc
neúplné návrhy,
návrhy, všeobecná
14Nc (nejasné
(ne asné a neúplné
všeobecná podání
podání exekuční;
exekuční; insolventní
insolvenční řízení,
řízení, konkursy)
konkursy)
aal1oddíl
před VR
VR-§
oddílvvrejstříku
rejstñku 14EXE
I 4EXE (pomoc
(pomoc před
- §259
259a a§ §260),
260),vede
vede rejstřík
rejstřík Cd, práce
prácepodle
podle
§§ 66,, odst.
9 j.ř.,
j.ř., vyznačuje právní
právní moci
moci dle § 23 j.ř., zajišťuje práce a údržbu
odst. 9
hnik
údržbuna
naPC
PC--tec
technik
IT,
IT, provádí
provádí zálohování.
zálohování.

Provádí
Provádí soudní
soudní výkony rozhodnutí, a to i podle
podle daňového
danˇového řádu, dražby movitých
movitých věcí, další
dle
místopředsedy soudu
dlepokynu
pokynupředsedy
předsedy soudu, místopředsedy
souduaaředitelky
ředitelky správy
správy soudu.
soudu.
Vedoucí
Monika ZIMPRICHOVÁ
ZIMPRICHOVÁ (zast.
(zast.
Bc.M.M.Mayerová,
Mayerová,Anna
Anna Balounová)
Balounová)
Bc.
Vedoucí kanceláře:
kanceláře: Monika

vede
vede rejstřík
rejstřík EXE
EXE soudní
soudní exekutoři
exekutoři aa příslušné
příslušné evidenční pomůcky, práce
práce podle
podle§§ 6,6, odst.
odst. 99
J.ř.
j.ř.
Vedoucí
kanceláře:Bc.
Be.Marcela
MarcelaMayerová
(zast.
Zimprichøvá,Alma
AnnaBalounová)
Balounová)
Mayerová (zast.
M.M.
Zimprichová,
Vedoucí kanceláře:
vede
evidenčnípomůcky,
pomůcky,práce
prácepodle
vede rejstřík
rejstřik E a příslušné
příslušné evidenční
j.ř.
podle§6,
§ 6,odst.
odst.9 9j.ř.

Dozorci
JUDr. Martiny
soudu
Okresního soudu
předsedkyně Okresního
Dufkové.,předsedkYne
MartinovDy&ové,
Dozorčí úřednice a sekretariát .pUDr.

vvDomažlicích:
Jana ZDEBORQVA.
ZDEBOROVÁ.DiS.
DiS.
Domažlicích: Jana
vykonává
přípravné
provádí přípravné
oddělení, provádí
soudrıích oddělení,
prověrkysoudních
provádí prověrky
úřednice, provádí
dozorčí úřednice,
práce dozorčí
vykonává práce
práce
žák. 106/1999 Sb.
Sb. Vv platném
platném znění,
znění,statistika
statistikaO,
soudem dle zák.
informací soudem
práce pro poskytování informací
O,
vykonává
místopředsedyaa ředitelky
ředitelky správy
správy soudu,
1
pokynu předsedy,
podle pokynu
práce podle
vykonává další práce
soudu,
vykonává
práce JUDr.
JUDr. Maria
Martině Dufkové, předsedkyniĹokresního
okresního soudu.
sekretářské práce
vykonává sekretářské
Vyšší
Vasylyna KUČVARA
KUCVARA (zast.
Balounová)
A.Balounová)
Oulíková,A.
(zast.V.V.Oulíková,
Vyšší podatelna: Vasvlyna
vykonává
novém nápadu trestním
provádí vV novém
podatelny aa provádí
vyšší podatelny
práci vyšší
vykonávápráci
trestním lustraci
lustraci CESO.
CESO.

Soudní
komisaři:
Soudní komisaři:

JUDr.
JUDr. Jitka
Jitka Holečková
Holečková
Mgr.
Mgr. Milan
Milan Platzer
Platzer
JUDr.
JUDr.Miroslava
Miroslava Szabová
Szabová

Přísedící
soudu:
Přísedící okresního soudu:

- dledležák.
zák.č.č.6/2002
6/2002Sb.,
Sb.,v vplatném
platnémznění
zněnívykonávají
vykonávajífunkci
funkcipřísedícího
přísedícíhouuOkresního
Okresního soudu
soudu
vV Domažlicích.
Při
zasedání
Domažlicích. Při zasedání přísedících
přísedících se
tomu, aby
aby tito
titozpravidla
zpravidlanezasedali
nezasedali
sepřihlíží
přihlíží k tomu,
více
roce.
více než
než 20 dnů v kalendářním roce.
Senát
3C:
Senát 3C:
> Bešta
Václav
Bešta Václav
> Janečková
Zuzana
Janečková Zuzana
> Minařík
Minařík Lubomír
Lubomír

Senát
7C:
Senát 7C:

Senát
4C:
Senát 4C:

Senát 8C:
> Beštaı Václav
Václav
>>Janečková
Janečková Zuzana
Zuzana

>
>
>
>>Sladký
Vlastimil
Sladký Vlastimil
>>Šafařík
Václav
Šafařík Václav
>>Váchalová
VáchalováJaroslava
Jaroslava
>>Volfíková
Jitka
Volfíková Jitka
>>Pánek
Pánek Jaromír
Jaromír
>>Němcová
Němcová Dagmar
Dagmar
>
>
>
>>Sladký
Vlastimil
Sladký Vlastimil
>>Šafařík
Šafařík Václav
Václav
>>Váchalová
Váchalová Jaroslava
Jarcslava
>>Volfíková
Jitka
Volfíková Jitka
>>Pánek
Pánek Jaromír
Jaromír
>>Němcová
Němcová Dagmar
Dagmar
> Bešta
Václav
Bešta Václav
> Janečkova
Zuzana
Janečková Zuzana
> Minařík
Lubomír
Minařík Lubomír

Senát 5C:
-1
> Bešta
Václav
_ . . Vác
lav
> Janečková
Janečková Zuzana
Zuzana
> Minařík
Minařík Lubomír
Lubomír

>
>
>>Sladký
Vlastimil
Sladký Vlastimil
>>Šafařík
Václav
Šafařík Václav
>>Váchalová
Váchalová Jaroslava
Jaroslava
>>Volfíková
Jitka
Volfíková Jitka
>>Pánek
Pánek Jaromír
Jaromír
>>Němcová
Němcová Dagmar
Dagmar

Senát
6C:
Senát 6C:
>>Bešta
Václav
Bešta Václav

>
>
>>Sladký
Vlastimil
Sladký Vlastimil
>>Šafařík
Václav
Šafařík Václav
>>Váchalová
Váchalová Jaroslava
Jaroslava
>>Volfíková
Jitka
Volfíková Jitka
>>Pánek
Pánek Jaromír
Jaromír
>>Němcová
Němcová Dagmar
Dagmar
> Janečková
Zuzana
Janečková Zuzana
> Minařík
Lubomír
Minařík Lubomír

>
>
>
>>Sladký
Vlastimil
Sladký Vlastimil
>>Šafařík
Václav
Šafařík Václav
>>Váchalová
Váchalová Jaroslava
Jaroslava
>>Volfíková
Jitka
Volfíková Jitka
>>Pánek
Pánek Jaromír
Jaromír
>>Němcová
Němcová Dagmar
Dagmar
> Bešta
Bešta Václav
Václav
> Janečková
Janečková Zuzana
Zuzana
> Minařík
Minařík Lubomír
Lubomír

>

> Minařík
Minařík Lubomír
Lubomír

>>Sladký
Vlastimil
Sladký Vlastimil
>>Šafařík
Šafařík Václav
Václav
>>Váchalová
Váchalová Jaroslava
Jaroslava
>>Volfíková
Jitka
Volfíková Jitka
>>Pánek
Pánek Jaromír
Jaromír
>>Němcová
Němcová Dagmar
Dagmar
Senát
9C:
Senát 9C:

>>Bešta
Bešta Václav
Václav

>
>
>>Sladký
Vlastimil
Sladký Vlastimil
>>Šafařík
Šafařík Václav
Václav
>>Váchalová
VáchalováJaroslava
Jaroslava
>>Volfíková
Jitka
Volfíková Jitka
>>Pánek
Pánek Jaromír
Jaromír
>>Němcová
Němcová Dagmar
Dagmar
> Janečková
Janečková Zuzana
Zuzana
> Minařík
Minařík Lubomír
Lubomír

Senát
IT:
Senát IT:

>>Holomojová
Holomojová Hana
Hana
>>Konopíková LHelena
Helena
>> Kupilík Josef
>>Mužík
MužíkPetr
Petr PhDr.
PhDr.
>>Strousek
Zdeněk
Strousek Zdeněk
>>Šefl
ŠecKamil
KamilFrantišek
František
>>Štípková
Vladislava
Štípková Vladislava
>>Váchal
Váchal Vojtěch
Vojtěch
>>Valachovičová
Valachovičová Hana
Hana
>>Tichá
TicháFrantiška
Františka
>> Frei
Frei Martin
Martin
>>CisteckáVěra
Čistecká Věra
>> Petr
Petr Josef
Josef
>
Eisenreich
Vladimír
> Eisenreich Vladimír

Senát 8T:
> Holomojová[IHara
Hana

> Konopíková ĹHelena
Helena
>>Kupilík
Josef
Kupilík Josef
>>Mužík
MužíkPetr
Petr PhDr.
PhDr.
>>Strousek
Strousek Zdeněk
Zdeněk
>>Šefl
ŠeflKamil
KamilFrantišek
František
>>Stípková
ŠtípkováVladislava
Vladislava
>>Váchal
Váchal Vojtěch
Vojtěch
>>Valachovičová
Valachovičová Hana
Hana
>>Dufková
Hana
Dufková Hana
>>Tichá
TicháFrantiška
Františka
>>Mgr.
Mgr.Horák
Horák Alexandr
Alexandr
>> Petr
PetrJosef
Josef
>>Eisenreich
Eisenreich Vladimír
Vladimír

Senát
2T:
Senát 2T:
>>Dufková
DufkováHana
Hana
>
Královcová
> Královcová Jitka
Jitka

>
>
>>Malík
MalíkKarel
Karel
>>Mareš
Zdeněk
Mareš Zdeněk
>
>Novák
Novák Jan
Jan
>>Be.
Salvová
Bc. Salvová Alena
Alena
>>Ing.
Ing.Svobodová
Svobodová Stanislava
Stanislava
>>Vančura
Vančura Rudolf
Rudolf
>>Zákavec
Žákavec Petr
Petr
>>Mgr.
Mgr.Horák
HorákAlexandr
Alexandr
> Kučera
KučeraRoman
Roman
> Líkař
Stanislav
Líkař Stanislav

>
>
>>Kupilíková
Kupilíková Jiřina
Jiřina
>>Líkař
Stanislav
Líkař Stanislav
>>Malík
Malík Karel
Karel
>>Mareš
MarešZdeněk
Zdeněk
>> Novák
Novák Jan
Jan
>>Be.
Alena
Bc.Salvová
Salvová Alena
>>Ing.
Ing.Svobodová
Svobodová Stanislava
Stanislava
>
Rudolf
> Vančura
Vančura Rudolf
>>Zákavec
Žákavec Petr
Petr
>
> Frei
FreiMartin
Martin
>>ČisteckáVěra
Čistecká Věra
> Královcová
Královcová Jitka
Jitka
> Kučera
Roman
Kučera Roman

Soudní
Soudní
odděl.
oddaL Odbor působnosti
působnosti
IT
IT

Předseda
senátu
Předseda senátu
zástupce
zástupce

Rozhodování ve věcech
věcech tr.
tr. rej.
rej. T, Td, NT přidělovaných
přidělovaných po
po jedné
jedné kolujícím
kolujícím systémem
systémem od nejnižšího senátu
senátu
Mgr.
Mgr. Milan
Milan Anderle
Anderle
až
tak, jak
jak časově nepadnou
napadnou Sspřihlédnutím
přihlédnutím kk vyloučení soudce *).
až po nejvyšší
ne vyšší tak,
*).
JUDr.
Švígler
JUDr. Jan
Jan Svígler
Dle
Sb. aavyhl.
Sb.je příkazcem.
Dle žák.
zák. č. 320/2001 Sb.
vyhl. č.
č. 416/2004 Sb.je
Mgr.Jan
Jan Faschingbauer
Faschingbauer
Specializace:
hospodářskákriminalita
kriminalitaaa cizinci,
Specializace: hospodářská
zakázkách, korupce
cizinci, korupce
korupce při
při veřejných zakázkách,
korupcepři
při veřejných
veřejných Mgr.

Samosoudce
Samosoudce
zástupce
zástupce

Mgr.
Mgr. Milan
Milan Anderle
Anderle
JUDr.
Svígler
JUDr. Jan
Jan Svígler
Mgr.Jan
Jan Faschingbauer
Faschingbauer
Mgr.

C.
Č. senátu
senátu
(přísedíď)
(přísedící)
Podle
Podle

seznamu

seznamu

é.
č. l l

soutěžích.
soutěžích.

Vyřizování
přípravnéhořízení
řízeníaadle
rozhodování i jako
jako soudce
soudce soudu
soudu
dle §§ 314
314 b,
Vyřizování agendy
agendy přípravného
b, odst.
odst. 22 tr.ř.
tr.ř. **)
**) rozhodování
pro
218/2003 Sb.
pro mládež
mládež podle žák.
zák. č. 218/2003
Sb.
Vyřizuje
Vyřizuje civilní
civilníagendu
agenduvvdobě
doběpohotovosti
pohotovosti vvmimopracovní
mimopracovní dobu.
dobu. Vyřizuje
Vyřizuje agendu
agendu trestního
trestního řízení v době
pohotovosti.
pohotovosti. U
U trestní
trestní agendy
agendy vyjma případů,
případů, kde by došlo k vyloučení
vyloučení soudce
soudce v dalším řízení v důsledku
specializace
určenédle
dlerozvrhu
rozvrhu práce,
práce,ledaže
ledažebybyúkon
specializace určené
vykonáván vv mimopracovní
mimopracovní dobu
době
úkon byl
byl vykonáván
dobu aa v době
pohotovostí.
pohotovosti.

2T
ZT

Rozhodování
tr. rej.
rej. T,
T, Td, NT přidělovaných
Rozhodování ve věcech
věcech tr.
přidělovaných po
po jedné
jedné kolujícím
kolujícím systémem
systémem od nejnižšího senátu
senátu
JUDr.
Švígler
JUDr. Jan
Jan Švígler
až
až po nejvyšší tak, jak Ďasově
časově nepadnou
napadnouSspřihlédnutím
přihlédnutímkkvyloučení
vyloučení soudce
soudce*).
*).
Mgr.
Mgr. Milan
Milan Anderle
Anderle
Dle
320/2001 Sb.
Sb.aavyhl.
vyhl. č.č. 416/2004
416/2004Sb.
Sb.je
příkazcem.
Dle žák.
zak. Ď.
č. 320/2001
je příkazcem.
Mgr.Jan
Jan Faschingbauer
Faschingbauer
Hlavní
trestní věci
věci mládeže,
mládeže,uutrestních
trestníchvěcí
Hlavní specializace:
specializace: trestní
přídělu,
I Rod
věcíRod
Rodsystémem
systémem
přídělu,
l Rod =1l T,
T, korupce
korupce Mgr.
úředních
úředních osob,
osob, korupce při dražbách.
dražbách.

Další
příslušníky Policie
Policie ČR aa BIS,
Další specializace:
specializace: věci
věci dopravní,
dopravní, specializace
specializace na
na trestné
trestné činy spáchané
spáchané příslušníky
trestné
BIS, trestné
činy
činy vojenské.
vojenské.
Vyřizováni
rozhodování i jako soudce
soudce soudu
řízení aa dle
Vyřizování agendy
agendy přípravného řízení
dle §§ 314
314 b,
b, odst.
odst. 22 tr.ř.
tr.ř. **)
**) rozhodování
soudupro
pro
mládež
218/2003 Sb.
Sb.
mládež podle žák.
zák. č. 218/2003
Pověřen,
místopředsedou
Pověřen, Ss účinností
účinností od
od 7.
7.l. l.2019,
2019,
místopředsedouOkresního
Okresního soudu
soudu vvDomažlicích
Domažlicích Vladimírem
Vladimírem
Matějíčkem
Matějíčkem plněním
plněním úkolů
úkolů soudního
soudníhodohledu
dohledu na trestním úseku
úseku (Spr
(Spr l8/2019).
18/2019).
řídí
úseku;
řídí aakoordinuje
koordinuje činnost
činnost trestního úseku,
provádí
provádí prověrky
prověrky trestních
trestníchspisů,
spisů, dohlíží
dohlíží na
na úroveň soudních jednání trestních
trestních soudců,
soudců;
koordinuje
koordinujespolupráci
spoluprácise
seStřediskem
Středískem probační a mediační služby,
služby;
zajišťuje
zajišťuje koordinaci
koordinacizainteresovaných
zainteresovaných složek ve věcech
věcech soudnictví nad mládeží
zák. Ď.
č. 218/2003
mládeží dle žák.
218/2003
Sb.;
Sb.,
zajišťuje
zajišťujemeziresortní
meziresortní spolupráci
spolupráci ss orgány činnými vv trestním
trestním řízení
řízení

Vyřizuje
Vyřizujecivilní
civilníagendu
agenduv vdobě
doběpohotovosti
pohotovostivvmimopracovní
mimopracovnídobu.
dobu.Vyřizuje
Vyřizujeagendu
agendutrestního
trestníhořízení
řízenívvdobě
době
pohotovosti.
pohotovosti. U trestní
trestní agendy
agendy vyjma případů, kde by došlo k vyloučení
vyloučení soudce
soudce v dalším řízení
řízení v důsledku
specializace
určenédle
dlerozvrhu
rozvrhu práce,
práce,ledaže
ledažebybyúkon
úkonbyl
byl vykonáván
vykonáván vv mimopracovní
specializace určené
době
mimopracovní dobu
dobu aa v době
pohotovostí.
pohotovosti.

JUDr.
Švígler
JUDr. Jan
Jan Švígler
Mgr.
Mgr. Milan
Milan Anderle
Anderle
Mgr.
Mgr.Jan
Jan Faschingbauer
Faschingbauer

Podle
Podle

seznamu

seznamu

č.2
č. 2

Soudní
Soudní
odděl.
Odbor působnosti
působnosti
oddaL Odbor

3C

soud. smíry
smíry před
před zah.
zah. řízení, ve věcech agendy
Rozhodování ve věcech obč.
obé. rej.
rej. C,
C, Cd a NC,
NC, L, soud.
agendy EE aa EXE
EXE
(exekuce),
posuzované dle
dleprávní
právníúpravy
úpravy účinné
účinné do
do31.
31.12.
12.2013
2013aavěci
věcivyplývající
vyplývajícíze
zevztahů
vztahů
(exekuce), věci obchodní posuzované
při výkonu
výkonu podnikatelské
podnikatelské činnosti posuzované
posuzované dle
mezi podnikateli při
dleprávní
právníúpravy
úpravyúčinné
účinnéod
odl.l. 1.
l. 2014, věci
věci
správní
po jedné kolujícím
až po
po nejvyšší
nejvyšší tak,
tak, jak
jak časově
správní přidělované
přidělované po
kolujícím systémem
systémem od nejnižšího
nejnižšího senátu
senátu až
časově
napadnou.
Sb. aa vyhl.
vyhl. č. 416/2004
416/2004 Sb.
Sb.jejepříkazcem.
příkazcem.
nepadnou. Dle žák.
zák. č. 320/2001 Sb.

Předseda
senátu
Předseda senátu

Samosoudce
Samosoudce

zástupce
zástupce

zástupce
zástupce

Vladimír
Vladimír Matějíček
Matějíček
Mgr.
Kyvířová
Mgr. Bohumila
Bohumila Kyvířová
Mgr.
Ševčíková
Mgr. Lenka
Lenka Ševčíková
JUDr.
Martincová
JUDr. Kateřina
Kateřina Martincová

Vladimír
Vladimír Matějíček
Matějíček

JUDr.
Dufková
JUDr. Martina Dufková

JUDr.
JUDr. Martina
Martina Dufková
Duﬂmvá

Mgr. Bohumila
Bohumila Kyvířová
Mgr.
Kyvířová

Mgr.
Mgr.Lenka
Lenka Ševčíková
Ševčíková

C.
Č. senátu
senátu
(přísedící)
(přísedící)
Podle
Podle
seznamu
seznamu

č.3
č. 3

JUDr.
Martincová
JUDr. Kateřina
Kateřina Martincová

Vyřizování
Vyřizovánísprávní
správníagendy
agendy - vyřizování
vyřizováníagendy
agendypodle
podle§§244
244 aa naši.
násl. o.s.ř.
Jako
nepřítomnosti JUDr.
JUDr. Dufkové
Dufkové vykonává agendu CEPR.
CEPR.
Jako zástup v době nepřítomnosti
Rozhodování
námitkách proti
proti rozhodnutí
rozhodnutí VSÚ.
VSÚ.
Rozhodování o
o námitkách

Vyřizuje
Vyřizujei itrestní
trestníagendu
agendui ijako
jakosoudce
soudcesoudu
soudu pro
pro mládež
mládež aa to vv době
době pohotovosti a v mimopracovní dobu a
to i iza
zasituace,
situace,kdy
kdy návrh
návrhna
naprovedení
provedení úkonu
úkonu napadne
napadne ještě v pracovní době,
to
době, ale
ale Ss přihlédnutím
přihlédnutím kk povaze
povaze
úkonu
lhůtě vv pracovní
pracovní době
doběúkon
úkonvykonat.
vykonat.
úkonu nelze
nelze vv zákonem
zákonem stanovené
stanovené lhůtě
VV pracovní
pokud úkon
úkon nemůže
nemůže
pracovní době
době vykonává
vykonává ii úkony
úkony trestního
trestního řízení
řízení vv době
době pohotovosti
pohotovosti a to pouze
pouze pokud
vykonat trestní
trestní soudce
soudce podle rozvrhu práce v důsledku
důsledku dovolené, nemoci,
vykonat
nemoci, školení
školení či
či případného
případného vyloučení
vyloučení
zákonného
zákonného soudce
soudce v dalším
dalším řízení
řízení sS ohledem
ohledem na specializaci
specializaci soudce či předchozí úkony.
úkony.
SS účinností
exekutory.
účinností od
od l.1.4.4.2015
2015 vykonává
vykonává dohled
dohled nad soudními exekutory.
Od
nevyřizuje
nejasná
Od l.l.l. l.2018
2018
nevyřizuje
nejasnáa aneúplná
neúplnápodání
podánívvpozůstalostní
pozůstalostní agendě.
agendě.
Věci přidělené
přidělené do
do 13.
13. l.1.2019
2019budou
budouprojednány
projednány aaúkony
úkony vvnich
r c h budou
budou činěny
činěny i inadále
nadále referentem
referentem
Věci
Vladimírem
Vladimírem Matějíčkem.
Matějíčkem.
4C
4C

Rozhodování
obě. rej.
rej. PP aa Nc,
Ne, Cd
Cd ve věcech
pozůstalostníagendy,
agendy,D,D,Sd,
Sd,UUaaNC
NC ve
ve věcech
věcech
Rozhodování ve věcech
věcech obč.
věcech pozůstalostní
pozůstalostní
agendyaa vv oddílu
rejstříku domácí
násilí, L přidělované
pozůstalostní agendy
oddílu rejstříku
domácí násilí,
přidělované po
po jedné
jedné kolujícím
kolujícím systémem
systémem
od nejnižšího
nejnižšího senátu
senátu až po nejvyšší tak, jak časově nepadnou.
od
napadnou.Rozhodování
Rozhodovánívvcivilních
civilních sporech vyvolaných
vyvolaných
pozůstalostní
schváleníprávního
právníhojednání
jednánívvpozůstalostním
pozůstalostnímřízení.
řízení.Dle
Dlezák.
žák.č.č.320/2001
320/2001Sb.
Sb.aa
pozůstalostní agendou
agendou aa schválení
vytí.
vyhl.6.č.416/2004
416/2004 Sb.je
Sb. je příkazcem.
příkazcem.
Poskytování
106/1999 Sb.
Sb.
Poskytování informací dle žák.
zák. 106/1999
Od
systémuCEPR.
CEPR.
Od2.
2.11.
l l. 2012
2012 vykonává
vykonává agendu v systému

Rozhodování
námitkách proti
proti rozhodnutí
rozhodnutí VSÚ.
VSÚ.
Rozhodování o
O námitkách
Věci
Věci přidělené
přidělené do
do 13.
13. l.l.2019
2019budou
budouprojednány
projednány aa úkony
úkony vvnich
nich budou
budou činěny
činěny ii nadále
nadále referentem
referentem
JUDr.
Dufkovou
JUDr. Martinou
Martinou Dufkovou

Od
jednu %.
•4.
Od14.
14.l.1.2019
2019vvagendě
agendě P aNc
a Nc snížen
snížen nápad oo jednu

Mgr.
Mgr. Jan
Jan Faschingbauer
Faschingbauer

Mgr.
Mgr. Jan
Jan Faschingbauer
Faschingbauer

JUDr.
Martincová
JUDr. Kateřina
Kateřina Martincová

JUDr.
Martincová
JUDr. Kateřina Martincová

Zástupce
civilní úsek
Zástupce - cìvílníúsek

Zástupce
civilní úsek
úsek
Zástupce - civilní
JUDr.
Martincová
JUDr. Kateřina Martincová
JUDr.
Mašinová
JUDr. Vladimíra
Vladimíra Mašínová

JUDr.
Martincová
JUDr. Kateřina
Kateřina Martincová

JUDr.
Mašinová
JUDr. Vladimíra Mašínová

Podle
Podle

seznamu

seznamu

Ď.4
č. 4

Soudní
Soudní

odděl.
oddaL

Odbor
Odbor působnosti
působnosti

5C

Rozhodování ve věcech
obě.rej.
rej. C,
C, Cd
Cd a NC,
NC, L, soud.
agendyEE aaEXE
EXE
věcech obč.
soud. smíry
smíry před
před zah.
zah. řízení, ve věcech
věcech agendy
ze vztahů
(exekuce), věci obchodní posuzované dle
dle právní
právní úpravy účinné do 31. 12. 2013
2013 aa věci
věci vyplývající ze
mezi podnikateli při výkonu
posuzovanédle
dleprávní
právníúpravy
úpravyúčinné
účinnéodod1.l.1.l. 2014,
2014, věcí
věci
výkonu podnikatelské
podnikatelské činností posuzované
správní přidělované
přidělované po
jedné kolujícím
systémem od nejnižšího
nejnižšího senátu
časově
správní
po jedné
kolujícím systémem
senátu až
až po
po nejvyšší
nejvyšší tak,
tak, jak
jak časově
napadnou,
judikatury. Dle žák.
Sb. je
je příkazcem.
příkazcem.
nepadnou, evidence judikatury.
zák. č.
č. 320/2001
320/2001 Sb. a vyhl. č. 416/2004 Sb.

Předseda
senátu
Předseda senátu

Samosoudce
Samosoudce

zástupce
zástupce

zástupce
zástupce

Mgr.
Kyvířová
Mgr.Bohumila
Bohumila Kyvířová

Mgr. Bohumila Kyvířová

Mgr.
Mgr.Lenka
Lenka Ševčíková
Ševčíková
Vladimír
Vladimír Matějíček
Matějíček
JUDr.
Mašinová
JUDr. Vladimíra Mašínová

Mgr. Lenka Sevčíková
Vladimír Matějíček

JUDr.
JUDr. Vladimíra
Vladimíra Mašinová
Mašínová
Mgr.
Mgr. Lenka
Lenka Ševéíková
Ševčíková
Mgr.
Kyvířová
Mgr. Bohumila Kyvířová
JUDr.
Martincová
JUDr. Kateřina Martincová

JUDr.
JUDr. Vladimíra
Vladimíra Mašinová
Mašínová

C.
Č. senátu
senátu

(přísedící)
(přísedící)
Podle
Podle
seznamu
seznamu

č.5
č. 5

JUDr. Vladimíra Mašinová

Vyřizovánísprávní
správníagendy
agendy - vyřizování
vyřizováníagendy
agendypodle
podle§§244
244aanaši.
násl. o.s.ř.
Vyřizování

Rozhodování
námitkách proti
proti rozhodnutí
rozhodnutí VSÚ.
VSU.
Rozhodování o námitkách
Vyřizuje i itrestní
trestníagendu
agendui ijako
jakosoudce
soudcesoudu
soudu pro mládež
mládež a to v době pohotovosti
Vyřizuje
pohotovosti a v mimopracovní
mimopracovní dobu a
to
ještě vv pracovní
pracovní době,
době, ale
ale Ss přihlédnutím
přihlédnutím kk povaze
povaze
to ii za
zasituace,
situace, kdy
kdy návrh
návrhna
naprovedení
provedení úkonu
úkonu napadne
napadne ještě
úkonu
stanovenélhůtě
lhůtě vv pracovní
pracovní době
doběúkon
úkonvykonat.
vykonat.
úkonu nelze
nelze v zákonem
zákonem stanovené
pracovní době
době vykonává
vykonává ii úkony
úkonytrestního
trestníhořízení
řízení vvdobě
doběpohotovosti
pohotovosti aatotopouze
pouze pokud
pokud úkon
úkonnemůže
nemůže
VV pracovní
vykonat
dovolené, nemoci,
nemoci, školení
školení čiči případného
případného vyloučení
vyloučení
vykonat trestní
trestní soudce
soudce podle rozvrhu práce v důsledku dovolené,
zákonného
ohledem na
na specializaci
specializaci soudce
soudcečičipředchozí
předchozíúkony.
úkony.
zákonného soudce
soudce v dalším řízení Ss ohledem

Od
2018
nevyřizuje
nejasná
Odl.1.l. 1.
2018
nevyřizuje
nejasnáa aneúplná
neúplnápodání
podánívvpozůstalostní
pozůstalostníagendě.
agendě.
Věci
nich budou
Věci přidělené
přidělené do
do 13.
13. l.l.2019
2019budou
budouprojednány
projednány aa úkony
úkony vvnich
budou činěny
činěny i i nadále
nadále referentem
referentem
Mgr.
Kyvířovou.
Mgr. Bohumilou
Bohumilou Kyvířovou.
6C
6C

Rozhodování
obč. rej. C, Cd a NC, L,
agendy EE aa EXE
EXE
Rozhodování ve věcech
věcech obč.
L, soud.
soud. smíry
smíry před
před zah.
zah. řízení, ve věcech
věcech agendy
(exekuce), věci
věci obchodní
obchodní posuzované
posuzované dle
l . 12.
ze vztahů
(exekuce),
dle právní úpravy účinné do 331.
12. 2013
2013 aa věci
věci vyplývající
vyplývající ze
mezi
dleprávní
právníúpravy
úpravyúčinné
účinnéodod1.l.I.l. 2014,
2014, věci
věci
mezi podnikateli
podnikateli při
přivýkonu
výkonupodnikatelské
podnikatelské činností posuzované
posuzované dle
správní
senátuaž
až po
po nejvyšší
nejvyšší tak,
tak, jak časově
správní přidělované
přidělované po jedné
jedné kolujícím systémem
systémem od nejnižšího
nejnižšího senátu
časově
napadnou.
Sb. aa vyhl.
vyhl. č.
č. 416/2004
416/2004 Sb.
Sb.jejepříkazcem.
příkazcem.
nepadnou. Dle žák.
zák. č. 320/2001 Sb.
Vyřizování
naši. o.s.ř.
o.s.ř.
Vyřizovánísprávní
správníagendy
agendy - vyřizování
vyřizováníagendy
agendypodle
podle §§ 244 a násl.
Rozhodování
námitkách proti
proti rozhodnutí
rozhodnutí VSU.
VSÚ.
Rozhodování oO námitkách
Vyřizuje
Vyřizujei trestní
i trestníagendu
agendui jako
jakosoudce
soudce soudu
soudu pro
pro mládež
mládež a to v době pohotovosti aa v mimopracovní dobu aa
to i iza
zasituace,
situace, kdy
kdynávrh
návrh na
na provedení
provedení úkonu
úkonu napadne
napadne ještě
to
ještě vv pracovní
pracovní době,
době, ale
aleSspřihlédnutím
přihlédnutím kk povaze
povaze
úkonu
stanovenélhůtě
lhůtěvv pracovní
pracovnídobě
doběúkon
úkonvykonat.
vykonat.
úkonunelze
nelze vv zákonem
zákonem stanovené
VVpracovní
pracovní době
době vykonává
vykonává ii úkony
úkonytrestního
trestního řízení
řízení vvdobě
doběpohotovosti
pohotovosti aa to
topouze
pouze pokud
pokud úkon
úkon nemůže
nemůže
vykonat
nemoci, školení
školení či
či případného
vyloučení
vykonattrestní
trestní soudce
soudce podle
podle rozvrhu práce
práce v důsledku
důsledku dovolené,
dovolené, nemoci,
případného vyloučení
zákonného
zákonného soudce
soudce v dalším řízení
řízení sS ohledem na specializaci soudce či předchozí úkony.
Od
2018
nevyřizuje
nejasná
Od l.1.l. 1.
2018
nevyřizuje
nejasnáaaneúplná
neúplnápodání
podánívvpozůstalostní
pozůstalostní agendě.
agendě.
Věci
Věci přidělené
přidělené do
do 13.
13. l.1.2019
2019budou
budouprojednány
projednány aaúkony
úkonyv vnich
r c h budou
budoučiněny
činěnyi nadále
i nadálereferentem
referentem
JUDr.
JUDr. Vladimírou
Vladimírou Mašinovou.
Mašinovou.

Mgr.
Ševčíková
Mgr.Lenka
Lenka Ševčíková
Mgr.
Kyvířová
Mgr. Bohumila
Bohumila Kyvířová
JUDr.
Martincová
JUDr. Kateřina
Kateřina Martincová

Podle
Podle
seznamu
č.6
č. 6

seznamu

Soudní
Soudní

odděl.
oddal.

Odbor
Odbor působnosti
působnosti

7C

Rozhodování
věcechobě.
obé.rej.
rej.C,
C, Cd
Cd aa NC,
NC, L, soud.
řízení, ve
ve věcech
věcechagendy
agendyEEaaEXE
EXE
Rozhodování ve věcech
soud. smíry před zah.
zah. řízení,
(exekuce), věci obchodní posuzované
posuzovanédle
dleprávní
právníúpravy
úpravy účinné
účinné do
do31.
31. 12.
12.2013
2013aavěci
věcivyplývající
vyplývající ze
ze vztahů
vztahů
mezi podnikateli
podnikateli při výkonu
činností posuzované
posuzovanédle
dleprávní
právníúpravy
úpravyúčinné
účinnéodod1.l.1.l. 2014,
2014,věci
věci
výkonu podnikatelské činností
správní
po jedné kolujícím
správní přidělované
přidělované po
kolujícím systémem
systémem od
od nejnižšího
nejnižšího senátu
senátu až po nejvyšší
nejvyšší tak,
tak, jak
jak Ďasově
časově
napadnou.
Dle zak.
žák. č.
č.320/2001
320/2001Sb.
Sb.aavyhl.
č. 416/2004
416/2004 Sb.
Sb.je
příkazcem.
nepadnou. Dle
vyhl. č.
je příkazcem.
Vyřizování
Vyřizování správní
správníagendy
agendy - vyřizování
vyřizováníagendy
agendypodle
podle§§244
244aanaši.
násl. o.s.ř.
o.s.ř.
Rozhodování
námitkáchproti
proti rozhodnutí
rozhodnutí VSÚ.
VSÚ.
Rozhodování oo námitkách

Předseda
senátu
Předseda senátu

Samosoudce
Samosoudce

zástupce
zástupce

zástupce
zástupce

JUDr.
Martincová JUDr.
Martincová
JUDr. Kateřina
Kateřina Martincová
JUDr. Kateřina
Kateřina Martincová

Mgr.
Ševčíková
Mgr.Lenka
Lenka Ševčíková
JUDr.
JUDr. Vladimíra
Vladimíra Mašinová
Mašínová
Mgr.
Kyvířová
Mgr. Bohumila
Bohumila Kyvířová
Vladimír
Vladimír Matějíček
Matějíček

Mgr.
Mgr. Lenka
Lenka Ševčíková
Ševčíková
JUDr.
Mašinová
JUDr. Vladimíra
Vladimíra Mašínová
Mgr.
Kyvířová
Mgr. Bohumila Kyvířová
Vladimír
Vladimír Matějíček
Matějíček

Mgr.
Mgr.Jan
Jan Faschingbauer
Faschingbauer

Mgr.
Mgr. Jan
Jan Faschingbauer
Faschingbauer

Zástupce - civilní úsek
JUDr.
Dufková
JUDr. Martina Duﬂcová

Zástupce
Zástupce - civilní úsek
úsek
JUDr.
Dufková
JUDr. Martina
Maﬂìna Dufková

C.
Č. senátu
senátu
(přísedíď)
(přísedící)
Podle
Podle
seznamu
seznamu

é.7
č. 7

Vyřizuje
Vyřizuje i itrestní
trestníagendu
agendui ijako
jakosoudce
soudcesoudu
soudupro
promládež
mládežaato
tovvdobě
doběpohotovosti
pohotovosti aavvmimopracovní
mimopracovnídobu
dobuaa
to
to ii za
zasituace,
situace, kdy
kdy návrh
návrhna
naprovedení
provedeníúkonu
úkonunapadne
napadne ještě
ještě vv pracovní
pracovní době,
době, ale
ale sS přihlédnutím
přihlédnutím kkpovaze
povaze
úkonu nelze
lhůtě v pracovní době úkon
úkon vykonat.
nelze vV zákonem
zákonem stanovené lhůtě
VV pracovní
pracovní době
době vykonává
vykonává ii úkony
úkonytrestního
trestníhořízení
řízení vvdobě
doběpohotovosti
pohotovostiaatotopouze
pouzepokud
pokudúkon
úkonnemůže
nemůže
vykonat
vykonat trestní
trestní soudce
soudce podle rozvrhu práce
práce vv důsledku
důsledku dovolené,
dovolené, nemoci,
nemoci, školení
školení či
či případného
případného vyloučení
vyloučení
zákonného
zákonného soudce
soudce v dalším řízení sS ohledem na specializaci soudce či předchozí úkony.
Od
nevyřizuje
nejasná
a aneúplná
Od l.l.l. l.2018
2018
nevyřizuje
nejasná
neúplnápodání
podánív vpozůstalostní
pozůstalostníagendě.
agendě.
Pro
Pro případ
případ vyloučení
vyloučení obou
obou soudců
soudců JUDr.
JUDr. Martiny
Martiny Dufkové
Duckovéa aMgr.
Mgr.Jana
JanaFaschingbauera
Faschingbauerave
vevěcech
věcechP
P aa Ne
Nc aa
C
C se
se specializací rozhodování vv civilních
civilních sporech
sporechvyvolaných
vyvolanýchpozůstalostní
pozůstalostníagendou,
agendou,bude
budevěc
věc projednávat
projednávat
JUDr.
Martincová.
JUDr. Kateřina
Kateřina Martincová.

Věci
Věci přidělené
přidělené do
do 13.
13. l.1.2019
2019budou
budouprojednány
projednánya aúkony
úkonyv nich
V nichbudou
budoučiněny
činěnyi nadále
i nadálereferentem
referentem
JUDr.
Martincovou.
JUDr. Kateřinou
Kateřinou Martincovou.

8C
8C

Rozhodování
obě. rej.
rej. PP aaNc,
Ne,Cd,
Cd,Sd,
Sd,aaNC,
pojedná
senátu
Rozhodování ve věcech
věcech obě.
NC, LL po
jedné kolujícím
kolujícímsystémem
systémem od nejnižšího senátu

až
napadnou. Dle
Dle zák.
žák. č.
č. 320/2001
320/2001 Sb.
Sb. aavyhl.
vyhl. č.č. 416/2004
416/2004 Sb.
Sb.jeje příkazcem.
pňkazcem.
až po
po nejvyšší
nejvyšší tak, jak
jak časově
časově nepadnou.
Rozhodování
námitkách proti
proti rozhodnutí
rozhodnutí VSÚ.
VSÚ.
Rozhodování o
O námitkách
Zastupuje
Zastupuje JUDr. Martinu
Martinu Dufkovou
Dufkovouvvcivilních
civilníchsporech
sporechvyvolaných
vyvolanýchpozůstalostní
pozůstalostní agendou.
agendou.

- •
Vyřizuje
Vyřizujecivilní
civilníagendu
agenduvvdobě
doběpohotovosti
pohotovostivvmimopracovní
mimopracovnídobu.
dobu.Vyřizuje
Vyřizujeagendu
agendutrestního
trestníhořízení
řízení vvdobě
době Zástupce - trestní
úsek
pohotovosti.
pohotovosti.
Mgr. Milan Anderle
Vyřizuje
Vyřizujei trestní
i trestníagendu
agendui ijako
jakosoudce
soudcesoudu
soudupro
promládež
mládežaatotovvdobě
doběpohotovosti
pohotovostiaavvmimopracovní
mimopracovnídobu
dobuaa JUDr. Jan Švígler
to
toi iza
zasituace,
situace,kdy
kdynávrh
návrhna
naprovedení
provedeníúkonu
úkonunapadne
napadne ještě
ještě vv pracovní
pracovní době,
době, ale
ale sS přihlédnutím
přihlédnutímkkpovaze
povaze
úkonu
úkonunelze
nelze vvzákonem
zákonem stanovené lhůtě v pracovní době úkon vykonat.
VV pracovní
pracovní době
době vykonává
vykonává ii úkony
úkonytrestního
trestního řízení
řízení vvdobě
doběpohotovosti
pohotovosti aa totopouze
pouze pokud
pokud úkon
úkon nemůže
nemůže
vykonat
vykonattrestní
trestnísoudce
soudce podle
podle rozvrhu
rozvrhu práce
práce vv důsledku
důsledku dovolené,
dovolené, nemoci,
nemoci, školení
školení čičipřípadného
případného vyloučení
vyloučení
zákonného
soudce či
či předchozí úkony.
zákonného soudce
soudce v dalším řízení sS ohledem na specializaci soudce
Vyřizuje
Vyřizujeagendu
agendupřípravného
přípravnéhořízení
uzeníaa to
toi ijako
jakosoudce
soudcesoudu
soudu pro
pro mládež,
mládež, rozhoduje
rozhoduje dle
dle §§ 314
314 b,
b, odst.
odst. 22 tr.ř.
tr.ř.
vvpracovní
pracovnídobě,
době,pokud
pokudúkon
úkonnemůže
nemůže vykonat
vykonattrestní
trestnísoudce
soudce vv důsledku
důsledku dovolené,
dovolené, nemoci,
nemoci, školení,
školení, účasti
účasti
na
na jiném
jinémúkonu
úkonutrestního
trestníhořízení
řízeníčičipřípadného
případnéhovyloučení
vyloučenízákonného
zákonnéhosoudce
soudce vvdalším
dalšímřízení
řízenísSohledem
ohledem na
na
specializaci
specializacisoudce
soudce či předchozí
předchozí úkony.
ı

.

.

-.

ı

Pro
Švíglera aa Mgr. Milana Anderleho
Pro případ
případ vyloučení
vyloučení obou
obou soudců
soudců JUDr. Jana
Jana Svíglera
Anderleho vv trestní
trestní věci,
věci, bude
bude věc
projednávat
projednávat Mgr.
Mgr.Jan
Jan Faschingbauer.
Faschingbauer.
Věci
úkony vv nich
nich budou
budou činěny
činěny ii nadále
nadále
Věcipřidělené
přidělené vvtrestních
trestních rejstřících
rejstřících do 13. l.1.2019
2019 budou
budou projednány
projednány aa úkony
referentem
referentem Mgr.
Mgr.Janem
Janem Faschingbauerem.
Faschingbauerem.

.

Zástupce
úsek
Zástupce - trestní
trestní úsek

Mgr.
Mgr. Milan
Milan Anderle
Anderle

JUDr.
Švígler
JUDr. Jan
Jan Svígler

Podle
Podle
seznamu
č.8
č. 8

seznamu

Soudní
Soudní
odděl.
oddaL Odbor
Odbor působnosti
působnosti

9C

Předseda
senátu
Předseda senátu

Samosoudce
Samosoudce

zástupce
zástupce

zástupce
zástupce

Rozhodování
věcech obč.
obč. rej.
rej. C, Cd a NC, L, soud.
agendy EE aa EXE
EXE
Rozhodování ve věcech
soud. smíry
smíry před
před zah.
zah. řízení,
řízení, ve
ve věcech
věcech agendy
Mgr. Lenka Ševčíková
(exekuce), věci obchodní posuzované
dle právní
právní úpravy účinné do 31. 12. 2013
2013 aa věci
věci vyplývající ze
posuzované dle
ze vztahů
vztahů Mgr. Lenka Ševčíková
Martincová
JUDr. Kateřina
Kateřina Martincová
mezi podnikateli
podnikateli při
při výkonu
výkonupodnikatelské
podnikatelskéčinností
činností posuzované
posuzované dle právní úpravy
2014,věci
věci JUDr.
mezi
úpravy účinné
účinné od
od 1.
l. l.1.2014,
Kyvířová
Mgr. Bohumila
Bohumila Kyvířová
správní
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řízení vv době
době pohotovosti
pohotovosti a to pouze
pouze pokud
vykonat
dovolené, nemoci,
nemoci,školení
školeníčiči případného
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práce v důsledku
důsledku dovolené,
zákonného
na specializaci
specializaci soudce
soudcečiči předchozí
předchozíúkony.
úkony.
zákonného soudce
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nejasnáaaneúplná
neúplnápodání
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95/2019,1212 CC 196/2018,
9 CC72/2019,
CC
74/2019,
9 9
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skončenívěci
věcipředchozí,
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spisů vvrámci
rámciobecného
obecného kolujícího
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VVpřípadě
nejvyšší
po
až
senátu
nejnižšího
od
vždy
nejmladší,
po
až
přerozdělení těchto věcí kolujícím
kolujícímsystémem,
systémem, tak
tak jak
jakčasově
časově napadly,
napadly, a to
to od
od nejstarších
nejstarších
nejmladší,
od nejnižšího senátu až
nejvyšší
přerozdělení

kritérií stanovených
pravidel a kritérií
senát podle rozvrhu
rozvrhu práce, sS dodržováním všech pravidel
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V případě, že loudej^e vyloučen ze
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