Česká republika – Okresní soud v Liberci
U Soudu 540/3, 460 72 Liberec
tel.: 485 238 111, fax: 485 238 235, podatelna@osoud.lbc.justice.cz

V Liberci dne 19. 9. 2014
Č.j.: 55 Spr 1263/2014
Opatření č. 9 k Rozvrhu práce na rok 2014

V rozvrhu práce na rok 2014 dochází s účinností od 1. 10. 2014 k následující změně:

1) Vzhledem k tomu, že dne 30. 9. 2014 Mgr. Taťjaně Bernátkové končí funkční období
místopředsedkyně pro trestní úsek, se od 1. 10. 2014 zvyšuje nápad nových trestních
věcí obecné kriminality s výjimkou specializované agendy do soudního oddělení č. 2
na 100 %.
Správu úseku trestního bude nadále vykonávat předsedkyně soudu. Jejím zástupem
pak bude nadále namísto Mgr. Bernátkové JUDr. Jana Švorčíková. Současně se ruší
zástup Mgr. Bernátkové za místopředsedu občanskoprávního úseku.
2) Z důvodu vysokého stavu nevyřízených věcí se zastavuje nápad všech nových věcí do
soudního oddělení č. 15 s výjimkou věcí s pracovněprávní specializací. Zůstává tak
nápad dle bodu IX. 8. písm. a) a písm. c) rozvrhu práce.
3) Pro měsíc říjen 2014 se zastavuje nápad všech nových věcí do soudního oddělení č. 81
Mgr. Věře Jedličkové a do soudního oddělení č. 82 Mgr. Ivany Štěpánové. Důvodem
je delší nepřítomnost Mgr. Jedličkové a z toho plynoucí vysoké zatížení Mgr.
Štěpánové, která je jejím zástupem. Tímto bude zajištěno vyrovnanější zatížení
jednotlivých řešitelů zejména na úseku EXE.
4) Zvyšuje se nápad nových věcí dle bodu IX. 22. písm. a) – h), tj. agenda P a Nc a L do
soudního oddělení č. 31 ze stávajících 30 % na 50 % za účelem zajištění
rovnoměrného zatížení jednotlivých soudních oddělení.
5) V zástupu v soudním oddělení č. 9 Mgr. Tvrdíkové se mění pořadí zástupu na 3. a 4.
místě tak, že jako třetí v pořadí namísto JUDr. Špráchalové bude zastupovat (po Mgr.
Mečlové a Mgr. Matouchovi) Mgr. Medková. JUDr. Špráchalová tak zůstane v pořadí
poslední, čtvrtý zástup Mgr. Tvrdíkové.

6) V odd. P, Nc se z důvodu zefektivnění práce zavádějí tzv. minitýmy, které budou
tvořit vždy jeden soudce, jedna rejstříková vedoucí a jedna vyšší soudní úřednice,
která bude současně zařazena do dvou minitýmů – viz následující tabulka:
soudce
Mgr. Ondřej Matouch
Mgr. Ivana Tvrdíková
Mgr. Pavlína Mečlová
Mgr. Vladimíra Medková

JUDr. Romana Staňková

JUDr. Helena Špráchalová
pro všechny soudce

rejstříková vedoucí
a jí vedené rejstříky
Bc. Barbora Vachová
8 Nc, P,Nc, P
Petra Švorcová
9 Nc, P,Nc, P, ZRT
Šárka Burešová
11 Nc, P,Nc, P
Lucie Erbenová
31 Nc, P,Nc, P, ZRT
+ tzv. nesenátní věci
Denisa Brennerová
28 ROD
+ 8 – 11 a 31 L
+ zpracování pošty
Veronika Negru
10 Nc, P,Nc, P
u všech RV

vyšší soudní úřednice
Simona Ajmová
Pavlína Šíchová
Simona Ajmová
Pavlína Šíchová

Růženka Kučerová

Růženka Kučerová
Mgr. Věra Jedličková
Mgr. Ilja Novák (výslechy L a zhlédnutí)

Rejstříkové vedoucí povedou rejstříky a spisy soudního oddělení daného soudce
s výjimkou rejstříků a spisů věcí přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech (agenda L) a pro
vyžadování výpisů a opisů rejstříku trestů pro opatrovnické oddělení (agenda ZRT).
Rejstříky agendy ZRT povede pro všechny z opatrovnického oddělení Lucie
Erbenová, v této činnosti ji případně zastoupí Petra Švorcová.
Rejstříky a spisy věcí přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech (agenda L) povede
pro všechny Denisa Brennerová. Ta bude dále pro opatrovnické oddělení zpracovávat – třídit
a rozdělovat mezi jednotlivé rejstříkové vedoucí poštu převzatou z podatelen.
Činnosti v tzv. nesenátních věcech bude pro všechna oddělení vykonávat Lucie
Erbenová.
Současné se upravuje zastupování rejstříkových vedoucích opatrovnického oddělení
takto:
1. Rejstříkovou vedoucí při zapisování na jednací síni vždy jako první zástup v pořadí
zastoupí Denisa Brennerová, pokud bude přítomna.
2. Zástup při všech ostatních činnostech bude prováděn postupně v tomto pořadí –
tedy přebírá první přítomná vedoucí v tomto pořadí:

za Bc. Barboru
Vachovou
za Veroniku
Negru
za Petru
Švorcovou
za Šárku
Burešovou
za Lucii
Erbenovou

1.

2.

3.

4.

Veronika Negru

Šárka Burešová

Lucie Erbenová

Petra Švorcová

Bc. Barbora
Vachová

Petra Švorcová

Šárka Burešová

Lucie Erbenová

Veronika Negru

Lucie Erbenová

Bc. Barbora
Vachová

Šárka Burešová

Lucie Erbenová

Veronika Negru

Petra Švorcová

Bc. Barbora
Vachová

Šárka Burešová

Bc. Barbora
Vachová

Petra Švorcová

Veronika Negru

3. Pokud nebude přítomna Denisa Brennerová, pak ve výše uvedeném pořadí první
přítomný zástup, který není se svým soudcem na jednací síni, převezme zastoupení
při zápisu při jednání a další pak ostatní činnosti.
Nepřítomnost více osob, která nebude řešitelná použitím výše uvedených pravidel,
případně vyřeší ad hoc svým rozhodnutím ředitelka správy soudu.
Denisu Brennerovou pak bude zastupovat Lucie Erbenová, nebude-li přítomna ani
jedna z nich, stanoví další zástup ad hoc dle aktuální vytíženosti (zejména
jednacími dny) svým rozhodnutím ředitelka správy soudu.

JUDr. Ivana Šoljaková
předsedkyně Okresního soudu
v Liberci

Se soudcovskou radou projednáno
dne 19. 9. 2014
Mgr. O. Matouch

