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účinné ode dne 1. 11. 2018
1. Dnem 31. 10. 2018 se uzavírá soudní oddělení č. 59. Spisy Mgr. Vachové vzhledem k tomu,
že oddělení nemůže převzít nový soudce, budou rozděleny stejným dílem mezi soudce, kterým
napadá totožná agenda, tj. Mgr. Tomáše Kopala (odd. č. 22), JUDr. Pavla Preislera(odd. č. 23),
Mgr. Petra Hočka(odd. č. 26) a JUDr. Annu Felcmanovou(odd. č. 27).
K rozdělení dojde automatickým přidělením, kdy vyšší podatelna věc vždy znovu zapíše –
vygeneruje spisovou značku, pod kterou by jinak byla přidělena věc nová, a tuto následně
zmylní (současná spisová značka věci se nemění), neboť s její pomocí bude toliko určen
soudce dané specializace, který je na řadě obecným kolujícím systémem. Ten bude pak
v systému ISAS zapsán jako řešitel věci namísto Mgr. Vachové, které původně věc napadla, a
pod původní sp. zn. 59 C bude v řízení pokračovat.
Spisy Mgr. Vachové budou takto „přezapisovány“ v pořadí dle stáří spisových značek, pokud
jde o věci nevyřízené či obživlé do 31. 10. 2018 – seznam k tomuto dni připraví rejstříková
vedoucí, tento se připojí k tomuto opatření jako příloha.
Stejným způsobem se budou přidělovat i věci, které obživnou či v nich bez ohledu na stav
vykazovaný v ISASu bude třeba provést úkon soudcem či posoudit další postup pro
administrativu. Tyto již budou k přezápisu předkládány do VP tak, jak případně dojdou na
kancelář.
Za účelem tohoto přerozdělování spisů po Mgr. Vachové bude otevřena samostatná
specializace „PRERJV“, která bude obsahovat údaje o všech spisech, které po Mgr. Vachové
byly přerozděleny, a pod kterou bude dostupný seznam zmylněných značek použitých pro
vygenerování nového řešitele věci.
Spisy z přípravného řízení, které by jinak napadaly dle pravidel rozvrhu práce Mgr. Vachové
(vazba, není dosud podána obžaloba atd.), bude řešit ten soudce, který drží službu
dosažitelnosti v době, kdy taková věc případně napadne.
2. Mgr. Ivana Štěpánová bude asistentkou JUDr. Pavla Preislera, Ph.D.
3. Vedoucí trestní kanceláře Jana Marková povede rejstříky pro soudní odd. č. 1, pro které
povede i sklad věcí doličných.
Současně dochází ke změně zástupů takto:
Janu Markovou budou zastupovat v tomto pořadí:

pro soudní odd. č. 1 - Miroslava Skořepová, Lenka Vlachová, Jitka Vorlíčková, Petra
Donátová, Bc. Zuzana Hájková, Dagmar Kočová
pro soudní odd. č. 4 – Petra Donátová, Jitka Vorlíčková, Lenka Vlachová, Miroslava
Skořepová, Dagmar Kočová, Bc. Zuzana Hájková.
4. Jitku Vorlíčkovou v pozici protokolující úřednice bude zastupovat Lenka Vlachová.
5. Po dobu nepřítomnosti Marie Macanové, rejstříkové vedoucí v soudním odd. č. 21, bude
činnosti rejstříkové vedoucí v tomto oddělení vykonávat Hana Štěpánková, která současně
po tuto dobu nahrazuje Marii Macanovou ve všech stanovených zástupech.
Současně dochází ke změně zástupů všude tam, kde Hana Štěpánková zastupovala nebo byla
zastupována na pozici rejstříkové vedoucí v tzv. obchodních týmech, takto:
Elen Schwenkovou bude zastupovat v tomto pořadí - Pavla Tluková, Martina Růzhová,
Markéta Musilová.
Pavlu Tlukovou bude zastupovat v tomto pořadí - Elen Schwenková, Markéta Musilová,
Martina Růzhová.
Markétu Musilovou bude zastupovat v tomto pořadí - Martina Růzhová, Pavla Tluková, Elen
Schwenková.
Martinu Růzhovou v pozici rejstříkové vedoucí bude zastupovat v tomto pořadí - Markéta
Musilová, Elen Schwenková a Pavla Tluková.
Hana Štěpánková i nadále povede rejstříky pro soudní odd. č. 59 s výjimkou věcí agendy
svéprávností a agendy převzetí nebo držení v ústavech.
6. Na občanskoprávní úsek se zařazuje na pozici zapisovatelky Eliška Matoušková, kterou
bude řídit vedoucí úseku.
7. Vyšší soudní úřednici Lence Holatové se na dobu od 1. 11. 2018. do 30. 11. 2018 zastavuje
nápad všech věcí.
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