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Opatření č. 4 k Rozvrhu práce na rok 2018
účinné ode dne 1. 5. 2018
1.

Působnost Bc. Viliama Oppitze se rozšiřuje o činnosti v oblasti zabezpečovacího
a přístupového systému; tyto činnosti se odnímají Mgr. Kamile Břachové.

2.

Na pozici rejstříkové vedoucí pro vedení rejstříků trestního úseku (včetně tzv.
mundování) s výjimkou rejstříku T a Tm se zařazuje Petra Slováková. Ve stanovených
zástupech nahradí Petru Perničkovou.

3.

Vyšší soudní úřednice Dagmar Adámková se zařazuje na opatrovnický úsek, kde bude
vykonávat činnosti VSÚ:
a) pro soudní oddělení č. 32
b) pro soudní oddělení č. 22, 26, 27 a 59 v agendě přípustnosti převzetí nebo držení
v ústavech (L)
c) v tzv. nesenátních spisech všech soudních oddělení týkajících se věcí svéprávností
bez ohledu na číslo soudního oddělení spisu P, ve kterých není podán žádný
návrh, a tudíž není evidován v seznamu senátních věcí P a Nc
Zástupy v opatrovnických agendách se určují takto:
Dagmar Adámková bude nově v těchto agendách zastupovat jako první v pořadí Lucii
Hnykovou, jako druhá v pořadí Růženku Kučerovou a jako třetí v pořadí Simonu
Ajmovou.
Dagmar Adámková bude zastupována takto:
- pro věci soudního odd. č. 22 – Simonou Ajmovou, Růženkou Kučerovou, Lucií
Hnykovou a Simonou Löfflerovou
- pro věci soudního odd. č. 27 – Růženkou Kučerovou, Lucií Hnykovou, Simonou
Löfflerovou a Simonou Ajmovou
- pro věci soudního odd. č. 59 – Lucií Hnykovou, Simonou Löfflerovou, Simonou
Ajmovou a Růženkou Kučerovou
- pro věci soudního odd. č. 26 – Lucií Hnykovou, Simovou Ajmovou, Růženkou
Kučerovou a Simonou Löfflerovou
- v ostatních agendách – Simonou Ajmovou, Lucií Hnykovou a Růženkou Kučerovou
Dále ve věcech E, EXE a Nc (na dosavadním zařazení) učiní potřebný úkon v těch
spisech, které jí budou předloženy dle pokynu učiněného do 30. 4. 2018 včetně či nově
napadlých v tomto období.
Nápad nových věcí do soudního odd. č. 70 (Dagmar Adámkové) se dnem 30. 4. 2018
zastavuje, resp. od 1. 5. 2018.

Dagmar Adámková se dnem 1. 5. 2018 rovněž vypouští ze zástupů pro agendu E a EXE.
4.

U vyšší soudní úřednice Simony Ajmové se činnosti upravují takto:
- bod b) se nahrazuje textem: „vykonává činnosti vyšší soudní úřednice pro soudní odd.
č. 8 občanskoprávního úseku, dokud spis po odchodu Mgr. Matoucha není
předkládán novém soudci k dalším úkonům“
- bod d) – na konec první věty se doplňují slova „s výjimkou věcí svéprávností“.

5.

Vyšší soudní úřednice Lucie Hnyková bude vykonávat:
a) nesoudcovské úkony ve spisech se sudými spisovými značkami těch soudních
oddělení, která již nejsou obsazena soudcem (a kde má tedy kompetence VSÚ)
s výjimkou věcí svéprávností
b) činnosti v soudním odd. č. 21 týkajících se věcí svéprávností
c) zpracovává statistiku O ve spisech ze soudních odd. občanskoprávního úseku,
tyto pak rovným dílem se Simonou Ajmovou

6.

Vyšší soudní úřednice Růženka Kučerová bude vykonávat činnosti pro soudní odd. č. 8, 10
a 31, pokud nemá výslovně některé činnosti svěřeny jiná soudní úřednice.

7.

Z důvodu přeřazení Dagmar Adámkové na opatrovnický úsek dochází k úpravě rozdělení
činností mezi ostatní vyšší soudní úřednice exekučního oddělení takto:
Do soudního oddělení č. 72 Aleny Harcinikové se přidávají tyto činnosti:
a) řeší všechny věci po VSÚ Jakubu Bláhovi, které po jeho odchodu dosud nebyly
přiděleny jinému řešiteli
b) provádí všechny nesoudcovské úkony (tj. tam, kde má oprávnění takový úkon provést
VSÚ dle zákona č. 121/2008 Sb. v platném znění) ve věcech rejstříku EXE a rejstříku
Nc, pokud se věc týkala nařízení exekucí, napadlých do 31. 12. 2012 soudci JUDr. Ing.
arch. Kamilu Podholovi, Ph.D.
c) pokračuje ve vyřizování věcí exekutorských, které napadly či byly přiděleny do
soudního oddělení č. 70 v době od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2013 a dále v době od 1. 1.
2018 do 30. 4. 2018
a odebírají se činnosti uvedené v dosavadním bodu a), které se týkají věcí Mgr. Medkové.
Do soudního oddělení č. 73 Lenky Holatové se přidávají tyto činnosti:
a) vykonává činnosti vyšší soudní úřednice týkající se agendy exekučních věcí pro soudní
odd. č. 23
b) provádí všechny nesoudcovské úkony (tj. tam, kde má oprávnění takový úkon provést
VSÚ dle zákona č. 121/2008 Sb. v platném znění) ve věcech rejstříku EXE a rejstříku
Nc, pokud se věc týkala nařízení exekucí, napadlých do 31. 12. 2012 soudkyni Mgr.
Stegurové a dále ve všech věcech rejstříku EXE a Nc, které napadly do konce roku
2012 kterémukoliv řešiteli, pokud byly později do roku 2015 včetně přiděleny Mgr.
Medkové a které Mgr. Medkové do soudního odd. č. 31 od 1. 1. 2016 napadly či byly
přiděleny
c) pokračuje ve vyřizování věcí exekutorských, které napadly či byly přiděleny do
soudního oddělení č. 70 v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015
d) pokračuje ve vyřizování věcí s lichou spisovou značkou přidělených do soudního odd.
č. 70 po odchodu Mgr. Rybáčkové
a odebírají se činnosti uvedené v dosavadním bodu c).

Do soudního oddělení č. 74 Simony Löfflerové se přidávají tyto činnosti:
a) vykonává činnosti vyšší soudní úřednice týkající se agendy exekučních věcí pro soudní
odd. č. 26
b) řeší všechny věci po VSÚ Pavlíně Šíchové, které po jejím odchodu na mateřskou
dovolenou dosud nebyly přiděleny jinému řešiteli
c) provádí všechny nesoudcovské úkony (tj. tam, kde má oprávnění takový úkon provést
VSÚ dle zákona č. 121/2008 Sb. v platném znění) ve věcech rejstříku EXE a rejstříku
Nc, pokud se věc týkala nařízení exekucí, napadlých do 31. 12. 2012 soudkyni Mgr.
Semirádové
d) pokračuje ve vyřizování věcí exekutorských, které napadly či byly přiděleny do
soudního oddělení č. 70 v době od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017
e) pokračuje ve vyřizování věcí se sudou spisovou značkou přidělených do soudního odd.
č. 70 po odchodu Mgr. Rybáčkové
8.

Soudní tajemnice Gabriela Duchoňová, Zuzana Kotyzová a Zuzana Pecháčková budou
ve stávajících soudních odděleních působit jako vyšší soudní úřednice.

9.

Vyšší soudní úřednice Lucie Slavíková bude v oddělení dědickém a pozůstalostním
vykonávat současně činnosti rejstříkové vedoucí tohoto oddělení, tj. povede rejstříky pro
soudní odd. č. 35 včetně knihy úschov.
Zároveň již nadále nebude řešit statistku R pro všechna občanskoprávní soudní oddělení
a nebude již provádět ve statusových věcech manželských či partnerských kontrolu zaplacení
soudních poplatků vč. dalších souvisejících činností. Tyto úkony budou činit vyšší soudní
úřednice či soudní tajemnice pro příslušné soudní oddělení.

10. V bodu XI.15 se u rejstříkové vedoucí Lucii Marxové doplňuje bod c) tohoto znění:
c) zapisuje v jednací síni při jednání v soudním odd. č. 23 v době nepřítomnosti z důvodu
studia (formou týdenních studijních soustředění) Martiny Růzhové, a to každé úterý
11. V bodu XI.19 se u rejstříkové vedoucí Andrey Lajtarové vypouští text „a v týdnu
následujícím po tomto soustředění (čtvrtek)“.
12. V bodu XI.20 se u rejstříkové vedoucí Jaroslavy Benešové doplňuje, že bude zajišťovat
přepis rozhodnutí vydaných soudcem JUDr. Podholou ve spisech agendy dědické
a pozůstalostní a soudních úschov.
Dále se bod d) nahrazuje tímto zněním:
„zapisuje v jednací síni při jednání v soudním odd. č. 23 v době nepřítomnosti z důvodu
studia Martiny Růzhové, a to každý čtvrtek“.
13. V bodu XI.24 se u rejstříkové vedoucí Miloslavy Lebduškové bod c) nahrazuje tímto
zněním:
„zapisuje v jednací síni při jednání v soudním odd. č. 59 v době nepřítomnosti z důvodu
studia Hany Štěpánkové, a to každý čtvrtek“.
14. V bodu XI.29 se u rejstříkové vedoucí Bc. Jany Drahotové doplňuje, že bude zajišťovat
přepis rozhodnutí vydaných soudcem Mgr. Štěpánkem ve spisech agendy dědické
a pozůstalostní a soudních úschov.

15. Asistentka JUDr. Tereza Poštová již nebude vykonávat asistentské práce pro soudní
oddělení č. 30 a 31, namísto toho bude působit na trestním úseku pod vedením Mgr.
Pechláta.
16. Asistentka Mgr. Blanka Lemfeldová bude působit namísto JUDr. Poštové i v soudním
oddělení č. 31.
17. U JUDr. Ireny Dlouhé se upravují pořadí zástupů takto:
ZÁSTUP:
1. Mgr. Medková
2. JUDr. Sypecká s výjimkou věcí svéprávnosti
3. Mgr. Kalík
4. Mgr. Mečlová
5. Mgr. Tvrdíková
pro věci jiné než opatrovnické:
1. JUDr. Maxa
2. JUDr. Houdková jako 2. v pořadí pro věci ústavní
3. Mgr. Urbánková
4. Mgr. Vašák
5. Mgr. Hoček jako 1. v pořadí toliko pro věci ústavní

Liberec 20. 4. 2018
JUDr. Ivana Šoljaková
Předsedkyně okresního soudu

