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Opatření č. 6 k Rozvrhu práce na rok 2018
účinné ode dne 1. 7. 2018
1) Do soudního oddělení č. 1 se JUDr. Blance Škrétové zastavuje nápad všech věcí (včetně
věcí zkráceného řízení, kdy se vypouští z tabulky pro tyto účely stanovené).
2) Na opatrovnický úsek se na pozici rejstříkové vedoucí zařazuje Petra Švorcová a bude
vykonávat tyto činnosti:
a) společně s Lucií Erbenovou zpracovává, tedy třídí a rozděluje mezi jednotlivé
rejstříkové vedoucí poštu převzatou z podatelen
b) podle instrukcí vedoucí úseku zastupuje při zapisování na jednacích síních všechny
ostatní rejstříkové vedoucí opatrovnického úseku
c) vede rejstřík pro vyžadování výpisů a opisů rejstříků trestů
d) vykonává činnosti v tzv. nesenátních spisech pro soudní oddělení 8, 9, 32 a pro
soudní oddělení 0 s lichými spisovými značkami
e) v agendě P, Nc a P a Nc zpracovává spisy s lichými spisovými značkami bez uvedení
čísla soudního oddělení
f) v agendě P společně s Lucií Erbenovou zpracovává pro soudní oddělení všech čísel
spisy již zletilých dětí
g) vede rejstřík P a Nc svéprávností v soudním oddělení 21, 26, které dokončují
JUDr. Houdková a Mgr. Hoček
Petře Švorcové se zástupy určují takto:
pro bod a), c), d), e) f) - Lucie Erbenová, Iva Chalupová, Martina Fišerová, Lucie Štejfová
pro bod g) - Zuzana Beinhauerová, Iva Chalupová, Michaela Buiová, Martina Fišerová
3) Z důvodu zařazení Petry Švorcové na opatrovnický úsek dochází k úpravě rozdělení činností
mezi ostatní rejstříkové vedoucí opatrovnického úseku takto:
a) u Lucie Erbenové se
a. vypouští bod g)
b. v bodě i) nahrazuje text „Ivou Chalupovou“ textem „Petrou Švorcovou“
c. bod h) se nahrazuje tímto textem „vykonává činnosti v tzv. nesenátních
spisech pro soudní oddělení 10, 11, 30, 31 a pro soudní oddělení 0 se sudými
spisovými značkami“
d. bod j) se nahrazuje tímto textem „v agendě P, Nc a P a Nc zpracovává spisy se
sudými spisovými značkami bez uvedení čísla soudního oddělení“
e. bod k) se nahrazuje tímto textem „v agendě P společně s Petrou Švorcovou
zpracovává pro soudní oddělení všech čísel spisy již zletilých dětí
b) u Ivy Chalupové se
a. vypouštějí body c) a d)
b. bod c) bude nově znít „vede rejstřík ROD pro všechna soudní oddělení“

c) u Aleny Kurtinové se bod a) nahrazuje tímto textem „vede rejstříky pro soudní
oddělení č. 30 s výjimkou rejstříku Rod a 33 ve věcech, kde je řešitelem Mgr. Kalík“
d) u Zuzany Beinhauerové se v bodě a) vypouští text „21 a 26“
4) Jarmila Bondrová, současná zapisovatelka trestního úseku, bude od 1. 7. 2018 vykonávat
činnosti protokolující úřednice.
5) Z důvodu skončení pracovního poměru vyšší soudní úřednice Růženky Kučerové její agendu
přebírá vyšší soudní úřednice Lucie Hnyková. Lucie Hnyková nahrazuje v zástupech
Růženku Kučerovou všude tam, kde dosud Růženka Kučerová zastupovala. Lucii Hnykovou
zastupují ti zaměstnanci, kteří dosud zastupovali Růženku Kučerovou.
6) Mgr. Zuzaně Vavřinové se zastavuje nápad věcí občanskoprávního dožádání.
7) Nápad věcí občanskoprávního dožádání bez cizího prvku se v soudních odděleních č. 82 Mgr.
Lukáši Kučerovi a v č. 83 Mgr. Janu Klimentovi zvyšuje na 100 %.
8) Mgr. Roman Flanderka je prvním zástupem všech asistentů vyřizujících úkony ve věcech
přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech, tyto úkony pak bude zcela vykonávat namísto
Mgr. Hanáka v soudním oddělení č. 22 soudce Mgr. Kopala. Nadále již nebude působit na
úseku trestním.
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