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Opatření č. 8 k Rozvrhu práce na rok 2018
účinné ode dne 1. 8. 2018
1. Otevírá se nové soudní oddělení č. 10
PŘEDSEDA SENÁTU: JUDr. Lucie Svěženová
OBOR PŮSOBNOSTI:
a) 100 % nápadu věcí péče o nezletilé včetně věcí svéprávnosti
b) 100 % nápadu věcí svéprávností zletilých osob
c) 100 % nápadu věcí určení a popření rodičovství
d) 100 % nápadu věcí osvojení
e) 100 % nápadu věcí podpůrných opatření
f) 100 % nápadu věcí přivolení k zásahu do integrity
g) 100 % nápadu věcí týkajících se nezvěstnosti a smrti
h) 100 % nápadu opatrovnictví člověka
i) 100 % nápadu věcí dětí mladších 15 let (rejstřík Rod) podle zákona č. 218/2003
Sb. o soudnictví ve věcech mládeže v platném znění
j) 100 % nápadu návrhů na pověření exekutora, je-li vymáháno nepeněžité plnění či
plnění peněžité na základě exekutorského nebo notářského zápisu
k) dále koná úkony ve věcech pověřování exekutora, jež řeší vyšší soudní úřednice
Lenka Holatová a kde není oprávněna konkrétní úkon provést
l) 100 % nápadu návrhů na potvrzení evropského exekučního titulu a návrhů na
prohlášení o majetku
m) 100 % nápadu věcí výkonu rozhodnutí prodejem či správou nemovitých věcí,
postižením závodu a spoluvlastnického podílu, zřízením soudcovského zástavního
práva a postižením jiných majetkových práv, včetně věcí s cizím prvkem
n) 100 % nápadu ve věcech předražků týkajících se nemovitých věcí, závodu či
spoluvlastnického podílu
o) dále rozhoduje ve věcech výkonu rozhodnutí, jež řeší vyšší soudní úřednice
Romana Kašová, a kde není oprávněna konkrétní úkon provést
p) 100 % nápadu návrhů daňového správce na provedení rozvrhového řízení dle
daňového řádu
q) 100 % nápadu věcí výkonu rozhodnutí, kde je vymáháno plnění na základě
exekutorského nebo notářského zápisu
ZÁSTUP PRO VĚCI JINÉ NEŽ EXEKUTORSKÉ:
1. Mgr. Kalík
2. JUDr. Sypecká
3. JUDr. Dlouhá
4. Mgr. Tvrdíková

5. Mgr. Medková
PRO VĚCI EXEKUTORSKÉ:

1. Mgr. Uhlíř jako 1. v pořadí
2. JUDr. Preisler jako 2. v pořadí

ZASTUPOVAT PAK JUDR. SVĚŽENOVÁ BUDE MGR. JIŘÍHO KALÍKA, A VE VĚCECH
EXEKUTORSKÝCH VŽDY JAKO DRUHÝ ZÁSTUP V POŘADÍ MGR. UHLÍŘE A JUDR.
PREISLERA.
MINITÝM:
Práce organizována v minitýmu
Rejstříková vedoucí: Iva Chalupová pro agendu opatrovnického úseku včetně agendy
Rod, proto již nebude zastupovat na jednacích síních, tuto činnost
přebere Petra Švorcová a rejstřík Rod pro odd. č. 30 povede nadále
Alena Kurtinová
Lucie Vojáčková pro agendu výkonu rozhodnutí a exekucí
Činnosti VSÚ pro soudní oddělení č. 10, pokud jde o agendy opatrovnické a agendu Rod,
bude vykonávat Simona Ajmová. VSÚ pro věci E bude Romana Kašová a pro věci EXE
pak Lenka Holatová, která tak již nebude působit v soudním odd. č. 23, tuto agendu od ní
převezme Alena Harciniková.
V článku IX. 15 u soudce JUDr. Preislera se v bodě h) vypouští jméno „Lenka Holatová“
a v článku IX. 20 u soudce Mgr. Kalíka se vypouští body j, l - o), když Mgr. Kalík již
nadále nebude s výjimkou zástupu a věcí, které mu již napadly, či obživnou po dřívějších
soudcích a dožádání, vyřizovat agendu E, a úkony, kde není oprávněna konat VSÚ
Romana Kašová, bude činit JUDr. Svěženová, stejně jako úkony na agendě EXE, kde
není oprávněna konat VSÚ Lenka Holatová.
2.

Zástupy Petry Švorcové se upravují s ohledem na změny provedené pod bodem 1. tak, že
na druhém místě v pořadí pro body a, c – f) ji zastupuje Lucie Štejfová a na čtvrtém Iva
Chalupová. V zástupu Petry Švorcové pro bod g) se Iva Chalupová posouvá až na čtvrté
místo.

3.

Službu dosažitelnosti nebude nadále držet místopředsedkyně pro občanskoprávní úsek.

4.

Naplánované termíny služby dosažitelnosti JUDr. Blanky Škrétové pro zkrácené řízení
trestní v termínu od 24. 8. do 27. 8. 2018 převezme Mgr. Přemysl Pechlát a v termínu od
5. 10. do 8. 10. 2018 Mgr. Jana Vodehnalová.
Termín služby dosažitelnosti JUDr. Škrétové pro přípravné řízení aj. od 1. 10. do 8. 10.
2018 převezme Mgr. Jiří Kalík; službu v jeho termínu (tj. od 17. 9. do 24. 9. 2018) pak
převezme JUDr. Pavel Preisler, Ph.D.

5.

V článku VIII.12 se v rozpisu pro zkrácené řízení na první místo v pondělí zařazuje
JUDr. Jana Švorčíková.

6.

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti vyšší soudní úřednice Pavly Mrklasové ji
bude na pozici vedoucí úseku v prvním pořadí zastupovat Romana Kašová.
Dále nápad nových návrhů na vydání elektronických platebních rozkazů prostřednictvím
aplikace CEPR budou vyřizovat ostatní vyšší soudní úřednice občanskoprávního úseku, tj.

Zuzana Pecháčková, Gabriela Duchoňová a Martina Kašparová (každá 100 %) s tím, že
se ruší časové úseky současného nápadu.
7.

Do soudního oddělení č. 59 se zastavuje soudkyni Mgr. Janě Vachové veškerý nápad
nových věcí.

Liberec 25. 7. 2018
JUDr. Ivana Šoljaková
Předsedkyně okresního soudu

