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Opatření č. 9 k Rozvrhu práce na rok 2018
účinné ode dne 1. 9. 2018
1. Agendy vyšší soudní úřednice Pavly Mrklasové, které dosud nebyly rozděleny, přebírají
ostatní vyšší soudní úřednice a tajemnice občanskoprávního úseku takto:
a) Gabriela Duchoňová – činnosti VSÚ pro soudní odd. č. 13
b) Zuzana Pecháčková – činnosti VSÚ pro soudní odd. č. 24, dále bude řešit
porozsudkovou agendu pro soudní odd. č. 54 a povede rejstřík pro soudní odd. č.
50-52, rovněž bude vyřizovat žádosti o zjištění údajů v CEO bez rozdílu agendy
a vést k tomu rejstřík 58 Nc
c) Dana Čuprová - činnosti soudní tajemnice pro soudní odd. č. 29 ve věcech s lichými
spisovými značkami s výjimkou statistiky
d) Ilona Kukučiarová - činnosti soudní tajemnice pro soudní odd. č. 29 ve věcech se
sudými spisovými značkami s výjimkou statistiky
e)

Lucie Hnyková – činnosti VSÚ pro soudní odd. č. 17 s výjimkou statistiky

f)

Romana Kašová – statistiku pro soudní odd. č. 17 a 29

g)

Martina Kašparová – všechny věci dosud napadlé prostřednictvím aplikace CEPR
či následně v této agendě přidělené Pavle Mrklasové, které nejsou vyřízeny či
obživnou, nebo v nich bude třeba konat bez ohledu na stav úkony

2. Agendy vyšší soudní úřednice Lenky Richterové přebírají ostatní vyšší soudní úřednice a
soudní tajemnice občanskoprávního úseku takto:
a) Martina Kašparová - činnosti VSÚ pro soudní odd. č. 12 a 32 s výjimkou statistiky
b) Zuzana Pecháčková – činnosti VSÚ pro soudní odd. č. 22 a 26 s výjimkou statistiky
c) Hana Štěpánková - činnosti soudní tajemnice pro soudní odd. č. 21 s výjimkou statistiky
d) Simona Löfflerová – statistiku pro soudní odd. č. 12 a 32
e) Alena Harciniková – statistiku pro soudní odd. č. 21
f) Gabriela Duchoňová – statistiku pro soudní odd. č. 22
g) Martina Růzhová – statistiku pro soudní odd. č. 26
Současně dochází ke změně zástupů všude tam, kde Lenka Richterová zastupovala nebo byla
zastupována, takto:
Martinu Kašparovou bude jako první v pořadí zastupovat Martina Růzhová s výjimkou
agendy CEPR.

Gabrielu Duchoňovou bude jako první v pořadí zastupovat Zuzana Pecháčková.
Zuzanu Pecháčkovou bude jako třetí v pořadí zastupovat Gabriela Duchoňová.
Ilonu Kukučiarovou bude jako druhá v pořadí zastupovat Gabriela Duchoňová.
Hanu Štěpánkovou bude jako čtvrtá v pořadí zastupovat Ilona Kukučiarová.
Martinu Růzhovou bude jako druhá v pořadí zastupovat Dana Čuprová.
Romanu Kašovou pro řešení statistik soudních oddělení, která jí jsou přidělena, zastoupí
Martina Kašparová.
Lucii Slavíkovou bude jako první v pořadí zastupovat Simona Löfflerová, jako druhá v pořadí
Dagmar Adámková.
3. Mgr. et Mgr. Jakub Fejfar bude řešit 100 % nápadu věcí občanskoprávního dožádání bez
cizího prvku, a to v nově otevřeném soudním odd. č. 80.
Zastupován na této agendě bude Mgr. Lukášem Kučerou a dále jako druhým v pořadí Mgr.
Janem Klimentem.
Zastupovat bude jako první v pořadí Mgr. Jana Klimenta, druhý zástup Mgr. Klimenta bude
Mgr. Lukáš Kučera, kdy Mgr. Jan Hanák a Mgr. Zuzana Vavřinová se vypouští z jeho zástupů.
Jako druhý v pořadí pak bude Mgr. et Mgr. Jakub Fejfar zastupovat Mgr. Lukáše Kučeru, Mgr.
Vavřinová se z jeho zástupů vypouští.
Mgr. et Mgr. Jakub Fejfar pak jako asistent bude působit kromě soudního odd. č. 24 dle
potřeby a vytíženosti i v dalších soudních odděleních, po dohodě Mgr. Ing. Semirádové a
konkrétního soudce.
4. Mgr. Linda Lešáková bude asistentkou soudce Mgr. Bohumila Vašáka, nadále bude
vykonávat asistentské práce i pro věci v soudním oddělení č. 59.
5. Mgr. Jan Gajdoš bude asistentem soudkyně Mgr. Hany Moravové, nadále bude vykonávat
asistentské práce i pro věci v soudním oddělení č. 1.
6. Iva Chalupová již nebude výlučně pořizovat zvukový záznam nahrávaných jednání pro
opatrovnický úsek, ale tuto činnost si bude zajišťovat vždy každá rejstříková vedoucí či
zapisovatelka opatrovnického úseku pro své soudní oddělení.
7. Na opatrovnickém úseku se upravují zástupy některých rejstříkových vedoucích takto:
Ivu Chalupovou bude jako první v pořadí zastupovat Zuzana Beinhauerová, druhá v pořadí
Martina Fišerová, třetí v pořadí Lucie Štejfová.
Michaelu Buiovou bude jako první v pořadí zastupovat Lucie Štejfová, druhá v pořadí Iva
Chalupová, třetí v pořadí Zuzana Beinhauerová a čtvrtá v pořadí Martina Fišerová.

Romanu Klesalovou bude jako první v pořadí zastupovat Martina Fišerová, druhá v pořadí
Michaela Buiová a třetí v pořadí Lucie Štejfová.
Lucii Erbenovou bude pro body f – j) jako první v pořadí zastupovat Petra Švorcová, druhá
v pořadí Lucie Štejfová a třetí v pořadí Martina Fišerová.
8. Agendu vyšší soudní úřednice Zuzany Hujerové přebírá dnem svého nástupu zpět do
zaměstnání vyšší soudní úřednice Pavlína Šíchová, která nahrazuje Zuzanu Hujerovou
i v zástupech vyšších soudních úřednic či tajemnic všude tam, kde dosud Zuzana Hujerová
zastupovala. Pavlínu Šíchovou zastupují ty vyšší soudní úřednice či tajemnice, které dosud
zastupovaly v pozici vyšší soudní úřednice Zuzanu Hujerovou.
9. V soudním odd. č. 8 bude činnosti protokolující úřednice vykonávat Monika Marečková
a činnosti rejstříkové vedoucí Jitka Vorlíčková, která pro soudní odd. č. 8 bude spravovat
i sklad věcí doličných. V odd. č. 8 již nebude působit zapisovatelka Caroline Pösingerová.
Moniku Marečkovou v pozici protokolující úřednice zastoupí Jitka Vorlíčková, v pozici
rejstříkové vedoucí zůstanou zástupy tak, jak byly stanoveny pro rejstříkovou vedoucí Zuzanu
Hujerovou.
Jitka Vorlíčková bude zastupovat vedoucí kanceláře či rejstříkové vedoucí všude tam, kde je
dosud zastupovala Zuzana Hujerová.
Jitka Vorlíčková povede rejstříky pro soudní odd. č. 1, pro které i povede sklad věcí doličných
a zajistí mundum spisů v tomto oddělení. Zastupovat ji budou při těchto činnostech ty
úřednice a v tom pořadí, v jakém dosud zastupovaly vedoucí 1 T kanceláře Janu Markovou,
při mundu Monika Marečková.
10.Vedoucí kanceláří trestního úseku povedou nově protokolující úřednice a zapisovatele
takto:
a. Petra Donátová - Radka Stančíková, Martin Hrůza, Eva Korecová a Jarmila
Bondrová
b. Miroslava Skořepová – Michaela Schwarzová, Kateřina Hujerová
c. Jana Marková – Romana Kubášová, Anežka Šimonková
11.Vyšší soudní úřednici Dagmar Kočovou bude na prvním místě zastupovat Bc. Zuzana
Hájková.
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