Spr 1749/2011
Okresní soud v Mostě
ROZVRH

PRÁCE

OKRESNÍHO SOUDU V MOSTĚ
pro rok 2012
Předsedkyně okresního soudu:
Místopředsedkyně okr.soudu :

Pracovní doba:
Pondělí:
7.15 hod
Úterý:
7.15 hod
Středa:
7.15 hod
Čtvrtek:
7.15 hod
Pátek:
7.15 hod

-

Mgr.Blanka Pospíšilová
1/ JUDr.Bohumila Huňáčková
- trestní úsek 2/ JUDr. Marie Tesařová
- občanskoprávní úsek -

17.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod. Polední přestávka v době:
15.30 hod. od 11:30 do 12:30 hod.
15.15.hod.

Pracovní doba pokladny soudu:
Pondělí:
7.15 hod - 16.30 hod. Polední přestávka ve všech
Úterý:
7.15 hod - 14.30 hod. dnech: 11.30 – 12.15 hod.
Středa:
7.15 hod - 15.00 hod.
Čtvrtek:
7.15 hod - 14.30 hod.
Pátek:
7.15 hod - 14.15 hod.
Nahlížení do spisů:
- každý den po celou pracovní dobu
Úřední dny :
Pondělí:
7.45 hod - 16.45 hod.
Středa:
7.45 hod - 15.15 hod.
Návštěvní dny:
Vyřizování stížností dle zák. č. 6/2002
Úterý:
9.00 hod - 11.00 hod.
(případně po předchozí
Středa:
9.00 hod - 11.00 hod.

Sb.
- předsedkyně okresního soudu
dohodě)
- místopředsedkyně ad / 1,2

V Mostě dne 2.12.2011

Předsedkyně okresního soudu:
Mgr. Blanka Pospíšilová
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TRESTNÍ ODDĚLENÍ:
soudní odd.

1

2
47PP

3

obor a vymezení působnosti:

předseda senátu
zástupce

Specializace:
- vojenské trestné činy, trestná činnost v
dopravě
Nespecializovaná trest. činnost:
Trestní – dle příjmení obviněného
začínající písmeny: S,Š
Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a o.s.ř.
Nt – zahlazení, ochranné léčení,
zabrání věcí, kde příjmení účastníka
začíná písmeny: S,Š
Td - věci obnovy řízení napadlé ve
skončených trestních věcech 1T
- opravné prostředky do rozhodnutí
vyšších soudních úředníků ve věcech, kde
soudkyně rozhodovala
Specializace:
- agenda PP (společně s Mgr. Starou –
50%)
Nespecializovaná trest. činnost:
Trestní – dle příjmení obviněného
začínající písmeny – CH,I,J,O,Q,
Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě ve
věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a o.s.ř.
Nt - zahlazení, ochranné léčení, zabrání
věci
Td – kde příjmení obviněného začíná
písmeny: CH,I,J,O,Q,
- obnova řízení ze senátu 2T
- opravné prostředky do rozhodnutí vyšších
soudních úředníků, kde soudkyně
rozhodovala
Specializace:
- není
Nespecializovaná trest. činnost:
Trestní – dle příjmení obviněného
začínající písmeny: B,G,H,F,P,R,Ř
Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě ve
věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a o.s.ř.
Nt – zahlazení, ochranné léčení, zabrání
věci
Td – kde příjmení obviněného začíná
písmeny: B,G,H,F,P,R,Ř
- obnova řízení ze senátu 3T
- opravné prostředky do rozhodnutí vyšších
soudních úředníků ve věcech, kde
soudkyně rozhodovala
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JUDr. Bohumila Huňáčková
Mgr. Jitka Neterdová
Mgr. Dagmar Šebková

JUDr. Jan Hartman
Mgr. Petra Stará

Mgr. Dagmar Šebková
Mgr. Jitka Neterdová

4
31PP

5
36Rod
34Tm

6

Specializace:
a) trestné činy hospodářské (§251-270 tr.
zák.)
b) agenda podmíněného propuštění
(společně s JUDr. Hartmanem – 50%)
Nespecializovaná trest. činnost:
Trestní: dle příjmení obviněného
začínající písmeny: E,M,T,Ť,
Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě ve
věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věci dle § 76a o.s.ř.
Nt – zahlazení, ochranné léčení,
zabrání věcí
Td – kde příjmení obviněného
začíná písmeny: E,M,T,Ť,
- ve věcech obnovy řízení ze senátu 4T
- opravné prostředky do rozhodování
vyšších soudních úředníků, kde soudkyně
rozhodovala
Specializace:
- trestná činnost mladistvých
Nespecializovaná trest. činnost:
Trestní – dle příjmení obviněného
začínající písmeny – K
Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě ve
věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věci dle § 76a o.s.ř.
Nt – zahlazení, ochranné léčení,
zabrání věcí
Td – kde příjmení obviněného
začíná písmeny: K
- ve věcech obnovy řízení ze senátu 5T,
34Tm
- opravné prostředky do rozhodování
vyšších soudních úředníků, kde soudkyně
rozhodovala
Specializace:
- trestná činnost cizích státních příslušníků
Nespecializovaná trest. činnost:
Trestní – dle příjmení obviněného
začínající písmeny: D,Ď,U,V,W,X,Y,
Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě ve
věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb.
Nt – zahlazení, ochranné léčení, zabrání
věci a u cizích státních příslušníků
Td - kde příjmení obviněného začíná
písmeny: D,Ď,U,V,W,X,Y,
Td - s cizím prvkem
Nt – obnova řízení ze senátu 6T
- opravné prostředky do rozhodnutí
vyšších soudních úředníků ve věcech,
kde soudce rozhodoval
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Mgr. Petra Stará
JUDr. Jan Hartman

Mgr. Jitka Neterdová
Mgr. Dagmar Šebková

JUDr. Benno Eichler
Mgr. Pavel Plch

42

Specializace:
- trestné činy úředních osob a úplatkářství
Nespecializovaná trest. činnost:
Trestní – dle příjmení obviněného
začínající písmeny: A,C,Č,L,N,Ň,Z,Ž
Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě ve
Mgr. Pavel Plch
__
věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
JUDr. Benno Eichler
Sb. a ve věcech §76a o.s.ř.
Nt- přípravné řízení ve věcech mladistvých
dle z.č. 218/2003 Sb., pro úkony, které již
nejsou neodkladné
Nt – zahlazení, ochranné léčení, zabrání
věci
Td – kde příjmení obviněného začíná
písmeny: A,C,Č,L,N,Ň,Z,Ž
- obnova řízení ze senátu 42T
- opravné prostředky do rozhodnutí vyšších
soudních úředníků, kde soudce rozhodoval

Legenda:
1) Specializace trestního senátu má přednost před nápadem podle písmena. Rozdělování
nápadu ve skupinových trestných věcech se řídí prvním písmenem v příjmení obžalovaného,
který je uveden jako první v obžalobě.
2) V případě, že se vyskytne překážka, která brání trestnímu soudci vykonávat úkony
trestního řízení, provede tyto zastupující soudce, pokud i tento soudce je vyloučen, pak o tom,
kdo úkony vykoná, rozhodne předseda soudu, event. trestní místopředseda.
3) V době nepřítomnosti vyšší soudní úřednice v neodkladných věcech rozhoduje předseda
senátu.
4) V přípravném řízení jsou všichni soudci zastupování všemi soudci činnými v přípravném
řízení.
5) Přísedící jsou přidělováni jednotlivým soudcům, předvolává je zapisovatelka ve správě
soudu. Všichni přísedící se zastupují navzájem. Seznam přísedících je přílohou tohoto
rozvrhu.

K a n c e l á ř – trestní úsek:
Miluše Záhrobská

Jindřiška Aghová

- vyšší soudní úřednice trestní, senáty 1T, 2T, 3T, 4T,
31PP, 47PP a Nt zadávání statistiky do PC, úkony dle
zák. č. 121/2008 Sb.v platném znění, vyhotovuje
statistiku pro Krajský soud v Ústí nad Labem,
přípravné řízení,věci Nt a Tm – 1/2 s vyšší soudní
úřednicí
Aghovou, činí dotazy podmíněného
propuštění a podmíněného odsouzení, je pověřena
přístupem k Centrální evidenci stíhaných osob, přístup
na CEO, přístup k výpisu z rejstříku trestů
- vyšší soudní úřednice trestní, senáty 5T, 6T, 34Tm,
42T, 31PP, 47PP a Nt dotazy podmíněného
propuštění a podmíněného odsouzení, přípravné
řízení, věci Nt a Tm - 1/2 s vyšší soudní úřednicí
Záhrobskou, úkony dle zák. č.121/2008 Sb.v platném
znění, zadávání statistiky do PC, přístup na CEO, má
přístup k výpisu z rejstříku trestů
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Oldřicha Vysloužilová
Přidělené zapisovatelky
protokolující úřednice:
Alena Holovlaská
Radek Nachtigal
Dita Demková
Dana Králová
Přidělené zapisovatelky
protokolující úřednice:
Alice Smitková
Dagmar Kastnerová
Jiřina Sýkorová
Přidělené zapisovatelky
protokolující úřednice:
Petra Hauserová
Iveta Dědková

Gabriela Duchoňová

Sylva Havlíčková

- vedoucí oddělení trestního, vede rejstříky 1T, 3T,
42T, má přístup k výpisu z rejstříku trestů

- zapisovatelka trestní, protokolující úřednice trestní
- zapisovatel trestní, protokolující úředník trestní
- zapisovatelka trestní, protokolující úřednice trestní
- vedoucí oddělení trestní, vede rejstříky 5T, 6T, 34Tm
má přístup k výpisu z rejstříku trestů

- zapisovatelka trestní, protokolující úřednice trestní,
má přístup k výpisu z rejstříku trestů
- zapisovatelka trestní, protokolující úřednice trestní,
má přístup k výpisu z rejstříku trestů
- vedoucí oddělení trestní, vede rejstříky 2T, 4T, má
přístup k výpisu z rejstříku trestů

- zapisovatelka trestní, protokolující úřednice trestní
- zapisovatelka trestní, protokolující úřednice trestní

- pověřená místo vedoucí oddělení podmíněného
propuštění a oddělení přípravného řízení,vede
rejstříky:
6Nt, 31PP, 47PP - přípravného řízení,
přístup na CEO, má přístup k výpisu z rejstříku trestů
- zástup za pověřenou vedoucí oddělení podmíněného
propuštění a oddělení přípravného řízení,vede
rejstříky:
26Nt, 34Ntm, 27Td (trestní dožádání),
má přístup k výpisu z rejstříku trestů

O opravném prostředku proti rozhodování vyšší soudní úřednice, kde je zákonem stanoveno,
rozhodují soudci trestní - viz. č.l. 2,3,4.
Zastupování v trestní kanceláři :
-

vyšší soudní úřednice Miluše Záhrobská zastupuje vyšší soudní úřednici Jindřišku
Aghovou a naopak

-

vedoucí kanceláře se zastupují vzájemně

-

pracovnici oddělení podmíněného a přípravného řízení Gabrielu Duchoňovou
zastupuje Sylva Havlíčková
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OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ:
soudní odd.

obor a vymezení působnosti:

předseda senátu
zástupce

Specializace:
- prohlášení o majetku
-věci občanskoprávní sporné – 100%
8
nápadu
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
začíná písmeny: Ř, V, Y
- věci Nt - přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č.
218/2003 Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
Specializace:
- prodej nemovitostí, soudcovské zástavní
právo, prodej podniku, věci EVC
- věci C a Cd – s cizím prvkem
10 - věci občanskoprávní sporné –
75% nápadu
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
začíná písmeny: N, Ň, Ž
- věci Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
Specializace:
- prohlášení o majetku
- věci občanskoprávní sporné – 100%
11
nápadu
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
začíná písmeny: M, W, Z
- věci Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
Specializace:
- věci D
- věci občanskoprávní sporné – 100%
12
nápadu
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
začíná písmeny: F, P
- věci Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
ve věce ch Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
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Mgr. Vladimíra Hnátová
JUDr. Rudolf Malý
Mgr. Jana Davidová

JUDr. Radka Heresová
Mgr. Jan Musil
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

Mgr. Jan Musil
Mgr. Iva Flaxová
JUDr. Romana Malá

JUDr. Romana Malá_
JUDr. Ludmila Vlčková
Mgr. Jan Musil

Specializace:
- věci agendy E s cizím prvkem
- věci E ostatní
- věci občanskoprávní sporné – 50%
JUDr. Ludmila Vlčková
nápadu
JUDr.Radka Heresová
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
JUDr. Karel Štička
začíná písmeny: B, E, Q
- věci Cd – dožádání ve věznici Bělušice
- věci Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
přístup na CEO
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14

15

16

17

22

32

33

Specializace:
- prohlášení o majetku
- věci občanskoprávní sporné – 100%
nápadu
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
začíná písmeny: R, Ť
Specializace:
- prohlášení o majetku
- věci občanskoprávní sporné – 100%
nápadu
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
začíná písmeny: CH, U
- věci Nt - přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
Specializace:
- prohlášení o majetku
- věci občanskoprávní sporné – 100%
nápadu
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
začíná písmeny: G, Š
- věci Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
- věci občanskoprávní sporné – 100%
nápadu
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
začíná písmeny: C, Č, D, Ď
-věci Nt - přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
Specializace:
- prohlášení o majetku
- věci občanskoprávní sporné – 100%
nápadu
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
začíná písmeny: I, O, X
Specializace:
- obchodní věci „CM“ každá 1, 4 a 7 …
věc
- ve věci rozhodování podle insolvenčního
zákona
- věci Nt - přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
Specializace:
- prohlášení o majetku
- věci občanskoprávní sporné – 100%
nápadu
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
začíná písmeny: H, J
- věci Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
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JUDr. Karel Štička
JUDr.Marie Švecová
JUDr.Romana Malá

Mgr. Radka Kryndlerová
Mgr. Vladimír Dufek
JUDr. Rudolf Malý

JUDr. Marie Švecová
JUDr. Karel Štička
Mgr. Iva Flaxová

Mgr.Iva Flaxová
Mgr. Jan Musil
Mgr. Denisa Hamerská
Mgr. Denisa Hamerská __
Mgr. Vladimíra Hnátová
Mgr. Iva Flaxová

Mgr. Bc. Zdeněk Piskač
Mgr. Martin Beneš
Mgr. Jana Benešová

Mgr. Vladimír Dufek
Mgr. Radka Kryndlerová
JUDr. Radka Heresová

24

Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
- věci dopravních podniků

38

- věci koncesionářských poplatků ČT

39

40

41

44

45

46

přidělování podle zatíženosti
senátu
JUDr.Vladimíra Šmídová
JUDr. Ludmila Vlčková
JUDr. Marie Švecová

Specializace:
- prohlášení o majetku
- věci občanskoprávní sporné – 100%
JUDr. Rudolf Malý
nápadu
Mgr. Denisa Hamerská
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
Mgr. Radka Kryndlerová
začíná písmeny: A, T
- věci Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
Specializace:
- obchodní věci „CM“, každá 2, 5 a 8 …
věc a obchodní věci s cizím prvkem úvěry
- ve věci rozhodování podle insolvenčního
zákona
- věci Nt - přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
Specializace:
- prohlášení o majetku
- věci občanskoprávní sporné – 100%
nápadu
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
začíná písmeny: K
- věci Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
- věci občanskoprávní sporné – 50%
nápadu
- věci Nc a Cd – jméno či název odpůrce
začíná písmeny L, S
Specializace:
- věci pracovní a dlužné nájemné bytu
- věci Nc a Cd – pracovní
- věci Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
Specializace:
- obchodní věci „CM“, každá 3, 6 a 9 …
věc
- ve věci rozhodování podle insolvenčního
zákona
- věci Nt - přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003
Sb. a ve věcech dle § 76a, b o.s.ř.
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Mgr. Martin Beneš
Mgr. Bc. Zdeněk Piskač
Mgr. Jana Benešová

JUDr. Radim Pastrňák,Ph.D.

Mgr. Jana Davidová
JUDr. Jiří Zelenka

Mgr. Jana Davidová
JUDr. Jiří Zelenka
Mgr. Vladimíra Hnátová
JUDr. Jiří Zelenka
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

Mgr. Vladimír Dufek

Mgr. Jana Benešová
Mgr. Martin Beneš
Mgr. Zdeněk Piskač

Protest směnek

JUDr.Radim Pastrňák, Ph.D.– zast. JUDr. Marie Švecová,
JUDr. Romana Malá

Legenda:
1/ K podpisu rozhodnutí za nepřítomného soudce podle § 158 odst. 1 o.s.ř. jsou oprávněni
vždy zastupující soudci.
2/ Přísedící jsou přidělováni jednotlivým soudcům, předvolává je zapisovatelka ve správě
soudu. Všichni přísedící se zastupují navzájem. Seznam přísedících je přílohou tohoto
rozvrhu.

Asistenti soudců:
Mgr. Jana Čermáková

- asistentka

soudce, jmenována pro
soudce JUDr. Karla Štičku, bude
vykonávat tyto činnosti: výkon
jednotlivých úkonů soudního řízení
s pověřením JUDr. Karla Štičky a
předsedkyně a místopředsedkyně soudu
občanskoprávního úseku, pokud to
stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh
práce a bude se podílet na rozhodovací
činnosti soudu v rozsahu stanoveném
zvláštním právním předpisem pro vyšší
soudní úředníky, vyřizuje věci L, Nc a
Cd – každá 1-5, 10-15 …. věc – vyjma
dožádání v občanskoprávních věcech
nesporných

Mgr. Irena Pelešková

- asistentka soudce, jmenována pro
soudkyni Mgr. Blanku Pospíšilovou a
soudce Mgr. Bc. Zdeňka Piskače, bude
vykonávat tyto činnosti: výkon
jednotlivých úkonů soudního řízení
s pověřením Mgr. Blanky Pospíšilové a
Mgr.
Bc.
Zdeňka
Piskače
a
místopředsedkyně
soudu
občanskoprávního úseku, pokud to
stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh
práce a bude se podílet na rozhodovací
činnosti soudu v rozsahu stanoveném
zvláštním právním předpisem pro vyšší
soudní úředníky
vyřizuje věci L, Nc a Cd – každá 6-10,
16-20 ….. věc – vyjma dožádání
v občanskoprávních věcech nesporných
přístup na CEO
rozhodování
podle
zákona
o
svobodném přístupu k informacím,
poskytování informací

Mgr. Iveta Batrinová

- asistentka soudce, jmenována pro
soudkyni JUDr. Radku Heresovou,
bude vykonávat tyto činnosti: výkon
jednotlivých úkonů soudního řízení
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s pověřením JUDr. Radky Heresové a
předsedkyně a místopředsedkyně soudu
občanskoprávního úseku, pokud to
stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh
práce a bude se podílet na rozhodovací
činnosti soudu v rozsahu stanoveném
zvláštním právním předpisem pro vyšší
soudní úředníky

Mgr. Daniela Bauerová

- asistentka soudce, jmenována pro
soudce Mgr. Martina Beneše, bude
vykonávat tyto činnosti: výkon
jednotlivých úkonů soudního řízení
s pověřením Mgr. Martina Beneše a
předsedkyně a místopředsedkyně soudu
občanskoprávního úseku, pokud to
stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh
práce a bude se podílet na rozhodovací
činnosti soudu v rozsahu stanoveném
zvláštním právním předpisem pro vyšší
soudní úředníky

Asistentky soudců se zastupují vzájemně.
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K a n c e l á ř – úsek občanskoprávní sporný:
Eva Šillíková

Pavla Jankovičová

Filip Hetfleiš

Miroslava Fialová

- vyšší soudní úřednice občanskoprávní,

zpracovává věci občanskoprávních
soudců JUDr. Heresové, JUDr.
Švecové, JUDr. Pastrňáka, Ph.D. a
JUDr. Vlčkové, provádí úkony soudu
v občanskoprávním soudním řízení dle
zák. č. 121/2008 Sb. v platném znění
vyhotovuje statistiku pro Krajský soud
v Ústí nad Labem a závěrečné referáty,
zpracovává věci Nc (jak přiděleny
soudcům
nebo
asistentům),
vyznačování PM, příprava spisů
soudcům, vydává PR + EPR (věci EC a
úkony s tím související), přístup na
CEO
- soudní
tajemnice občanskoprávní,
zpracovává věci občanskoprávních
soudců JUDr. Malého, JUDr. Štičky,
Mgr. Hamerské a JUDr. Šmídové,
provádí
úkony
soudu
v občanskoprávním soudním řízení dle
zák. č. 121/2008 Sb. v platném znění,
zpracovává věci Nc (jak přiděleny
soudcům
nebo
asistentům),
vyznačování PM, příprava spisů
soudcům, vydává PR + EPR (věci EC a
úkony s tím související), přístup na
CEO, má přístup k výpisu z katastru
nemovitostí
- vyšší soudní úředník občanskoprávní,
zpracovává věci občanskoprávních
soudců Mgr. Hnátové, Mgr. Dufka,
JUDr. Tesařové, a Mgr. Musila, provádí
úkony
soudu
v občanskoprávním
soudním řízení dle zák. č. 121/2008 Sb.,
v platném znění, zpracovává věci Nc
(jak
přiděleny
soudcům
nebo
asistentům), vyznačování PM, příprava
spisů soudcům, vydává PR + EPR (věci
EC a úkony s tím související), přístup
na CEO
- soudní tajemnice občanskoprávní,
zpracovává věci občanskoprávních
soudců Mgr. Flaxové, JUDr. Malé,
Mgr. Kryndlerová a JUDr. Zelenky,
provádí
úkony
soudu
v občanskoprávním soudním řízení dle
zák. č. 121/2008 Sb. v platném znění,
zpracovává věci Nc (jak přiděleny
soudcům
nebo
asistentům),
vyznačování PM, příprava spisů
soudcům, vydává PR + EPR (věci EC a
úkony s tím související), přístup na
CEO
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Iveta Baranová

- soudní

Marie Havelková

- vedoucí oddělení občanskoprávního,
zpracovává spisy soudců: Mgr. Dufek,
JUDr. Tesařová, Mgr. Hnátová a Mgr.
Musil
vede rejstřík Nc
přidělený VSÚ – Filip Hetfleiš

přidělené zapisovatelky
Romana Rousová
Jana Mrnková
Hana Fišková
Jitka Matysová

přidělené zapisovatelky
Dobromila Křehotová
Marcela Kalkusová
Zdeňka Smetanová
Šárka Němcová
Lenka Tyburcová

přidělené zapisovatelky
Radka Plechatá
Veronika Kubínová
Ivana Součková

tajemnice občanskoprávní,
zpracovává věci občanskoprávních
soudců Mgr. Bc. Piskače, Mgr. Beneše,
Mgr. Davidové a Mgr. Benešová,
provádí
úkony
soudu
v občanskoprávním soudním řízení dle
zák. č. 121/2008 Sb. v platném znění,
zpracovává věci Nc (jak přiděleny
soudcům
nebo
asistentům),
vyznačování PM, příprava spisů
soudcům, vydává PR + EPR (věci EC a
úkony
s tím
související),
byla
jmenována garantem ve věcech
insolvenčního řízení, přístup na CEO

- zapisovatelka občanskoprávní
- zapisovatelka občanskoprávní
- zapisovatelka občanskoprávní
přístup na CEO
- vedoucí oddělení občanskoprávního,
zpracovává spisy soudců: JUDr.
Vlčková, JUDr. Švecová, JUDr.
Heresová a JUDr. Pastrňák, Ph.D.
přidělená VSÚ – Eva Šillíková,
asistentka Mgr. Iveta Batrinová
vede rejstřík EVC
má přístup k výpisu z rejstříku trestů
- zapisovatelka občanskoprávní
- zapisovatelka občanskoprávní
- zapisovatelka občanskoprávní
přístup na CEO
- zapisovatelka občanskoprávní
- vedoucí oddělení občanskoprávního,
zpracovává spisy soudců: JUDr. Štička,
JUDr. Malý, JUDr. Šmídová a Mgr.
Hamerská
přidělená soudní tajemnice – Pavla
Jankovičová, asistentka Mgr. Jana
Čermáková,
- zapisovatelka občanskoprávní
- zapisovatelka občanskoprávní
- zapisovatelka občanskoprávní
přístup na CEO
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Miluše Kesslerová

přidělené zapisovatelky
Marcela Smetanová
Blanka Krejná
Renata Petrovičová
Petra Balínová

přidělené zapisovatelky
Kamila Tomšů
Lucie Vlasová
Veronika Šolcová

Zuzana Mandíková

- vedoucí oddělení občanskoprávního,
zpracovává spisy soudců: Mgr.
Flaxová, JUDr. Malá, JUDr. Jiří
Zelenka a Mgr. Kryndlerová
povede evidenci Cd
přidělená soudní tajemnice – Miroslava
Fialová
- zapisovatelka občanskoprávní
- zapisovatelka občanskoprávní
- zapisovatelka občanskoprávní
přístup na CEO
- vedoucí oddělení občanskoprávního,
zpracovává spisy soudců: Mgr. Bc.
Piskač, Mgr. Beneš, Mgr. Benešová a
Mgr. Davidová
vede rejstřík insolvence
přidělená VSÚ – Iveta Baranová,
asistentka Mgr. Irena Pelešková, Mgr.
Daniela Bauerová
- zapisovatelka občanskoprávní
přístup na CEO
- zapisovatelka občanskoprávní
- zapisovatelka občanskoprávní, má
přístup k Centrální evidenci stíhaných
osob
přístup na CEO
- zapisovatelka občanskoprávní
přístup na CEO

Dle rozvrhu práce soudci občanskoprávního úseku sporného rozhodují o opravném
prostředku podaném proti rozhodnutí vyšších soudních úředníků, tajemníků a asistentů
soudců, event. o jeho předložení soudu II. stupně.
Zastupování v občanskoprávní sporné kanceláři:
Vedoucí kanceláře se zastupují vzájemně:
Jitka Matysová
zastupuje
Marie Havelkovou
Marie Havelková
zastupuje
Lenku Tyburcovou
Lenka Tyburcová
zastupuje
Jitku Matysovou
Petra Balínová
zastupuje
Miluši Kesslerovou
Miluše Kesslerová zastupuje
Petru Balínovou
Zastupování vyšších soudních úředníků:
Vyšší soudní úřednice Eva Šillíková a soudní tajemnice Pavla Jankovičová zastupují vyššího
soudního úředníka Filipa Hetfleiše a naopak, vyšší soudní úřednice Eva Šillíková zastupuje
soudní tajemnici Pavlu Jankovičovou. Soudní tajemnice Miroslava Fialová zastupuje soudní
tajemnici Ivetu Baranovou a naopak. Všechny vyšší soudní úředníky a soudní tajemnice
zastupují asistentky soudců dle pokynu předsedkyně a místopředsedkyně soudu
občanskoprávního úseku.
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OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK NESPORNÝ:
soudní odd.

obor a vymezení působnosti:

předseda senátu
zástupce
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- věci občanskoprávní nesporné PaNc, L
kde jména nezletilých či účastníků
začínají písmeny:
H,I,J,L,M,N,Ň,O,Q,R,S,U,V,W,

JUDr. Alena Plačková
JUDr. Marie Tesařová
Mgr. Blanka Pospíšilová

19

Specializace: věci s cizím prvkem
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- věci občanskoprávní nesporné PaNc, L
kde jména nezletilých či účastníků
začínají písmeny:
D,K,P,Ř,T,Ť,Y,
- věci občanskoprávní nesporné PaNc, L
kde jména nezletilých či účastníků
JUDr. Marie Tesařová
začínají písmeny:
Mgr. Blanka Pospíšilová
A,B,C,Č,Ď,E,F,G,CH,Š,X,Z,Ž,
JUDr. Alena Plačková
-věci Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě
ve věcech mladistvých dle zák. č.
218/2003 Sb. a ve věci dle § 76a, b o.s.ř.
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JUDr. Radka Heresová
JUDr. Marie Tesařová
JUDr. Alena Plačková
Mgr. Blanka Pospíšilová
JUDr. Alena Plačková
JUDr.Marie Tesařová

Legenda:
Dle rozvrhu práce soudci občanskoprávního úseku – nesporného, rozhodují o opravném
prostředku podaném proti rozhodnutí vyšší soudní úřednice, event. o předložení spisu soudu
II. stupně.
K podpisu rozhodnutí za nepřítomného soudce podle § 158 odst. 1 o.s.ř. jsou oprávněni vždy
zastupující soudci.

K a n c e l á ř – úsek občanskoprávní nesporný:
Alena Ujčíková

- vyšší
soudní úřednice
oddělení
občanskoprávního nesporného provádí
úkony dle zák.č. 121/2008 Sb.v platném
znění, vyhotovuje statistiku pro Krajský
soud v Ústí nad Labem, vyřizuje věci
Cd
v občanskoprávních
věcech
nesporných

Pavlína Venclová

- vedoucí oddělení občanskoprávního
nesporného
vede rejstříky : 18, 36 Rod
přístup na CEO, má přístup k výpisu
z rejstříku trestů

Přidělené zapisovatelky:
Miroslava Hanzlíková

- zapisovatelka občanskoprávního
nesporného
přístup na CEO

14

Renata Henzlová

- zapisovatelka občanskoprávního
nesporného

Monika Sovová

- vedoucí kanceláře občanskoprávního
nesporného
vede rejstříky : 19,20

Přidělené zapisovatelky:
Jana Hujová
Jiřina Záchvějová

- zapisovatelka občanskoprávního
nesporného
- zapisovatelka občanskoprávního
nesporného

Zastupování v občanskoprávní nesporné kanceláři:
Vedoucí Pavlína Venclová zastupuje Moniku Sovová a naopak.
Zapisovatelky se zastupují vzájemně.
Vyšší soudní úřednici Alenu Ujčíkovou zastupují vyšší soudní úředníci a tajemnice oddělení C a
asistentky soudců.
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DĚDICKÁ AGENDA, řízení o úschovách a umořování listin, jiná činnost
soudu / § 352 o.s.ř./
soudní odd.:

35

Mgr. Jana Davidová
JUDr. Romana Malá

- soudce
- soudce

Soudce ve věcech dědické agendy je příkazce operací dle Opatření předsedkyně Okresního
soudu v Mostě o finančním řízení, systému finanční kontroly, oběhu a přezkušování účetních
dokladů dle vyhl.č. 416/2004 v souladu se zák. č. 563/91 a 353/2001 v platném znění, ve
věcech vracení složených záloh a výplaty odměn.
Přístup k úschovám v kovové skříni: JUDr. Romana Malá – na základě pověření
předsedkyně soudu (§ 223 v.k.ř.).

K a n c e l á ř – oddělení dědické agendy:
- vedoucí kanceláře dědické agendy
vede rejstřík D, Nc, Sd, U, Nc –
rozhodčí řízení, evidence směnek,
referáty, mundáž a poštu
vede knihu úschov (§223 v.k.ř.), soudní
depozita, umoření listin, seznam závětí
přístup na CEO

Marie Hrobská

Vedoucí Marii Hrobskou zastupuje tajemnice Miroslava Fialová.
Seznam notářských úřadů notářů působících jako soudní komisaři v obvodu Okresního soudu
v Mostě:
JUDr. Jaroslava Malá
Mgr.Ludmila Polívková
Mgr.Alena Zahradníková

- kancelář
- kancelář
- kancelář

Most, Moskevská 1/14
Most, Budovatelů 2957
Most, Jaroslava Průchy 1915

Pověření jednotlivých soudních komisařů v závislosti na časovém období smrti zůstavitele:

JUDr. Jaroslava Malá
Mgr. Ludmila Polívková
Mgr. Alena Zahradníková

- zůstavitelé zemřelí v období od
1. do 10. dne v měsíci
- zůstavitelé zemřelí v období od
11. do 20. dne v měsíci
- zůstavitelé zemřelí v období od 21. do
posledního dne v měsíci

Pro výkon činnosti v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem dle § 113 zák.č. 358/92
Sb. je určena JUDr. Jaroslava Malá.
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Pověření notáře v případech vyloučení soudního komisaře podle § 17 odst. 2 o.s.ř. nebo při
odnětí věci podle § 175 zb odst. 1 o.s.ř.
Zastupování v kanceláři dědické agendy:
Mgr. Alenu Zahradníkovou
JUDr.Jaroslavu Malou
Mgr.Ludmilu Polívkovou

- zastupuje
- zastupuje
- zastupuje

JUDr.Jaroslava Malá
Mgr.Ludmila Polívková
Mgr.Alena Zahradníková
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Exekuční oddělení a oddělení nařízení exekuce a pověření soudního
exekutora:
soudní odd.

28E
28E

21Nc
43EXE

obor a vymezení působnosti

- věci E: agenda s cizím prvkem
- ostatní
- věci E: prodej nemovitostí, prodej podniku,
zřizování soudcovského zástavního práva
- rozhodování podle zákona č. 120/2001 Sb.
v platném znění spadající do kompetence
soudce
- věci Nt – přípravné řízení a řízení o vazbě ve
věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003 Sb.,
§76 a,b o.s.ř.

předseda senátu
zástupce

JUDr. Ludmila Vlčková
JUDr. Radka Heresová
JUDr. Radka Heresová
JUDr. Ludmila Vlčková
JUDr. Vladimíra Šmídová
JUDr. Jiří Zelenka

Dle rozvrhu práce soudci rozhodující v agendě výkonu rozhodnutí rozhodují o opravném
prostředku podaném proti rozhodnutí vyšších soudních úředníků a tajemníků, event. o
předložení spisu soudu II. stupně.

Zdena Tarabová

Danuše Dvořáková

Lenka Tichá

Jan Macháček

- vyšší soudní úřednice exekučního oddělení,
provádí úkony dle zák. č. 121/2008 Sb.
E - 30 písmena K,M,P,Ť,U,V,W,X,Y,Z
přístup na CEO
11-20, 41-50 ... věc § 260 o.s.ř.
věci Cd, Nc – nejasná podání, vyhotovuje
platební poukazy
oprávněná jako zástupce jednat za soud - CERD
- vyšší soudní úřednice exekučního oddělení,
provádí úkony dle zák. č. 121/2008 Sb.
E - 28 písmena B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH
zpracovávání všech spisů soudců, nemovitosti a
vyklizení z bytu
21-30, 51-60 … věc § 260 o.s.ř. a věci Cd, Nc –
nejasná podání, vyhotovuje platební poukazy
přístup na CEO
- vyšší soudní úřednice exekučního oddělení,
provádí úkony dle zák. č. 121/2008 Sb.
E - 29 písmena A,I,J,L,N,Ň,O,Q,R,Ř,S,Š,T,Ž
1-10, 31-40 ... věc § 260 o.s.ř.
věci Cd, Nc – nejasná podání, vyhotovuje
platební poukazy
přístup na CEO

- vyšší soudní úředník exekučního oddělení
přidělený soudce JUDr. Vladimíra Šmídová –
25, 76-100 …. věc, provádí úkony dle zák.
121/2008 Sb. a rozhodování podle zákona
120/2001 Sb.
přístup na CEO
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–
1č.
č.

Dana Pichová

Vlasta Šloncová

Marie Macáková

Přidělené zapisovatelky:
Martina Jíšová
Simona Petiová
Vladimíra Wagnerová

Přidělené zapisovatelky:
Kateřina Machatá

Marcela Hlaváčová

Přidělené zapisovatelky:
Petra Marešová
Petra Drážková
Drahomíra Nováková
Jaroslava Tranová

Přidělené zapisovatelky:
Marie Křápková

- soudní tajemnice exekučního oddělení –
přidělený soudce JUDr. Vladimíra Šmídová –
26-50, 101-125 …. věc, provádí úkony dle zák.
č. 121/2008 Sb. a rozhodování podle zákona č.
120/2001 Sb.
přístup na CEO
- vyšší soudní úřednice exekučního oddělení –
přidělený soudce JUDr. Vladimíra Šmídová –
51-75, 126-150 …. věc, provádí úkony dle zák.
č. 121/2008 Sb. a rozhodování podle zákona č.
120/2001 Sb.
přístup na CEO

- vedoucí exekučního oddělení
vede rejstřík 28E (všechny spisy JUDr. Vlčkové
a JUDr. Heresové), 30E, zpracovává spisy
napadlé do roku 2001, vyrozumívá katastrální
úřad o podaném návrhu na prodej nemovitostí a
zřízení soudcovského zástavního práva, dále
spisy od všech vykonavatelů
přidělené VSÚ: Tarabová, Dvořáková
- zapisovatelka exekučního oddělení
- zapisovatelka exekučního oddělení
- vedoucí exekučního oddělení
vede rejstřík 29E, 37E (věci v běhu), 21Nc +
43EXE - § 260 a – h o.s.ř. všech VSÚ a soudců,
spisy od vykonavatelů
přidělené VSÚ: Tichá
- zapisovatelka exekučního oddělení

- vedoucí oddělení nařízení exekutora a pověření
soukromého exekutora
přidělení soudci: JUDr. Vladimíra Šmídová
přidělení VSÚ: Vlasta Šloncová, Jan Macháček
(50%)
- zapisovatelka exekučního oddělení
přístup na CEO
- zapisovatelka exekučního oddělení
- zapisovatelka exekučního oddělení
- vedoucí exekučního oddělení
přidělení soudci: JUDr. Vladimíra Šmídová
přidělený VSÚ: Jan Macháček (50%)
přidělená tajemnice: Dana Pichová
- zapisovatelka exekučního oddělení
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Jitka Stejskalová

- zapisovatelka exekučního oddělení

Zastupování v exekuční kanceláři:
Vedoucí M.Macáková zastupuje V.Wagnerová a naopak.Vedoucí M.Hlaváčovou zastupuje J.
Tranová a naopak.
Zástup vyšších soudních úředníků exekučního oddělení a oddělení nařízení exekuce a
pověření soukromého exekutora – všichni navzájem.

Soudní vykonavatelé:
Radmila Kononovová
Věra Pilná
Vladimíra Šindelářová
Jaroslav Uhlíř

Michal Šamberger

- vedoucí soudních vykonavatelů vyřizuje podle
příjmení povinných začínající písmeny :
C,Č,D,Ď,E,N,Ň,W,Ž
- vyřizuje podle příjmení povinných
začínající písmeny:
K,M,S,
- vyřizuje podle příjmení povinných
začínající písmeny:
F,G,CH,J,R,U,V
- vyřizuje podle příjmení povinných
začínající písmeny:
A,H,L,Q,Š,T,Ť
přístup na CEO
- vyřizuje podle příjmení povinných
začínající písmeny:
B,I,O,P,Ř,X,Y,Z

Zastupování:

Jaroslav Uhlíř zastupuje Michala Šambergera a naopak. Radmila Kononovová
zastupuje Vladimíru Šindelářovou a naopak. Radmila Kononovová zastupuje Věru
Pilnou a naopak.
Soudní vykonavatelé vykonávají předběžné opatření podle § 273a a § 273b o.s.ř.
střídavě po týdnech.
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Vyšší podatelna:
Miluše Škrabalová – zapisuje nápad věcí trestních (věznice, podmíněné propuštění, věci Nt)
a nápad věcí EXE – nařízení exekuce a pověření soukromého exekutora, přístup na CEO
Marcela Mindlová – zapisuje nápad věcí elektronického podání občanskoprávního sporného
a dědické řízení, přijímá elektronická podání, zapisuje věci prohlášení o majetku, zapisuje
soudní poplatky, obsluhuje datové schránky a e-výpravnu, provádí konverzi dokumentů,
přístup do KN, má komerční certifikát, kontaktní osoba pro přístup do Czech Pointu, přístup
na CEO

Iveta Petrovičová - zapisuje věci občanskoprávní sporné (Cd, Nc) a výkonu rozhodnutí,
provádí lustraci účastníků v insolvenčním řízení pro potřeby občanskoprávního oddělení,
ostatní věci, přístup na CEO
Josef Pelc - přijímání zpráv do datových schránek (80%), doručování písemností orgánům a
organizacím dle uzavřených smluv s úřady (20%), kontaktní osoba pro přístup do Czech
Pointu
Pracovníci vyšší podatelny se zastupují vzájemně.

ÚSEK HOSPODÁŘSKOSPRÁVNÍ:
Věra Vašátková

- ředitelka správy soudu
provádí kontrolu soudních kanceláří, vykonává
práce na úseku správním a hospodářském, vede
personální agendu, vede autoprovoz, vede
evidenci stížností, právních pomocí a informací,
vede odbornou výchovu administrativních
pracovníků, provádí úkoly obrany a ochrany,
zajišťuje zveřejňování informací na webových
stránkách, platnost kvalifikovaného certifikátu
pro používání elektronických podpisů, spravuje
výkaznictví
pověřená funkcí bezpečnostního ředitele
kvalifikovaný certifikát ICA

kontaktní osoba pro přístup do Czech Pointu
přístu do státní pokladny, SMVS a
DATACENTRUM
Petra Navrátilová

- sekretářské práce ve správě
evidence přísedících, docházky, kulatých razítek,
plných mocí, osvědčení o DPH a smlouvy o
postoupení pohledávek, pověření vymáhajících
úřednic
přístup do SMVS

Martina Ščuková

- účetní
obecné vymezení funkce, vykonává práce v
oboru účetní evidence, provádí kontroly nad
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výkonem pokladní služby, je pověřena
zpracováváním tabulek finančních ukazatelů
finanční kontroly ( 416/2004 Sb.)
kvalifikovaný certifikát ICA
přístup do státní pokladny

Jana Fialová
Stanislava Trollerová

Jarmila Sokolová

- hospodářky
obecné vymezení funkce, referent požární
ochrany, provádí plánovací činnost, zajišťuje
správu budovy a majetku, vede sklady MTZ, řídí
a organizuje práci uklizeček a domovníka,
opatřením předsedkyně soudu jsou pověřeny
správou mobil.tel.
p.Fialová zastupuje ředitelku správy soudu
p. Trollerová pověřená BOZP
zastupování vzájemné
- mzdová účetní
vykonává práce na úseku mzdových věcí,
nemocenského a
svědečného, je pověřená
opatřením předsedkyně soudu ke kontrole
kvitančních sešitů
kvalifikovaný certifikát ICA
přístup do DATACENTRUM

Pavla Dostálová

- účetní
proplácí a eviduje mandatorní výdaje vrací
soudní poplatky kompletuje doklady, je pověřená
prováděním kontrol úschov na běžných účtech a
depozitních účtech u peněžního ústavu (§ 231
v.k.ř.)
kvalifikovaný certifikát ICA

Monika Kudláčková

- pokladní a vymáhající úřednice
vykonává pokladní službu, zajišťuje prodej
kolků, vymáhání justičních pohledávek, peněžité
tresty a pokuty, soudní poplatky a dále na
základě pověření správce daně je oprávněna
k rozhodování o soudních poplatcích podle
daňového řádu

Jitka Papežová

- vymáhající úřednice
vymáhá justiční pohledávky odměn advokátům a
náhrad nákladů trestního řízení a náhrad řízení ve
věcech občanskoprávních dle písmen L-Ž, vede
úřední knihovnu je oprávněna provádět smlouvy
o povolení splátek

Věra Vališová

- vymáhající úřednice
zastupuje pokladní službu, vymáhá justiční
pohledávky odměn advokátům a náhrad nákladů
trestního řízení a náhrady řízení ve věcech
občanskoprávních dle písmen A-K, je oprávněna
provádět smlouvy o povolení splátek
přístup na CEO

Vymáhající úřednice se zastupují vzájemně.
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Dle Opatření předsedkyně Okresního soudu v Mostě o finančním řízení, systému finanční
kontroly, oběhu a přezkušování účetních dokladů na základě vyhl. 416/2004 a předpisy
souvisejícími jsou pověřeni odpovědností ve funkcích příkazce,správce rozpočtu, hlavní
účetní,pracovníci správního a hospodářského úseku, tak jak obsaženo v Oběhu účetních
dokladů, která je přílohou k Opatření.

Podatelna soudu a tiskové středisko:
Iveta Kalášková

Eva Křížová

Zdeňka Němcová

- podatelna
přijímání podání, vedení evidence převzaté a
doručené pošty, určování poplatků za vnitrostátní
a mezinárodní styk, telefonní služba, tisk obálek,
přijímání a třídění písemností
- podatelna
přijímání podání, vedení evidence převzaté a
doručené pošty, určování poplatků za vnitrostátní
a mezinárodní styk, telefonní služba, tisk obálek,
přijímání a třídění písemností
- podatelna
přijímání podání, ústředna, vedení evidence
převzaté a doručené pošty, určování poplatků za
vnitrostátní a mezinárodní styk, telefonní služba,
tisk obálek, přijímání a třídění písemností

Pracovnice podatelny jsou pověřeny přejímáním zásilek na poště, které nebylo možné pro
poškození doručit.
Pracovnice podatelny se zastupují vzájemně.
Soudní doručování:
Všichni administrativní zaměstnanci jsou též soudními doručovateli.

Spisovna:
Jarmila Hrdinová
Ludmila Hrycívová

- přidělené spisovny – D,Ro,E,E-Nc zastupování
při skartaci
- přidělené spisovny – C,T,PP,PaNc, včetně
skartace

Pracovnice spisovny se vzájemně zastupují.

Správce sítě a aplikace:
Ing. Libor Pelcman

- správce počítačové sítě, zavádění počítačů,
aplikace programů, elektronická pošta, webové
stránky, odpovědný pracovník, příkazce operace
v případě výpočetní techniky,vybavení,materiál a
náhradní díly do 40.000,-Kč na základě Opatření
předs. Okresního soudu v Mostě finančním
řízení, systému finanční kontroly na základě
vyhl. č. 416/2004 Sb., spravuje kvalifikované
certifikáty, má komerční certifikát, kontaktní
osoba pro přístup do Czech Pointu
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Jitka Mašovská

- správkyně ISAS, zadávání referátů a ostatní
práce spojené se zaváděním systému ISAS a
provádění dalších úkonů dle Opatření č. 21
z 12.10.2006. Pověřena dozorem nad všemi
kancelářemi, má přístup k výpisu z rejstříku
trestů, spravuje datové schránky, má přístup
k výpisu z katastru nemovitostí, je pověřená
zveřejňováním informací na infoDesce,
kvalifikovaný certifikát ICA
komerční certifikát
kontaktní osoba pro přístup do Czech Pointu

Tiskový mluvčí:
a/ JUDr.Bohumila Huňáčková
b/ JUDr.Marie Tesařová

- trestní
- občanskoprávní

Poznámka:
1) Předseda soudu a jeho místopředsedové jsou oprávněni odejmout věci ze senátu nadměrně
zatíženého a přidělit věci do senátu méně zatíženého, aby nedocházelo k závažným průtahům ve věci
(Listina základních práv a svobod § 38 odst. 2).
2) Je-li soudce po podání žaloby vyloučen z projednávání a rozhodnutí, je věc (§16a o.s.ř.) přidělena
prvnímu zástupci tohoto soudce, je-li i tento vyloučen, věc bude přidělena druhému zástupci, bude-li i
tento vyloučen, věc bude přidělena rozhodnutím předsedy soudu, popř. místopředsedy soudu.
3) Seznam komerčních certifikátů pro účely odesílání dokumentů do datové schránky je k nahlédnutí u
správce počítačové sítě.
4) Nahlížení do spisů v těch případech, kdy soudce, který ve věci rozhodoval již u soudu nepracuje
povoluje pro úsek trestní místopředsedkyně JUDr. Bohumila Huňáčková a pro úsek občanskoprávní
JUDr. Marie Tesařová.
5) Soudci a vyšší soudní úředníci jsou příkazci finančních operací dle Opatření předsedkyně
Okresního soudu v Mostě o finančním řízení, systému finanční kontroly, oběhu a přezkušování
účetních dokladů dle vyhl. č. 416/2004 Sb. a v souladu se zák. č. 563/91, 353/2001 Sb. v platném
znění – např. u platebních poukazů odměn a náhrad tlumočníkům, svědkům, přísedícím soudcům;
v nepřítomnosti vyšší soudní úřednice i odměn advokátům.
6) Soudci dokončí své věci, v nichž již prováděli úkony, podle rozvrhu práce na předchozí rok.
7) Vyšší soudní úředníci, soudní asistenti a tajemníci, kteří sledují věci, v nichž došlo ke konkursu
(insolvence) jsou povinni po skončení konkursu spis předložit k dalším procesním úkonům
příslušnému soudci bezodkladně.
8) Věc, kterou soudce v rámci civilní, exekuční a opatrovnické agendy, agendy výkonu rozhodnutí a
trestní věci vyloučí k samostatnému projednání a rozhodnutí, vrátí k rozhodnutí soudci, který o
vyloučení rozhodl (popř. do senátu, v němž o takovém vyloučení rozhodla na místo soudce jiná
oprávněná osoba (bez ohledu na nově přidělenou spisovou značku)).
9) Žaloba o obnovu řízení se přiděluje do senátu toho soudce, který rozhodoval v řízení, jehož se
žaloba na obnovu týká.
10) Civilní věci podle specializace mají přednost před věci přidělovanými systémem ISAS.
11) Seznam zkratek:
CEO – centrální evidence obyvatel
SMVS – správa majetku ve vlastnictví státu
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
MTZ – materiálně technické zásobování
KN – katastr nemovitostí
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Příloha:
Seznam přísedících:
Roman Antoš, Iveta Aulická, Mgr. Věra Balazzová, Bc. Marcela Balínová, Jiřina Barešová,
Vlasta Barochová, Hana Bidlová, Josef Boháček, Simona Borůvková, Marcela Brandová,
Mgr. Martina Branišová, Josef Brňo, Eva Bucharová, Mgr. Maria Černá, Pavel Dub, Marie Dušková,
Renata Eiblová, Anna Emingerová, Anuška Erlerová, Alena Erlitzová, Pavel Esop, Jana Fialová,
Marcela Řezaninová, Svatava Fleischmannová, Ing. Jindřich Flídr, Miloslav Franěk, Hana Fraňková,
Marie Gaalová, Karel Gotthard, Alena Habartová, Věra Hájková, Otilie Hajná, Jarmila Hamadová,
Bc. Milada Hesterini, Helena Hlasová, Danuše Holá, Vlastislav Holata, Jiří Horák, Jaroslav Horna,
Helena Hornajová, Emilie Hornová, Ludmila Hrycívová, Zdeňka Humpolcová, Alena Husáková,
Jan Chabr, Marieta Chloubová, Anneliese Chmelíková, Dana Chytrá, Jaroslava Jandeková,
Ing. Ivana Papřoková Jandová, Brigita Janovská, Mgr. Jana Ječná, Jana Jechová, Blažena Jeníková,
Mgr. Jana Jíchová, Jana Johnová, Evžen Kamenský, Ing. Jitka Karlíková, Věra Kejdanová, Jiří Kejř,
Miloslava Kellerová, Mgr. Jana Klanicová, Luboš Klát, Horst Klement, Pavla Kocurová, Jan Kodym,
Ludovít Konečný, Ing. René Konečný, Nikolaj Kononov, Eva Kouřilová, Horymír Kovář,
Petra Kovářová, Vlasta Kračková, Jana Kratochvílová, Danuše Kropáčková, Mgr. Veronika Kubalová,
Světla Kučerová, Václav Kühnel, Gertruda Kulíková, Evžen Kurka, Hana Kurková, Jiřina Kurková,
Petr Kvíz, Ing. Ladislav Langmajer, Roman Laur, Vladimír Lehký, Marie Levá, Monika Levá,
Blanka Liboměrská, Blažena Lochovská, Kristina Lukášová, Jaroslava Macáková, Božena Machová,
Helena Machová, Libuše Marksová, Jaroslava Maštalířová, Bc. Martina Moulisová,
Bronislava Mucková, Miluše Mundoková, Jitka Papcunová, Zdena Pauchlá, Vladislava Pelcová,
Bärbel Pešlová, Dana Pichová, Petr Pillár, Hana Pimperová, Jaroslava Platilová, Jiřina Pletichová,
Květoslava Podpěrová, Miloš Porš, Jaroslava Prosová, Josef Půža, Hana Ramachová,
Jaroslava Rebhánová, Ing. Zdeňka Reháková,Věra Rožková, Ing. Bohumil Rybák, Ilona Ryšlavá,
Jana Säcklová, Jitka Sailerová, Světluše Sailerová, Horst Sehrig, Bc. Otmar Seifert,
Alena Schreiberová, Hana Simonová, Jarmila Sipplová, Milouš Sládek, Milena Sládková,
Helena Soukupová, Salvátor Spatola, Stanislav Starec, Vladimír Stehlík, Hana Strakošová,
Růžena Streiftauová, Ing. Vítězslav Suchý, Vladimír Svatoň, Magdalena Svobodová, Jana Šoufková,
Josef Špička, Jiřina Šrámková, Václav Štefl, Jitka Tomanová, Miloslav Tůma, Tamara Turková,
Eliška Tychtlová, Květoslava Ullwerová, Václav Vadlejch, Pavla Vadlejchová, Zdeněk Vach,
Růžena Víchová, Zdeněk Vild, Mgr. Milan Vodička, Blažena Vodrážková, Ing. Ferdinand Vondráček,
Jiří Vondrášek, Libuše Vondrušková, Marcela Vybíralová, Jiří Vykouk, Miluše Záhrobská,
Jana Zatloukalová, Jaroslav Zeman, Roman Ziegler, Jana Zůzová, Hana Žofková
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