OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK - pracoviště Ústí nad Labem 17
Oddělení
(zástup)

Obor a vymezení působnosti

8Co
(95Co)

1) Rozhodování o odvolání proti rozhodnutím
okresních soudů Ústeckého kraje s výjimkou věcí, které
náleží dle specializace do oddělení 13Co, 17Co, dále
s výjimkou věcí s mezinárodním prvkem a věcí
pozůstalostních (dědických)

8UL

8Nc

Úseková vedoucí: Petra Skřenková
Vyšší soudní úřednice
Soudní tajemnice

Předseda senátu
Samosoudce
Zástupce
1. JUDr. Vilém Šetek
2. Mgr. Martina Andělová
3. JUDr. Lenka Ceplová

Členové senátu:
Soudce
Zástupce
JUDr. Martin Vích 1
JUDr. Daniela Novotná - stáž

1) Rozhodování o návrzích na určení lhůty k provedení
procesního úkonu dle § 174a z. č. 6/2002 Sb. ve věcech
občanskoprávních u okresních soudů Ústeckého kraje

JUDr. Lenka Ceplová
JUDr. Vilém Šetek

JUDr. Jiří Krahula
Mgr. Jiří Vild
JUDr. Vilém Šetek

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

1) Rozhodování dle § 12, § 16 odst. 1, § 105/3, 4, §
165/2 o.s.ř. a v ostatních věcech všeobecného rejstříku
z obvodu okresních soudů Ústeckého kraje s výjimkou
věcí, které náleží do oddělení 34 Nc

JUDr. Jana Nováková
JUDr. Jiří Krahula

Mgr. Martin Pašek
Mgr. Jiří Vild
JUDr. Vilém Šetek
Mgr. Tomáš Hodný

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

Asistent soudce

Zástupce
Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

Mgr. Zuzana Pešoutová
(k JUDr. Novákové)

Vedoucí kanceláře
Zástupce
Přidělení pracovníci
Markéta Kubová
Eva Petrů
Martin Weber
Zuzana Fujerová
Bc. Vladimíra Janků
Alena Vosyková
Alena Reindlová
Jitka Solničková
Jana Láchová
Monika Rynešová
Monika Králová
Tereza Sulovská
Lucie Svátková
Gabriela Oulická
Petra Skřenková
Martin Weber
Zuzana Fujerová
Bc. Vladimíra Janků
Jitka Solničková
Alena Vosyková
Alena Reindlová
Monika Rynešová
Jana Láchová
Eva Petrů
Monika Králová
Tereza Sulovská
Lucie Svátková
Markéta Kubová
Eva Petrů
Monika Králová
Zuzana Fujerová
Bc. Vladimíra Janků
Jitka Solničková
Alena Vosyková
Alena Reindlová
Monika Rynešová
Jana Láchová
Tereza Sulovská
Martin Weber

9Co

5

(8Co)

10Co
(9Co)

11Co 5
(10Co)

1) Rozhodování o odvolání proti rozhodnutím
okresních soudů Ústeckého kraje s výjimkou věcí, které
náleží dle specializace do oddělení 13Co, 17Co, dále
s výjimkou odvolacích věcí s mezinárodním prvkem.
2) Rozhodování o odvolání proti rozhodnutím ve
věcech pozůstalostních (dědických) okresních soudů
Ústeckého kraje

1. JUDr. Zdeňka Bitterová
2. JUDr. Ing. Václav Beneš

1) Rozhodování o odvolání proti rozhodnutím
okresních soudů Ústeckého kraje s výjimkou věcí, které
náleží dle specializace do oddělení 13Co, 17Co, dále
s výjimkou odvolacích věcí pozůstalostních (dědických)

1. JUDr. Jiří Brádka
2. JUDr. Lenka Jirglová

2) Rozhodování o odvolání proti rozhodnutím
okresních soudů Ústeckého kraje ve věcech
s mezinárodním prvkem

JUDr. Lenka Jirglová
JUDr. Jiří Brádka

1) Rozhodování o odvolání proti rozhodnutím
okresních soudů Ústeckého kraje s výjimkou věcí, které
náleží dle specializace do oddělení 13Co, 17Co, dále
s výjimkou odvolacích věcí s mezinárodním prvkem a
věcí pozůstalostních (dědických)

1. JUDr. Zdeňka Jungvirtová
2. JUDr. Ivana Urbanová

2) Rozhodování o žalobách podaných dle ust. § 229
o.s.ř. proti rozhodnutím odvolacích senátů 9Co, 10Co,
84Co, rozhodování o žalobách podaných dle ust. § 91a
o.s.ř. ve věcech vedených v odděleních 9Co, 10Co,

Mgr. Jana Barcalová
Mgr. Tomáš Hodný
Mgr. Lenka Havlíčková

JUDr. Hana Kůrková

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

Mgr. Ing. Jan Jouza (k
JUDr. Bitterové) 7

JUDr. Zdeňka Bitterová
JUDr. Ing. Václav Beneš

1. JUDr. Petr Erba
2. Mgr. Vladislava Poradová

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

Mgr. Alena Klátová (k
JUDr. Brádkovi)
Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

Mgr. Jana Barcalová

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

Lucie Svátková
Iveta Kašparová
Jana Láchová
Zuzana Fujerová
Bc. Vladimíra Janků
Alena Vosyková
Alena Reindlová
Jitka Solničková
Monika Rynešová
Eva Petrů
Monika Králová
Tereza Sulovská
Martin Weber
Lucie Svátková
Iveta Kašparová
Jana Láchová
Zuzana Fujerová
Bc. Vladimíra Janků
Alena Vosyková
Alena Reindlová
Jitka Solničková
Monika Rynešová
Eva Petrů
Monika Králová
Tereza Sulovská
Martin Weber
Lucie Svátková
Dana Peláková
Monika Rynešová
Jana Láchová
Zuzana Fujerová
Bc. Vladimíra Janků
Alena Vosyková
Alena Reindlová
Jitka Solničková
Eva Petrů
Monika Králová
Tereza Sulovská
Martin Weber
Lucie Svátková
Iveta Kašparová
Jana Láchová
Bc. Vladimíra Janků
Alena Vosyková

84Co

12Co
(11Co)

13Co 2 3 5 6
(8Co,
10Co)

13Nc

1) Rozhodování o odvolání proti rozhodnutím
okresních soudů Ústeckého kraje s výjimkou věcí, které
náleží dle specializace do oddělení 13 Co, 17 Co, dále
s výjimkou odvolacích věcí s mezinárodním prvkem a
věcí pozůstalostních (dědických)

1. JUDr. Jiří Krahula
2. Mgr. Jiří Vild

2) Rozhodování o žalobách podaných dle ust. § 229
o.s.ř. proti rozhodnutím odvolacích senátů 8Co, 13Co,
14Co, 84Co, 34C ((EC+EPR), rozhodování o žalobách
podaných dle ust. § 91a o.s.ř. ve věcech vedených
v odděleních 8Co, 14Co, 84Co, 34C (EC+EPR)

Mgr. Tomáš Hodný
Mgr. Jana Barcalová
Mgr. Lenka Havlíčková

1) Rozhodování o odvolání proti rozhodnutím
okresních soudů Ústeckého kraje ve věcech (řízení)
podpůrných opatření a ve věcech svéprávnosti, ve
věcech nezvěstnosti a smrti, přípustnosti převzetí nebo
držení v ústavech, ochrany proti domácímu násilí,
určení a popření rodičovství, osvojení, péče soudu o
nezletilé, ve věcech opatrovnických, včetně věcí
s mezinárodním prvkem

1. Mgr. Jitka Gruntová
2. JUDr. Radka Pleyerová

1) Rozhodování dle § 5 a § 453 odst. 2 zák. č. 292/2013
Sb., § 252/5 o.s.ř. ve věcech okresních soudů
Ústeckého kraje

1. Mgr. Jitka Gruntová
2. JUDr. Radka Pleyerová

Mgr. Tomáš Hodný
JUDr. Lenka Novotná (stáž)

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

Mgr. Hana
Leitmannová
(k Mgr. Vildovi)
Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

1. Mgr. Dita GruntováHärtingová
2. Mgr. Tomáš Hájek
JUDr. Jiří Derfl
3. Mgr. Martina Hlavatá (stáž)

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

1. Mgr. Dita GruntováHärtingová
1. Mgr. Tomáš Hájek

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

JUDr. Lucie Yakut
(k Mgr. Jitce Gruntové)

Alena Reindlová
Zuzana Fujerová
Jitka Solničková
Monika Rynešová
Eva Petrů
Monika Králová
Tereza Sulovská
Martin Weber
Lucie Svátková
Dana Peláková
Monika Rynešová
Jana Láchová
Zuzana Fujerová
Bc. Vladimíra Janků
Alena Vosyková
Alena Reindlová
Jitka Solničková
Eva Petrů
Monika Králová
Tereza Sulovská
Martin Weber
Lucie Svátková
Markéta Kubová
Eva Petrů
Monika Králová
Monika Rynešová
Jana Láchová
Zuzana Fujerová
Bc. Vladimíra Janků
Alena Vosyková
Alena Reindlová
Jitka Solničková
Tereza Sulovská
Martin Weber
Lucie Svátková
Markéta Kubová
Eva Petrů
Monika Králová
Monika Rynešová
Jana Láchová
Zuzana Fujerová
Bc. Vladimíra Janků
Alena Vosyková
Alena Reindlová

1) Rozhodování o odvolání proti rozhodnutím
okresních soudů Ústeckého kraje s výjimkou věcí, které
náleží dle specializace do oddělení 13Co, 17Co, dále
s výjimkou odvolacích věcí s mezinárodním prvkem a
věcí pozůstalostních (dědických)

1. Mgr. Martin Pašek
2. Mgr. Jan Pekáč

2) Rozhodování o žalobách podaných dle ust. § 229
o.s.ř. proti rozhodnutím odvolacích senátů 11Co, 12Co
a 17Co, rozhodování o žalobách podaných dle ust. §
91a o.s.ř. ve věcech vedených v oddělení 11Co, 12Co a
17Co

Mgr. Lenka Havlíčková
Mgr. Tomáš Hodný
Mgr. Jana Barcalová

34C
34EC
34EPR

1) Rozhodování ve věcech, ve kterých krajský soud
rozhoduje jako soud I. stupně podle § 9 odst. 2 písm. a)
až d) a g) o.s.ř. (ve znění účinném od 1. 1. 2014), dále
ve sporech o nárocích na vydání bezdůvodného
obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva
podle autorského zákona, včetně rozhodování o
návrzích na vydání elektronického platebního rozkazu,
ve věcech podle § 9 odst. 10 zák. č. 428/2012 Sb., o
majetkovém vyrovnání s církevními a náboženskými
společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi) v platném znění ve sporech o neplatnost
rozhodčí smlouvy a zrušení rozhodčího nálezu podle §
41 zákona č. 216/1994 Sb. účinného od 30. 9. 2017,
z obvodu okresních soudů Ústeckého kraje

JUDr. Jiří Derfl
Mgr. Tomáš Hodný

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

34EC
34EPR

2) Rozhodování o žalobách podaných dle ustanovení §
229 o.s.ř. proti rozhodnutím oddělení 90C (EC+EPR)

34 Nc

3) Rozhodování podle § 74, § 67, § 78, § 39, o.s.ř.,
podle § 3/2 písm. f) zákona č. 292/2013 Sb.(,,z.ř.s.“),
podle § 18 zákona č. 451/1991 Sb., všeobecná nejasná
podání, opravné prostředky proti rozhodnutím soudu I.
stupně podané přímo u odvolacího soudu, návrhy na
určení lhůty podané u nepříslušného soudu.

47C

1) Rozhodování ve věcech vyvlastnění podle zák. č.
184/2006 Sb., dle části páté o.s.ř., v nichž rozhodnutí

Mgr. Pavel Suchý
JUDr. Jiří Derfl

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

14Co

5

(12Co)

Mgr. Lenka Havlíčková

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

Mgr. Jakub David
(k Mgr. Paškovi)

Jitka Solničková
Tereza Sulovská
Martin Weber
Lucie Svátková
Gabriela Oulická
Petra Skřenková
Zuzana Fujerová
Bc. Vladimíra Janků
Jitka Solničková
Alena Vosyková
Alena Reindlová
Monika Rynešová
Jana Láchová
Eva Petrů
Monika Králová
Tereza Sulovská
Martin Weber
Lucie Svátková
Markéta Kubová
Eva Petrů
Monika Králová
Tereza Sulovská

Gabriela Oulická
Petra Skřenková

vydal v posledním stupni správní orgán se sídlem
v obvodu Ústeckého kraje

Zuzana Fujerová
Bc. Vladimíra Janků
Jitka Solničková
Alena Vosyková
Alena Reindlová
Monika Rynešová
Jana Láchová
Eva Petrů
Monika Králová
Tereza Sulovská
Martin Weber
Lucie Svátková

2) Rozhodování ve věcech vkladu práv k nemovitostem
dle části páté o.s.ř. s výjimkou věcí, v nichž rozhodnutí
vydal v posledním stupni správní orgán se sídlem
v obvodu Ústeckého kraje

47Nc

Vyřizování žádostí katastrálních úřadů

84Co

1) Rozhodování o odvolání proti rozhodnutím
okresních soudů Ústeckého kraje s výjimkou věcí, které
náleží dle specializace do oddělení 13Co, 17Co, dále
s výjimkou věcí s mezinárodním prvkem

1. Mgr. Radek Pavelka
2. JUDr. Leona Výborná

2) Rozhodování o odvolání proti rozhodnutím ve
věcech pozůstalostních (dědických) okresních soudů
Ústeckého kraje

1. Mgr. Radek Pavelka
2. JUDr. Leona Výborná

1) Rozhodování ve věcech, ve kterých krajský soud
rozhoduje jako soud I. stupně, podle § 9 odst. 2 písm.
a) až d) a g) o.s.ř. (ve znění účinném od 1.1.2014), dle
§ 9 odst. 10 zák. č. 428/2012 Sb., dále ve sporech o
nárocích vycházejících z autorského zákona, o nárocích
na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor
toho, komu svědčí práva podle autorského zákona,
včetně rozhodování o návrzích na vydání
elektronického platebního rozkazu, ve věcech podle § 9
odst. 10 zák. č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání
s církevními a náboženskými společnostmi a o změně
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi) v platném
znění, z obvodu okresních soudů Ústeckého kraje

JUDr. Vojtěch Cepl
JUDr. Jiří Derfl

(14Co)

90C

1. Mgr. Kateřina Brodská
2. Mgr. Pavel Suchý
JUDr. Markéta Vrzáčková (stáž)

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková
Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

Mgr. Adam Čičmanec
(k Mgr. Pavelkovi)

Eva Čechová, dip. tech.
Miroslava Svitáková

Gabriela Oulická
Petra Skřenková
Lucie Svátková
Zuzana Fujerová
Bc. Vladimíra Janků
Jitka Solničková
Alena Vosyková
Alena Reindlová
Monika Rynešová
Jana Láchová
Eva Petrů
Monika Králová
Tereza Sulovská
Martin Weber
Markéta Kubová
Eva Petrů
Monika Králová

95Co 4 5 6
(84 Co)

Evidenční
senát Co

1
2
3
4
5
6
7

1) Rozhodování o odvolání proti rozhodnutím
okresních soudů Ústeckého kraje s výjimkou věcí, které
náleží dle specializace do oddělení 13Co, 17Co, dále
s výjimkou věcí s mezinárodním prvkem a věcí
pozůstalostních (dědických).

1. JUDr. Jana Nováková
2. Mgr. Luboš Dörfl

Evidence rozhodnutí všech občanskoprávních oddělení
a rozhodnutí okresních soudů v oblasti jejich
působnosti

Mgr. Martin Pašek
JUDr. Jiří Brádka
Mgr. Jiří Vild
JUDr. Jana Nováková
Mgr. Radek Pavelka
Mgr. Vladimír Beran

1. Mgr. Gabriela Vršanská
2. JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

Renata Lejnarová
Eva Čechová, dip. tech.
Mgr. Zuzana Pešoutová
(k JUDr. Novákové)

Mgr. Petra Kaplanová
(k Mgr. Dörflovi)

Petra Skřenková
Gabriela Oulická
Tereza Sulovská
Zuzana Fujerová
Bc. Vladimíra Janků
Jitka Solničková
Alena Vosyková
Alena Reindlová
Monika Rynešová
Jana Láchová
Eva Petrů
Monika Králová
Martin Weber
Lucie Svátková

Petra Skřenková
Markéta Kubová
Dana Peláková
Iveta Kašparová
Bc. Kateřina Sigmundová

JUDr. Martin Vích – zastaven nápad v senátu 8 Co od 1. 1. 2017
od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 se zastavuje nápad věcí do specializovaného senátu 13 Co, a to soudcům Mgr. Jitce Gruntové, JUDr. Radce Playerové, Mgr. Ditě Gruntové-Härtingové a
Mgr. Tomáši Hájkovi
od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 všechny věci, které by jinak byly podle rozvrhu práce přiděleny do specializovaného senátu 13 Co, budou v uvedeném období přiděleny do senátu 95 Co, a to
soudkyním JUDr. Janě Novákové a Mgr. Gabriele Vršanské
Dosavadní nápad do senátu 95 Co se od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 zastavuje.
od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 budou senát 13 Co zastupovat kromě již uvedených senátů 8 Co a 10 Co i senáty 95 Co, 11 Co, 9 Co, 14 Co
od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 bude senát 95 Co zastupovat kromě již uvedeného senátu 84 Co i senát 13 Co
od 16. 10. 2017 do 31. 1. 2018 dočasně přidělen k výkonu práce k Ministerstvu spravedlnosti ČR

Komentář k občanskoprávnímu úseku:
1.

2.

Pravidla pro přidělování věcí:
a) Věci vedené v agendě občanskoprávní a zapisované do rejstříků C, Co, Nc a UL se provádí automaticky dle algoritmu programu ISVKS.
b) Věci vedené v agendě občanskoprávní a zapisované do rejstříku EC se provádí automaticky dle algoritmu programu ISKS.
c) Věci vedené v agendě občanskoprávní a zapisované do rejstříku EPR se provádí v programu CEPR.
Pokyny zápisovému oddělení k zápisu podání prvostupňové agendy a agendy Nc pro občanskoprávní úsek:
Je-li přidělování nového nápadu určeno pořadím nebo využitím automatického systému ISVKS, pracovnice vyšší podatelny (případně vedoucí kanceláře, pokud zapisuje nový nápad) jej zapíší
dle data, ke kterému věci na soud došly. Elektronická podání (DS; e-mail; e-podatelna) se zapíší v pořadí podle zpracování e-podatelny.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Je-li přidělování nového nápadu v agendě 17Co určeno pořadím nebo využitím automatického systému ISVKS, pracovnice vyšší podatelny (případně vedoucí kanceláře, pokud zapisuje nový
nápad) jej zapíší podle časového pořadí, ve kterém došly věci na soud.
Pokyny zápisovému oddělení k zápisu podání v agendě občanskoprávní:
Věci došlé na soud ve stejný okamžik (například svozy věcí z okresních soudů) se začnou zapisovat podle soudu, který je předložil. Nejdříve se zpracují všechny spisy ze soudu, který je svým
označením názvu soudu abecedně výše (například spisy Okresního soudu Děčín se zpracují dříve než spisy Okresního soudu v Ústí nad Labem). Pracovnice vyšší podatelny (případně vedoucí
kanceláře, pokud zapisuje nový nápad) seřadí před zápisem konkrétního soudu nápad agendy abecedně podle příjmení a jména žalovaného. Nejprve se ze spisů zapisovaného soudu zapíší
věci specializace. Stejně se pak postupuje při zápisu věcí dalšího soudu dle abecedního pořadí, pokud věci došly soudu ve stejný okamžik. Dále pro přidělování věcí znovu napadlých v agendě
Co platí pro všechny občanskoprávní a obchodní odvolací senáty krajského soudu zásada přidělení věcí Co již dříve krajským soudem v odvolacím řízení projednávané a rozhodované tomu
soudci (referentu), kterému byla původně věc přidělena, a to do soudního oddělení, které ve věci již naposledy jednalo a rozhodovalo. V případě, že soudce (referent), kterému věc původně
napadla, bude již zařazen v jiném soudním oddělení, pak věc bude projednána a rozhodnuta tímto soudcem (referentem) v tomto novém soudním oddělení (senátu). Další dva členové senátu
budou v takovém případě určeni podle pravidel uvedených v bodě 13. až 18. Pokud uvedený soudce (referent) již nebude pracovat u krajského soudu, věc bude přidělena do soudního
oddělení, které ve věci naposledy jednalo a rozhodovalo. V případě pochybností o správnosti zápisu předloží referent či vedoucí kanceláře věc místopředsedkyni, která o přidělení rozhodne a
věc předá vedoucí kanceláře zpět k dalšímu opatření.
Kde je v rozvrhu práce na úseku občanskoprávním a obchodním uvedeno „okres“, míní se tím obecný soud účastníka dle § 85 odst. 2, § 85a o.s.ř.
Za věci odvolací agendy s mezinárodním prvkem se nepovažují věci v prvním stupni vyřizované v agendách C, EC, EPR, E, EXE, Nc, kdy účastník (žalobce, oprávněný) je právnická osoba
se sídlem mimo území ČR a je zastoupen v řízení advokátem se sídlem v ČR. Ve sporných případech (zda věc přidělit specializovanému senátu pro vyřizování věcí s mezinárodním prvkem)
rozhodne o přidělení věci k vyřízení, z podnětu vyšší podatelny či předsedy senátu místopředseda civilního úseku.
Opatření k přidělování, projednávání a rozhodování věcí „Co“ v souvislosti s otevřením nového soudního oddělení 8Co:
V souvislosti se zřízením nového soudního oddělení (odvolacího senátu) 8Co od 01.10.2015, budou věci „Co“, které do 30.09.2015 napadnou do senátů 11Co, 12Co, 14Co a současně
přiděleny členům Mgr. Martině Andělové, JUDr. Vilému Šetkovi, JUDr. Martinu Víchovi, projednány a rozhodnuty (po 01.10.2015) v novém senátě 8Co pod původní spisovou značkou.
Stejně tak bude postupováno při opětovném předložení věcí „Co“ (po zrušení rozhodnutí soudu I. stupně a vrácení k dalšímu řízení, zrušení odvolacího rozhodnutí dovolacím soudem nebo
Ústavním soudem ČR, vyškrtnutí věci jako mylný zápis, vrácení věci z „SO“ apod.), pokud věc do 30.09.2015 vyřizoval referent původního senátu, od 01.10.2015 člen nového odvolacího
senátu 8Co s tím, že bod 32 komentáře k rozvrhu práce pro rok 2015 se v těchto případech nepoužije.
Všichni vyšší soudní úředníci a soudní tajemníci jsou pověřeni doručováním soudních písemností.
Pokud žádný ze soudců senátu, který ve věci původně jednal a rozhodoval, není nadále soudcem tohoto soudu, bude věc přidělena podle rozvrhu práce stejně jako by šlo o nově napadlou
věc.
Vyšší soudní úřednice Eva Čechová, dip. tech., je pověřena vedením kompletní evidence rejstříku 47Nc – Vyřizování žádostí katastrálních úřadů.
Podle Opatření předsedy krajského soudu č. 7 (Spr 3932/2002) o finanční kontrole všichni předsedové senátů, samosoudci, vyšší soudní úředníci a soudní tajemnice vykonávají činnost
příkazce (§ 15 vyhl. MF č. 64/2002 Sb.).
V souladu s ustanovením § 45a o.s.ř. jsou doručováním soudních písemností pověřeny všechny pracovnice podatelny a vedoucí kanceláře krajského soudu (soudní doručovatelé).
Vyšší soudní úředníci provádějí úkony dle z. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.
Soudní tajemníci vykonávají funkci v rozsahu ustanovení § 6 a § 23 odst. 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.
V případě tříčlenného soudního oddělení každý předseda senátu si vždy věci, které byly přiděleny jemu, předsedá sám, a prvý předseda senátu předsedá členu senátu (soudci) jeho věci
s lichými spisovými značkami (dále jen ,,sp. zn.“) a druhý předseda senátu předsedá členovi senátu (soudci) jeho věci se sudými sp. zn. Pokud napadlá věc bude mít dvě sp. zn., rozhodující je
prvá sp. zn.
V případě čtyřčlenného soudního oddělení si každý předseda senátu předsedá vždy věci, které byly přiděleny jemu a prvý předseda senátu předsedá věci, které byly přiděleny prvému členu
senátu (soudci) a druhý předseda senátu předsedá věci, které byly přiděleny druhému členu senátu (soudci) - senát 13 Co, senát 10 Co nebo prvý předseda senátu předsedá vždy věci s lichými
sp. zn., které byly přiděleny jakémukoliv členu senátu (soudci) a druhý předseda senátu předsedá vždy věci se sudými sp.zn., které byly přiděleny jakémukoliv členu senátu (soudci) - senát
84 Co , 14 Co, 8 Co. Pokud napadlá věc bude mít dvě sp. zn., rozhodující je prvá sp. zn.
Jestliže v průběhu odvolacího řízení bude krajskému soudu doručeno odvolání proti dalšímu rozhodnutí ve věci, která se již nachází u krajského soudu ve fázi odvolacího řízení, bude i tato
věc, resp. toto odvolání přiděleno k projednání a rozhodnutí do soudního oddělení, jehož senátu přísluší rozhodnout o prvně doručeném odvolání v rámci jedné a téže věci, a to ve stejném
složení senátu.

16. V případě čtyřčlenného soudního oddělení, byla-li věc přidělena předsedovi senátu, bude senát složen z tohoto předsedy a dvou členů senátu (soudců). Byla-li věc přidělena členu senátu
(soudci), bude senát složen z předsedy senátu určeného podle bodu 14), člena senátu (soudce), kterému byla věc přidělena, a dalšího člena senátu (soudce). V soudním oddělení 10 Co bude-li
věc přidělena 1. předsedovi senátu nebo 1. členu senátu (soudci), doplní senát 2. předsedkyně senátu. Pokud ve čtyřčlenných soudních odděleních působí tři předsedové senátu a jeden člen
senátu (soudce), pak třetím členem senátu je 1. nebo 2. předseda senátu. Ve věcech, které byly přiděleny třetímu předsedovi senátu, jedná a rozhoduje senát ve složení 3. předseda senátu, jako
předsedající a jako členové senátu 2. předseda senátu v případě věcí se sudými sp. zn. a 1. předseda senátu v případě věcí s lichými sp. zn. a člen senátu (soudce).
17. V případě dočasného přidělení soudce jiného soudu ke krajskému soudu rozhodne prvý předseda senátu, ve kterých věcech se bude dočasně přidělený soudce v daném soudním oddělení
podílet na rozhodovací činnosti namísto stálého člena daného soudního oddělení. O tomto určení soud povede evidenci, která bude dostupná, a to v seznamu vedeném vedoucí kanceláře a
k nahlédnutí pod příslušným č. spr. deníku u správy soudu.
18. V případě nepřítomnosti nebo vyloučení jednoho ze dvou předsedů senátu působících v jednom soudním oddělení tohoto na prvním místě zastupuje druhý předseda senátu a naopak.
V případě nepřítomnosti nebo vyloučení všech předsedů vícečlenného senátu zastupuje předseda senátu uvedený jako zastupující na prvním místě, popř. (v případě, že i on bude nepřítomen
nebo vyloučen) předseda senátu, resp. předsedové senátů uvedení jako zastupující v následujícím pořadí.
V případě nepřítomnosti nebo vyloučení soudce působícího v příslušném soudním oddělení tohoto zastupuje soudce uvedený jako zastupující na prvním místě, popř. (v případě, že i on bude
nepřítomen nebo vyloučen) soudce, resp. soudci uvedení jako zastupující v následujícím pořadí.
V případě nepřítomnosti nebo vyloučení soudce působícího v příslušném čtyřčlenném soudním oddělení tohoto zastupuje další předseda senátu, pokud tento rovněž bude nepřítomen, pak
platí věta třetí bodu 18 komentáře. Pokud v takovém senátě působí tři předsedové senátu, je zastupujícím předsedou vždy první předseda senátu a je-li nepřítomen, druhý předseda senátu.
19. Opatření k přidělování, projednávání a rozhodování věcí ,,Co“ v souvislosti se zřízením nového soudního oddělení 95 Co:
V souvislosti se zřízením nového soudního oddělení 95 Co od 1.4.2017, budou věci ,,Co“, které do 31.3.2017 napadly do senátu 14 Co a byly přiděleny soudkyním JUDr. Janě Novákové a
Mgr. Gabriele Vršanské, projednány a rozhodnuty (po 1.4.2017) v novém senátě 95 Co pod původní spisovou značkou. Stejně tak bude postupováno při opětovném předložení věcí ,,Co“
(tj. poté, kdy okresní soud rozhodl znovu, kdy jeho původní rozhodnutí bylo odvolacím soudem zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení, věci již dříve krajským soudem
projednávané a rozhodnuté, věci po zrušení odvolacího rozhodnutí dovolacím soudem nebo Ústavním soudem ČR, vyškrtnuté věci jako ,,mylný zápis“, vrácené věci z ,,SO“ apod.) pokud
věc do 31. 3. 2017 vyžizovala jako referentka původního senátu 14 Co JUDr. Jana Nováková či Mgr. Gabriela Vršanská.
Senát 95 Co bude jednat a rozhodovat ve složení: JUDr. Jana Nováková- předsedkyně senátu, Mgr. Gabriela Vršanská a JUDr. Radim Pestrňák, Ph.D. – soudci, a to v případě věcí, které byly
nebo budou přiděleny soudcům JUDr. Janě Novákové, Mgr. Gabriele Vršanské a JUDr. Radimu Pstrňákovi, Ph.D. jako referentům.
Senát 95 Co bude jednat a rozhodovat ve složení: Mgr. Luboš Dörfl- předseda senátu, Mgr. Gabriela Vršanská a JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.- soudci, a to v případě věcí, které budou
přiděleny soudci Mgr. Luboši Dörflovi jako referentovi.

Způsob přidělování nápadů na občanskoprávním úseku krajského soudu.

Způsob přidělování věcí napadlých u krajského soudu do rejstříku Co:
Rejstřík
Přidělení
nápadu

Obor působnosti
EPR – Elektronické
rozkazní řízení
Rozvod
Věci exekuční

8Co
JUDr. Šetek
Mgr. Andělová
JUDr. Ceplová
JUDr. Vích

9Co
JUDr. Bitterová
JUDr. Kůrková
JUDr. Ing. Beneš

10Co
JUDr. Brádka
JUDr. Jirglová
JUDr. Erba
JUDr. Poradová

11Co
JUDr. Jungvirtová
JUDr. Urbanová
Mgr. Barcalová

12Co
JUDr. Krahula
Mgr. Vild
Mgr. Hodný

13Co
JUDr. Pleyerová
Mgr. Gruntová-Härtingová
Mgr. Gruntová
Mgr. Hájek

14Co
Mgr. Pašek
Mgr. Pekáč
Mgr. Havlíčková

84Co
Mgr. Pavelka
JUDr. Výborná
Mgr. Brodská
Mgr. Suchý

95Co
JUDr. Nováková
Mgr. Dörfl
Mgr. Vršanská
JUDr. Pastrňák

1:1:0,5:1

1:1:1

1:1:1:0,5

1:1:1

1:1:1

x

1:1:1

1:1:1:1

0,5:0,3:1:1

1:1:0,5:1
1:1:0,5:1

1:1:1
1:1:1

1:1:1:0,5
1:0,5:1:0,5

1:1:1
1:1:1

1:1:1
1:1:1

x
x

1:1:1
1:1:1

1:1:1:1
1:1:1:1

0,5:0,3:1:1
0,5:0,3:1:1

Všeobecná věc
Vyživovací
povinnost mezi
manžely i
rozvedenými
Vyživovací
povinnost rodičů a
zletilých dětí, mezi
příbuznými
Výživa a náklady
neprovdané matky
Péče o nezletilé
Prohlášení za
mrtvého
Předběžná opatření
dle § 76a, 76b o.s.ř.
Určení otcovství
Věci detenční
Způsobilost
k právním úkonům
Věci dědické
Věci
s mezinárodním
prvkem
Žaloby dle § 229
o.s.ř. (zmatečnost)
Žaloby dle § 91a
o.s.ř. (intervence)

1:1:0,5:1
1:1:0,5:1

1:1:1
1:1:1

1:0,5:1:0,5
1:1:1:0,5

1:1:1
1:1:1

1:1:1
1:1:1

x
x

1:1:1
1:1:1

1:1:1:1
1:1:1:1

0,5:0,3:1:1
0,5:0,3:1:1

1:1:0,5:1

1:1:1

1:1:1:0,5

1:1:1

1:1:1

x

1:1:1

1:1:1:1

0,5:0,3:1:1

1:1:0,5:1

1:1:1

1:1:1:0,5

1:1:1

1:1:1

1:1:1:1

1:1:1

1:1:1:1

0,5:0,3:1:1

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

1:1:1:1
1:1:1:1

x
x

x
x

0:0:0:0
0:0:0:0

x

x

x

x

x

1:1:1:1

x

x

0:0:0:0

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

1:1:1:1
1:1:1:1
1:1:1:1

x
x
x

x
x
x

0:0:0:0
0:0:0:0
0:0:0:0

x
x

1:x:1
x

x
x:1:x:x

x
x

x
x

x
x

x
x

1:1:x:x
x

x
x

x

x

x

x:x:1

x:x:1

x

x:x:1

x

x

x

x

x

x:x:1

x:x:1

x

x:x:1

x

x

Způsob přidělování věcí napadlých u krajského soudu do rejstříku C:
Rejstřík
Přidělení nápadu
Obor působnosti
Všeobecná věc
Žaloby dle § 229 o.s.ř. (zmatečnost)
Vklad práva k nemovitosti
Vyvlastnění

34C
JUDr. Derfl

47C
Mgr. Suchý

90C
JUDr. Cepl

1
1
x
x

x
x
1
1

0
x
x
x

Způsob přidělování věcí napadlých u krajského soudu do rejstříku Nc:

Rejstřík
Přidělení nápadu
Obor působnosti
Přikázání, vyloučení (§ 12, 16 o.s.ř.)
Řízení o nahrazení souhlasu ČAK a
Komory daňových poradců (§ 3
odst. 2 písm. f) zák. 292/2013 Sb.)
Oprava odůvodnění rozsudku (§
165/2 o.s.ř.)
Předběžná opatření
Opravné prostředky proti
rozhodnutí soudu I. stupně podané
přímo u odvolacího soudu
Soudní smíry
Příslušnost místní (§ 105/3 o.s.ř.)
Všeobecná, nejasná podání
Návrhy na určení lhůty u
nepříslušného soudu
Návrhy na zajištění důkazu
Dožádání (právní pomoc)
Příslušnost v zájmu nezletilého
(§ 252/5 o.s.ř., § 5 a § 453 odst. 2
zák. č. 292/2013 Sb. )
Katastrální úřady

8Nc
JUDr. Nováková

34 Nc
JUDr. Jiří Derfl

47Nc
Eva Čechová (VSÚ)

1
1

13Nc
JUDr. Pleyerová
Mgr. Gruntová-Härtingová
Mgr. Gruntová
Mgr. Hájek
x
x

x
1

x
x

1

x

x

x

x
x

x
x

1
1

x
x

x
1
x
x

x
x
x
x

1
x
1
1

x
x
x
x

x
x
x

x
x
1:1:1:1

1
1
x

x
x
x

x

x

x

1

