SPRÁVNÍ ÚSEK – pracoviště Ústí nad Labem 17
Soudní
odd.

Věc

Obor a vymezení působnosti
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1) Rozhodování ve věcech podle § 4/1, 2 z. č.
150/2002 Sb. ve věcech, kde prvostupňový
správní orgán nebo jeho územní pracoviště má
sídlo v obvodu Ústeckého kraje, s výjimkou věcí,
které rozhoduje specializovaný samosoudce dle
§ 31/2 z. č. 150/2002 Sb., rozhodování ve
věcech, kde zvláštní zákon stanoví místní
příslušnost krajského soudu podle sídla, bydliště
nebo pobytu žalobce a žalobce má sídlo, bydliště
nebo pobyt v obvodu Ústeckého kraje.
Rozhodování ve věcech, kde je žalovaným
Ministerstvo vnitra – Komise pro rozhodování
ve věcech pobytu cizinců, Česká obchodní
inspekce nebo Státní úřad inspekce práce,
z obvodu Ústeckého kraje.
2) Rozhodování ve věcech všeobecného
rejstříku, týkajících se všeobecných a nejasných
podání ve správním soudnictví, z obvodu
Ústeckého kraje
Neobsazeno
1) Rozhodování ve věcech volebních, ve věcech
místního a krajského referenda a o návrzích
podle zák. č. 84/1990 Sb., z obvodu Ústeckého
kraje
2) Rozhodování o návrzích na zrušení opatření
obecné povahy nebo jeho části, z obvodu
Ústeckého kraje
3) Rozhodování o žalobách podaných dle z.č.
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury, kde
prvostupňový orgán nebo jeho územní
pracoviště má sídlo v obvodu Ústeckého kraje
1) Rozhodování o zajištění cizince, o
prodloužení doby trvání zajištění cizince, o
nepropuštění ze zajištění, z obvodu Ústeckého
kraje
2) Rozhodování ve věcech azylových,
rozhodování o zajištění žadatele o udělení
mezinárodní ochrany, o prodloužení doby trvání
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Předseda senátu
Samosoudce
Zástupce
JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.
1. Mgr. Václav Trajer
2. JUDr. Petr Černý, Ph.D.

Členové senátu:
Soudce
Zástupce
Mgr. Václav Trajer
JUDr. Petr Černý, Ph.D.
Ing. Mgr. Martin Jakub Brus
(stáž)
Mgr. Petra Stará (stáž)

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.
1. JUDr. Petr Černý, Ph.D.
2. Mgr. Václav Trajer

JUDr. Petr Černý, Ph.D.
Mgr. Václav Trajer
Ing. Mgr. Martin Jakub Brus
(stáž)

Ing. Mgr. Martin Jakub Brus
(stáž)
1. JUDr. Petr Černý, Ph.D.
2. Mgr. Václav Trajer

Úseková vedoucí: Petra Skřenková
Vyšší soudní úřednice
Vedoucí kanceláře
Soudní tajemnice
Zástupce
Asistent soudce
Přidělení pracovníci
Zástupce
Miroslava Svitáková
Jitka Richtrová
Bc. Barbora Karasová
Iva Tovarová
Mgr. Jakub Kroupa
Gabriela Zlatová
Mgr. Veronika Suchoňová
Mgr. Petra Jemelíková

Miroslava Svitáková
Bc. Barbora Karasová
Mgr. Jakub Kroupa
Mgr. Veronika Suchoňová
Mgr. Petra Jemelíková

Jitka Richtrová
Iva Tovarová
Gabriela Zlatová

Miroslava Svitáková
Bc. Barbora Karasová
Mgr. Jakub Kroupa
Mgr. Veronika Suchoňová
Mgr. Petra Jemelíková

Jitka Richtrová
Iva Tovarová
Gabriela Zlatová
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zajištění žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
z obvodu Ústeckého kraje
1) Rozhodování ve věcech důchodového
pojištění, nemocenského pojištění, uchazečů o
zaměstnání a jejich podpory v nezaměstnanosti a
podpory při rekvalifikaci podle předpisů o
zaměstnanosti, sociální péče, státní sociální
podpory a dávek pěstounské péče, v nichž
prvostupňový orgán má sídlo v Ústeckém kraji
nebo, kde zákon stanoví místní příslušnost
krajského soudu podle sídla, bydliště nebo
pobytu žalobce a žalobce má sídlo, bydliště nebo
pobyt v obvodu Ústeckého kraje
2) Rozhodování ve věcech azylových,
rozhodování o zajištění žadatele o udělení
mezinárodní ochrany, o prodloužení doby trvání
zajištění žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
z obvodu Ústeckého kraje
3) Rozhodování z obvodu Ústeckého kraje o
správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti
opustit území, o zajištění cizince, o nepropuštění
ze zajištění, o prodloužení doby trvání zajištění
cizince, jakož i jiná rozhodnutí, jejichž
důsledkem je omezení osobní svobody cizince,
rozhodování o přestupcích ve věcech, kde
prvostupňový orgán má sídlo v Ústeckém kraji
1) Rozhodování z obvodu Ústeckého kraje ve
věcech důchodového pojištění, nemocenského
pojištění, uchazečů o zaměstnání a jejich
podpory v nezaměstnanosti a podpory při
rekvalifikaci podle předpisů o zaměstnanosti,
sociální péče, státní sociální podpory a dávek
pěstounské péče, v nichž prvostupňový orgán
má sídlo v Ústeckém kraji nebo, kde zákon
stanoví místní příslušnost krajského soudu podle
sídla, bydliště nebo pobytu žalobce a žalobce má
sídlo, bydliště nebo pobyt v obvodu Ústeckého
kraje
2) Rozhodování ve věcech azylových,
rozhodování o zajištění žadatele o udělení
mezinárodní ochrany, o prodloužení doby trvání
zajištění žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
z obvodu Ústeckého kraje
3) Rozhodování o správním vyhoštění,

Mgr. Václav Trajer
1. JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.
2. JUDr. Petr Černý, Ph.D.

Miroslava Svitáková
Bc. Barbora Karasová
Mgr. Jakub Kroupa
Mgr. Veronika Suchoňová
Mgr. Petra Jemelíková

Jitka Richtrová
Iva Tovarová
Gabriela Zlatová

Mgr. Veronika
Suchoňová
(k Mgr. Trajerovi)

JUDr. Petr Černý, Ph.D.
1. Mgr. Václav Trajer
2. JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.

Miroslava Svitáková
Bc. Barbora Karasová
Mgr. Jakub Kroupa
Mgr. Veronika Suchoňová
Mgr. Petra Jemelíková

Mgr. Petra Jemelíková
(k JUDr. Černému,
Ph.D.)

Jitka Richtrová
Iva Tovarová
Gabriela Zlatová
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Evidenční senát
pro úsek:
Správní

rozhodnutí o povinnosti opustit území, o
zajištění cizince, o nepropuštění ze zajištění, o
prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i
jiná rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení
osobní svobody cizince, rozhodování o
přestupcích ve věcech, kde prvostupňový orgán
má sídlo v Ústeckém kraji
1) Rozhodování ve věcech důchodového
pojištění, nemocenského pojištění, uchazečů o
zaměstnání a jejich podpory v nezaměstnanosti
a podpory při rekvalifikaci podle předpisů o
zaměstnanosti, sociální péče, státní sociální
podpory a dávek pěstounské péče, v nichž
prvostupňový orgán má sídlo v Ústeckém kraji
nebo, kde zákon stanoví místní příslušnost
krajského soudu podle sídla, bydliště nebo
pobytu žalobce a žalobce má sídlo, bydliště
nebo pobyt v obvodu Ústeckého kraje
2) Rozhodování ve věcech azylových,
rozhodování o zajištění žadatele o udělení
mezinárodní ochrany, o prodloužení doby trvání
zajištění žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
z obvodu Ústeckého kraje
3) Rozhodování z obvodu Ústeckého kraje o
správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti
opustit území, o zajištění cizince, o nepropuštění
ze zajištění, o prodloužení doby trvání zajištění
cizince, jakož i jiná rozhodnutí, jejichž
důsledkem je omezení osobní svobody cizince,
rozhodování o přestupcích ve věcech, kde
prvostupňový orgán má sídlo v Ústeckém kraji

Obor působnosti
Evidence rozhodnutí oddělení správního úseku

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.
1. JUDr. Petr Černý, Ph.D.
2. Mgr. Václav Trajer

Miroslava Svitáková
Bc. Barbora Karasová
Mgr. Jakub Kroupa
Mgr. Veronika Suchoňová
Mgr. Petra Jemelíková

Mgr. Jakub Kroupa
(k JUDr. Lehké, Ph.D.)

Předseda evidenčního senátu
Člen evidenčního senátu
JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.
Mgr. Václav Trajer
JUDr. Petr Černý, Ph.D.

Odborný referent
Referent
Miroslava Svitáková
Bc. Barbora Karasová

Jitka Richtrová
Iva Tovarová
Gabriela Zlatová

Komentář ke Správnímu úseku:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Přidělování věcí agendy správní se provádí automaticky dle algoritmu programu ISVKS.
Předsedové senátu organizují práci v jednotlivých senátech tak, aby všichni (předsedové a soudci) měli rovnoměrný prostor pro vyřizování přidělené agendy a na rozhodování se podíleli
zásadně stejným dílem. Složení senátu určí vždy předseda senátu ze zbývajících členů soudního oddělení tak, aby bylo rovnoměrné. Soudci dočasně přidělení ke krajskému soudu zastupují
členy senátu dle pokynů místopředsedy pro správní úsek. Složení senátu stanoví předseda senátu z členů oddělení nejpozději v den projednání věci nebo konání neveřejného zasedání. Složení
senátu bude evidováno v seznamu vedeném vedoucí kanceláře a k nahlédnutí pod příslušným č. spr. deníku u správy soudu.
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).
Všichni vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci jsou pověřeni doručováním soudních písemností.
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.
Je-li přidělování nového nápadu ve správní agendě 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.
Věci došlé na soud ve stejný okamžik se seřadí před zápisem nového nápadu abecedně podle příjmení a jména žalobce.

