Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50
tel. 477 047 111, mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz, ISDS: phgaba8

Spr 3748/2014

Dodatek č. 11
rozvrhu práce Krajského soudu v Ústí nad Labem pro rok 2014
Rozvrh práce Krajského soudu v Ústí nad Labem Spr 5165/2013 ze dne 2. 12. 2013 se mění a
doplňuje takto:
I. Trestní úsek
Mgr. Tomáš Plha – jmenován do funkce předsedy senátu od 1.9.2014
II. Občanskoprávní úsek
soudní odd. 10 – od 1.9.2014 otevřen nápad věcí „Co“ Mgr. Vladislavě Poradové
soudní odd. 84 - od 1.9.2014 otevřen nápad věcí „Co“ Mgr. Kateřině Brodské
další přidělování věcí „Co“:
senát 9 Co – každá 1. sž 4. věc nápadu
senát 10 Co – každá 5. až 8. věc nápadu
senát 11 Co – každá 9. až 12. věc nápadu
senát 12 Co – každá 13. až 16. věc nápadu
senát 14 Co – každá 17. až 20. věc nápadu
senát 84 Co – každá 21. až 24. věc nápadu
soudní odd. 13 – JUDr. Vilém Šetek, předseda senátu – od 1.9.2014 ukončení zastupování
předsedy senátu
úprava specializace odvolacích věcí pozůstalostních (dědických)
soudní odd. 9 – od 1.9.2014 – bod 2) rozhodování o odvolání proti rozhodnutím ve věcech
pozůstalostních (dědických) okresních soudů Ústeckého kraje
- každá 1. věc nápadu
soudní odd. 84 – od 1.9.2014 - bod 2) rozhodování o odvolání proti rozhodnutím ve věcech
pozůstalostních (dědických) okresních soudů Ústeckého kraje
- každá 2. věc nápadu

III. Správní úsek
Mgr. Václav Trajer – od 1.9.2014 bude rozhodovat jako samosoudce
soudní odd. 15 – bod 1/ se doplňuje: 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.

Spr 3748/2014

IV. Obchodní úsek
Bc. Michaela Pangrácová, zapisovatelka – od 21.8.2014 zařazena do soudního oddělení 74
– změny od 1.9.2014
soudní odd. 19 – zastaven nápad věcí EPR, ECm, EVCm, NC
soudní odd. 68 Cm – doplněno o body 2) až 9)
Cm
2) Rozhodování ve věcech převedených z rejstříků Ro a ERo
3) Rozhodování o žalobách na obnovu řízení dle § 228 o.s.ř. ve věcech evidovaných
v rejstřících Ro a ERo
4) Rozhodování o žalobách pro zmatečnost dle § 229 o.s.ř. ve věcech evidovaných
v rejstřících Ro a ERo
EPR
5) Rozhodování o návrzích na vydání elektronického platebního rozkazu z obvodu
okresních soudů Ústeckého kraje
ECm
6) Rozhodování ve věcech převedených z rejstříků EPR
EVCm 7) Rozhodování o návrzích na vydání evropského platebního rozkazu z obvodu okresních
soudů Ústeckého kraje
Nc
8) Vyřizování žádostí o potvrzení evropského exekučního titulu a částečného evropského
exekučního titulu, je-li dána příslušnost krajského soudu z obvodu okresních soudů
Ústeckého kraje
9) Vyřizování žádostí o vydání osvědčení o vykonatelnosti veřejné listiny vydané českým
orgánem, která je exekučním titulem v ČR, pro účely výkonu v jiném členském státě EU
dle čl. 58 nařízení Rady č. 44/2001
soudní odd. 69 INS, ICm, Cm, Nc – namísto vyššího soudního úředníka René Vaňouska se
zařazuje vyšší soudní úřednice Barbora Karasová
soudní odd. 72 Cm, Nc – vyšší soudní úřednice Renata Lejnarová další rozhodující VSÚ
(doposud zástup)
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob
René Vaňousek, VSÚ se zařazuje do soudního odd. 65 – rozhodování ve věcech veřejného
rejstříku právnických a fyzických osob dle z.č. 304/2013 Sb. – ve věcech spolkového rejstříku
(L) z obvodu všech okresů Ústeckého kraje
Jana Valášková, zapisovatelka – od 7.7.2014 zařazena do soudních oddělení 65 a 66
Lucie Srbová – skenování, zpracování elektronických podání do sbírky listin
V. Pobočka v Liberci
Občanskoprávní úsek:
Mgr. Helena Bláhová – od 1.9.2014 se zařazuje do soudního oddělení 35
soudní oddělení 35 – obsazení soudního oddělení od 1.9.2014
předseda senátu:
JUDr. Vladimír Velenský
soudci:
JUDr. Andrea Milichovská
Mgr. Helena Bláhová
zastupující předseda senátu: 1. zástup Mgr. Michal Marek
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zastupující soudci:

2. zástup JUDr. Milan Skála
1. JUDr. Zuzana Vybíralová
2. Mgr. Ladislava Hrušová
3. Mgr. Roman Buchal

soudní odd. 35
- dnem 1.9.2014 se z a s t a v u j e do odvolání nápad nových věcí Co a Nc pod body
1,2 do odd. 35
přidělování věcí:
soudní odd. 29 – beze změny
soudní odd. 30 – beze změny
soudní odd. 35 – 1/od 1. 9. 2014: zastaven nápad
2/ od 1. 9. 2014: zastaven nápad
3/ beze změny
soudní odd. 36 – 1/ od 1. 9. 2014: každá 7. až 9. věc
2/ od 1. 9. 2014: každá 7. až 9. věc
soudní odd. 83 – 1/ od 1. 9. 2014: každá 10. až 12. věc
2/ od 1. 9. 2014: každá 10. až 12. věc
Správní úsek
Dnem 1.9.2014 se obnovuje nápad nových věcí soudci JUDr. Pavlu Vackovi v rámci
soudních oddělení 59 a 64 na úseku správního soudnictví
přidělování věcí :
soudní oddělení 59 : vypouští se z bodu 4) z obvodu Ústeckého kraje
Obchodní úsek
soudní odd. 62
- dnem 1. 9. 2014 se z a s t a v u j e nápad nových věcí Cm a Nc soudci JUDr. Pavlu
Vackovi na úseku obchodním v rozsahu nápadu pod bodem 6), tj. v rozsahu
rozhodování ve sporech dle § 9/2 o. s. ř. písm. j)
Mgr. Ing. Petr Štrauch, soudce Okresního soudce v Jablonci nad Nisou – od 1. 9. 2014
dočasně přidělen ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Zařazuje se jako samosoudce
do soudního oddělení 87 a jako zastupující soudce do soudních oddělení 54,76,82 a 86
soudní odd. 87 – zřizuje se nové oddělení dnem 1. 9. 2014
Obsazení soudního oddělení:
Samosoudce: Mgr. Ing. Petr Štrauch
Zastupující soudci:
1. Mgr. Vanda Rozsypalová
2. Mgr. Marta Pražáková
3. Mgr. Petra Havlíčková
Kancelář soudního oddělení 87:
Vedoucí kanceláře:
Eliška Menčíková
Zástup Ivana Kavanová
Zapisovatelky:
Jana Klimešová
Libuše Felknerová
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Asistent soudce:
Vyšší soudní úředník:

neobsazeno
Mgr. Adéla Janstová
Zástup Mgr. Jan Kovář

Přidělování věcí:
1) Rozhodování insolvenčních řízeních podle § 7a zák. č. 182/2006 z obvodů okresních soudů
Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa (INS)
- každá 4. věc nápadu
2) Rozhodování v incidenčních sporech vyvolaných insolvenčním řízením probíhajícím v
soudním oddělení 87 (ICm)
3) Vyřizování podání s vazbou na insolvenční řízení (Nc)
- každá 4. věc nápadu
4) Rozhodování ve sporech o náhradu škody nebo jiné újmy, která vznikla porušením
povinnosti podat insolvenční návrh, zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými
v jeho průběhu
- každá 4. věc nápadu
5) Rozhodování ve sporech dle § 7a písm. e) zák. č. 182/2006 v insolvenčních řízeních
projednávaných odd. 87
6) Rozhodování podle § 63 a § 64 zák. č. 90/2012 Sb. ve vztahu k členům statutárních orgánů
obchodních korporací, jejichž úpadek byl či je projednáván soudním odd. 87
7) Rozhodování v řízení o žalobě z rušené držby podle § 176 o.s.ř.
- každá 8. věc nápadu
ad 1-7) z obvodů okresních soudů Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec
Složení kanceláří soudních oddělení insolvenčního úseku od 1.9.2014:
Soudní oddělení 54
Vedoucí kanceláře:
Lucie Svobodová
Zapisovatelky:
Marcela Hübnerová
Martina Hurdálková
Asistent soudce:
Mgr. Lukáš Pauldura
Vyšší soudní úředník:
Ing. Karolina Kožuchová
Soudní oddělení 76:
Vedoucí kanceláře:
Zapisovatelky:
Asistent soudce:
Vyšší soudní úředník:
Soudní oddělení 82:
Vedoucí kanceláře:
Zapisovatelky:
Asistent soudce:
Vyšší soudní úředník:

Ivana Soldátová
Adriana Vojtěchová
Neobsazeno
Mgr. Petr Velebil
Mgr. Ing. Jana Krejsová
Petra Boštíková

Ivana Kavanová
Kristýna Klokočníková
Kristýna Cabalková
Mgr. Jan Vomáčka
Mgr. Jan Kovář
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Soudní oddělení 86:
Vedoucí kanceláře:
Zapisovatelky:
Asistent soudce:
Vyšší soudní úředník:

Dagmar Slezáková
Evgeniya Guk
Eva Krejčová
Mgr. Ing. Jana Krejsová (asistentka Mgr. Rozsypalové)
Petra Pátková

Dnem 24.8.2014 skončil mandát soudkyně přísedící Hany Gáborové.
Komentář
pracoviště pobočky v Liberci:
I.
Od 1. 1. 2014 do odvolání je zastaven nápad
- do soudního oddělení 62 na úseku správního soudnictví
Od 1. 4. 2014 do odvolání je zastaven nápad
- do soudního oddělení 82 na obchodním úseku vyjma nápadu pod bodem 2), 5), 6)
Od 1. 9. 2014 do odvolání je zastaven nápad
- do soudního oddělení 62 na úseku obchodního soudnictví v rozsahu nápadu pod
bodem 6)
- do soudního oddělení 35 na úseku občanskoprávního soudnictví v rozsahu věcí Co a
Nc

V Ústí nad Labem dne 27.08.2014

JUDr. Milan Kohoutek v.r.
předseda krajského soudu
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