KOMENTÁŘ
Pracoviště Ústí n. L.
1) Věci prvostupňové trestní agendy (§ 17 tr. ř.) jsou přidělovány soudnímu oddělení po započtení věcí přidělených dle pravidla
specializace a přednostního přidělení na základě podatelnou soudu vyznačeného termínu podání obžaloby. Do bankovní
a finanční kriminality patří § 218, 222, 223, 224, 225, 226, 240, 248, 251, 257, 258 tr. zákoníku, korupce § 331, 332, 333 tr.
zákoníku.
Vazební věci prvostupňové jsou přidělovány postupně po jedné počínaje oddělením 2 T (s výjimkou věcí přidělených dle
pravidla specializace a zastaveného nápadu) – se započtením přidělení dle specializace.
Nevazební prvostupňové věci jsou přidělovány postupně po jedné počínaje oddělením 2 T (s výjimkou věcí přidělených dle
pravidla specializace a zastavení nápadu) se započtením přidělené specializace.
2) Všichni předsedové senátů trestního úseku krajského soudu zajišťují rozhodování dle § 69 tr. ř. a dle § 380 a násl. tr. ř. dle
stanoveného plánu služeb a dosažitelnosti. V případech, kdy soudce mající dosažitelnost nemůže rozhodnout (např. kratší
nepřítomnost, lékař, nemoc, vyloučení z věci atd.), určí soudce příslušného k rozhodování dle § 69 a § 380 a násl. tr. ř.
místopředseda. Během dosažitelnosti rozhoduje každý z předsedů senátu, rozhoduje-li o mladistvém, jako soud pro mládež.
Do dosažitelnosti spadá též rozhodování o věcech podle z. č. 177/2008 Sb. Rozhodování týkající se obvodů okresních soudů
Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Teplice, Most, Ústí nad Labem přísluší podle pořadí po jedné věci každému ze soudců
zapsaných v rozvrhu práce a výjimkou předsedy krajského soudu počínaje soudci senátu 5To, 6To, 4To, 7To, dále pak soudci
prvostupňovými. V případě nejasností rozhoduje místopředseda pro trestní úsek krajského soudu.
Pověření pracovníci: Ivana Tataiová, Lenka Hajasová, Vladimír Šištík, Irena Balážová, Monika Prokešová
3) Při střetu specializací je přednost stanovena v pořadí: 1. korupce, 2. doprava, 3. finanční a bankovní kriminalita.
4) Věci T, To již dříve v meritu projednávané krajským soudem projednává při opětovném předložení krajskému soudu senát
ve věci již dříve rozhodující. Není-li již soudce, který rozhodoval jako předseda senátu, členem senátu, jemuž by věc takto měla
připadnout, rozhodne ji v senátě, jehož je nyní členem. Návrh na povolení obnovy řízení rozhoduje soudce, který rozhodl
v I. stupni, i když je již členem jiného senátu. Ve sporných případech rozhodne místopředseda.
5) 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. Za tímto účelem určí konkrétní způsob
předsedání tak, aby bylo rovnoměrné.
6) Členové každého oddělení To se zastupují navzájem.
7) Soudci dočasně přidělení ke krajskému soudu zastupují členy senátu v oddělení odvolací agendy podle pokynu místopředsedy
pro trestní úsek.
8) Seznam přísedících vede soudní tajemnice Jiřina Neumanová, která zaznamenává změny do seznamu, a eviduje dle spisové
značky, v jakých věcech je přísedící zařazen. Vede rejstřík Nt - oddíly Řízení o předání do čl. států EÚ a Vydávací řízení
9) Při vyloučení soudce nebo senátu z projednávání věci rozhodne o přidělení věci jinému soudci trestní místopředseda soudu s tím,
že 1. věc nápadu soudce, jemuž byla věc přidělena, připadne tomu soudci, který byl vyloučen a věc mu odňata.
10) V případě, že trestnímu prvostupňovému soudci napadne mimořádně obsáhlá věc čítající více než 10000 stran, pak další obdobně
rozsáhlá věc, která by dle rozvrhu práce připadla opět tomuto soudci, bude přidělena soudci následujícímu dle rozvrhu práce.
Předseda soudu a z jeho pověření místopředseda soudu pro věci trestní mohou, brání-li přidělení věci podle pravidel uvedených
v rozvrhu práce zákonné důvody (vyloučení soudce dle § 30 tr. ř.), dlouhodobá nepřítomnost soudce (nemoc, stáž) přidělení věci
mimořádné povahy a rozsahu a také k zajištění plynulosti řízení, zejména ve věcech vazebních apod., rozhodnout o přidělení věci
jinému soudci či na potřebnou dobu zastavit soudci nápad věcí. Přednostně se věci přidělují zastupujícímu soudci, případně soudci
jinému. Takové přidělení věci musí být vždy odůvodněno.
11) Je-li u krajského soudu stážista, přisedá v odvolacích senátech podle určení místopředsedy pro věci trestní, a to jako první
v pořadí soudců
12) O prodloužení doby sledování bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné k evidenci investičních nástrojů podle zvláštního
zákona (§ 8/3 tr.ř.) a rozhodování o prodloužení doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (§ 88/4 tr.ř.)
rozhodují všichni soudci trestního úseku krajského soudu, a to v pořadí od soudců prvostupňových dle čísla senátu, poté soudci
odvolací dle senátů, každý po jedné věci.
13) Ohledně neskončených prvostupňových věcí po soudci, který odchází nebo je postaven mimo výkon funkce, rozhodne
o přidělení věci trestní místopředseda tak, že je rovnoměrně rozdělí mezi soudce zbývající, přičemž zde neplatí zásada
zastupujícího soudce.
14) 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.
15) V případě, kdy nelze povolat žádného z přísedících k zasedání v senátě, k němuž jsou rozvrhem práce přiděleni, z důvodů
jejich vyloučení z vykonávání úkonů trestního řízení nebo z důvodů odůvodněných překážek výkonu funkce (v důsledku
zdravotní indispozice, pracovní neschopnosti, dovolené, osobních, rodinných, pracovních, dopravních, jakož i dalších
objektivních překážek výkonu funkce), povolají se přísedící ze senátu, který číselně následuje.

16) Věci vedené jako žaloby pro zmatečnost dle § 229 odst. 3, 4 o.s.ř., žaloby ve věci hlavní intervence dle § 91a o.s.ř., rozhodování
ve věcech vkladu práv k nemovitostem dle části páté o.s.ř. se započítávají do běžného nápadu.
17) V oddělení 9Co až 12Co, 14 Co se přidělování nápadu opakuje po každé další 24. věci.
18) Věci pozůstalostní (dědické) odvolací agendy a agendy s mezinárodním prvkem se započítávají do běžného nápadu. 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.
19) Přidělování věcí agendy správní dle § 31/2 z. č. 150/2002 Sb. je zajištěno programem IS VKS.
20) Přidělování nového nápadu obchodní agendy a věcí převedených z rejstříku Ro a Sm je zajištěno automaticky
programem IS VKS.
Pracovnice vyšší podatelny seřadí před zápisem denní nápad abecedně podle příjmení a jména žalobce, věci Ro podle spisových
značek.
Vyjde-li před přidělením insolvenčního návrhu, týkajícího se dlužníka - fyzické osoby, nebo po jeho zapsání najevo, že již
probíhá insolvenční řízení týkající se manžela dlužníka, přidělí se takovýto insolvenční návrh do oddělení, ve kterém
je projednáváno insolvenční řízení manžela dlužníka.
Bude-li zjištěno, že u insolvenčního soudu již probíhá insolvenční řízení na majetek dlužníka, který tvoří s novým dlužníkem
koncern, bude věc přidělena do stejného soudního oddělení, ve kterém insolvenční řízení na majetek dlužníka z koncernu již
probíhá; to neplatí v případě, kdy v později napadlé věci již bylo rozhodnuto o úpadku a byl ustanoven insolvenční správce,
v tomto případě se věc přidělí do tohoto insolvenčního oddělení.
Jde-li o opakovaný insolvenční návrh téhož navrhovatele ve věci stejného dlužníka poté, co předchozí insolvenční návrh byl
odmítnut nebo bylo řízení o něm zastaveno, přidělí se věc do stejného soudního oddělení, které rozhodovalo o původním návrhu.
21) Vyhlášku o zahájení řízení ve věcech INS vydává vyšší soudní úředník, soudní tajemník nebo asistent soudce, který
v příslušném pracovním týdnu bude pověřen zástupem dle opatření místopředsedkyně krajského soudu. 7
Milada Nová – vede knihu úschov pro odd. INS
Alena Slezáková – vede knihu úschov pro odd. Cm
22) Dle § 25 z. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) a § 4 vyhlášky č. 311/2007 Sb. předseda krajského soudu určuje osobu
insolvenčního správce. V době nepřítomnosti předsedy krajského soudu určuje osobu insolvenčního správce místopředsedkyně
JUDr. Iveta Hendrychová. V insolvenčních řízeních pro pobočku v Liberci určuje osobu insolvenčního správce pověřený
místopředseda Mgr. Roman Buchal na základě pověření předsedy krajského soudu.
23) V případě nápadu insolvenčního návrhu na finanční instituci bude dle potřeby změnou rozvrhu práce upraven nápad
insolvenčnímu soudci – specialistovi.
24) Rozsah činnosti vyšších soudních úředníků na úseku obchodního rejstříku se stanoví tak, že vyšší soudní úředník provádí
úkony soudu v řízení ve věcech obchodního rejstříku, vyjma věcí odňatých mu soudcem postupem podle § 7 a § 8 z. č. 121/2008
Sb.
25) Na úseku obchodního rejstříku v případě nepřítomnosti vyšší soudní úřednice (úředníka) či soudní tajemnice bude nápad
stejnoměrně rozdělen mezi ostatní vyšší soudní úředníky a soudní tajemnice z oddělení 65 a 66.

Společné:
26) 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.).
27) V souladu s ustanovením § 45a o.s.ř. jsou doručováním soudních písemností pověřeny všechny pracovnice podatelny
a vedoucí kanceláře krajského soudu (soudní doručovatelé).
28) 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.
29) Je-li přidělování nového nápadu určeno pořadím nebo využitím automatického systému IS VKS, pracovnice vyšší podatelny
(případně vedoucí kanceláře, pokud zapisuje nový nápad) seřadí před zápisem denní nápad příslušné agendy abecedně podle
příjmení a jména žalobce/prvého obžalovaného, věci Ro podle spisových značek.
30) Pro přidělování věcí znovu napadlých v agendě Co platí pro všechny občanskoprávní a obchodní odvolací senáty krajského
soudu zásada přidělení věci Co již dříve krajským soudem v odvolacím řízení projednávané a rozhodované tomu soudnímu
oddělení, které ve věci již naposledy jednalo a rozhodovalo.

KOMENTÁŘ
Pracoviště pobočky Liberec:
A. Soudní oddělení pobočky KS se sídlem v Liberci projednávají a rozhodují ve všech agendách s věcnou příslušností krajského
soudu všechny věci s místní příslušností z obvodů Okresních soudů v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Liberci, (§ 42 odst. 1)
písm. b),c) zákona č. 6/2002 Sb.). Na úseku správního soudnictví soudní oddělení pobočky KS v Liberci rozhodují věci i
tehdy, kdy obecně závazným právním předpisem je založena místní příslušnost Krajského soudu v Ústí nad Labem bez ohledu
na sídlo správního orgánu či jeho územní pracoviště, a to v případech, kdy navrhovatel má sídlo, místo svého podnikání,
bydliště či se zdržuje v obvodu Okresních soudů v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Liberci.
B. Věci projednávané a rozhodované v soudních odděleních pobočky KS jsou rozdělovány do jednotlivých soudních oddělení,
dle stanovené působnosti a specializace soudního oddělení a dle pravidel stanovených u každé přidělované agendy
v jednotlivých soudních odděleních (§ 42 odst. 2) zákona č. 6/2002Sb.) Pořadí rozdělení věcí do jednotlivých soudních
oddělení je zajištěno postupem vyznačování času nápadu věci při osobním podání v podatelně, u podání podávaných
elektronickou cestou s využitím vyznačeného časového údaje doručení podání soudu v informačních systémech, s nimiž
krajský soud pracuje (datové schránky, ISVKS, ISKS, ISIR. ISOR). Pro přidělování věcí v insolvenční agendě platí výjimky
vyplývající a) z ust. § 42 odst. 2 zákona č. 6/2002Sb., tj. insolvenční věci dlužníků, kteří tvoří koncern, se přidělí tak, aby
je projednávalo stejné soudní oddělení, b) z judikatury vrchních soudů, tj. insolvenční návrh na dlužníka – fyzickou osobu,
u kterého před jeho přidělením je zjištěno, že již u soudu probíhá insolvenční řízení manžela dlužníka, se insolvenční návrh
přidělí do soudního oddělení, ve kterém je projednáváno insolvenční řízení manžela dlužníka.
C.

Ve všech soudních odděleních se zastupují předsedové senátů a soudci dle stanovených zástupů v jednotlivých soudních
odděleních v pořadí 1. a 2. označeného zástupu. Zastupování asistentů soudců, vyšších soudních úředníků, soudních
tajemníků, rejstříkových vedoucích, vedoucích kanceláří je ve všech soudních odděleních (s výjimkou případů personálního
neobsazení) stanoveno rovněž v pořadí 1. a 2. označeného zástupu. (§ 42 odst. 1 písm. c), d), § 44 odst. 1, 2 zákona č.
6/2002Sb.) Pokud nastane v dané kauze stav předpokládaný § 44 odst. 1 nebo odst. 2 zákona č. 6/2002Sb. (tj. dlouhodobá více
než 90 dnů trvající nepřítomnost, vyloučení více soudců z projednání a rozhodování věci, přeložení soudce k jinému soudu,
zánik funkce soudce), stanoví místopředsedkyně krajského soudu pro pobočku, který jiný soudce nebo senát věc projedná
a rozhodne (§44 odst.1) , nebo určí, který soudce, asistent, vyšší soudní úředník, soudní tajemník provede ve věci jednotlivé
úkony (§ 44 odst. 2).

D. V odvolacích agendách krajského soudu, ve věcech projednávaných a rozhodovaných v soudních odděleních pobočky KS,
které krajský soud již naposledy v odvolacím řízení projednával a rozhodoval, jsou při jejich opětovném předložení soudem
prvního stupně do odvolacího řízení přidělovány k projednání a rozhodnutí tomu soudnímu oddělení pobočky KS, které
ve věci již naposledy jednalo a rozhodovalo.
E. Všichni předsedové senátů trestního úseku krajského soudu zajišťují rozhodování dle § 69 tr. ř. a dle § 380 a násl. tr. ř. dle
stanoveného plánu služeb a dosažitelnosti. V případech, kdy soudce mající dosažitelnost nemůže rozhodnout (např. kratší
nepřítomnost, lékař, nemoc, vyloučení z věci atd.), určí soudce příslušného k rozhodování dle § 69 a § 380 a násl. tr. ř.
místopředseda. Během dosažitelnosti rozhoduje každý z předsedů senátu, rozhoduje-li o mladistvém jako soud pro mládež.
F.

G.
H.
I.

V případech dlouhodobé nepřítomnosti soudce (více než 90 dnů z důvodu nemoci, přeložení soudce na dobu kratší 1 roku,
nápadu mimořádně skutkově a právně složité věci většího rozsahu), k zajištění rovnoměrného zatížení soudních oddělení jako
podmínky pro zajištění plynulého vyřizování všech věcí v dané agendě, místopředsedkyně krajského soudu pro pobočku
zastaví nápad nových věcí do soudního oddělení postupem stanoveným v § 41 odst. 2 zákona č. 6/2002Sb., tj změnou rozvrhu
práce na stanovenou dobu.
Marie Veisová – vede knihu úschov.
Při střetu specializací v nově napadlé trestní věci (T) je kriteriem rozhodným pro její přidělení do soudního oddělení vyšší
stupeň závažnosti trestného činu.
Od 1.1.2014 do odvolání je zastaven nápad.
- do soudního oddělení 62 na úseku správního soudnictví a dále soudci JUDr. Pavlu Vackovi na úseku správního
soudnictví
- do soudního oddělení 57 je do odvolání zastaven nápad do tohoto soudního oddělení v rozsahu nápadu dle bodu 1)
vyjma specializace dle písm. a),b),e).
Od 1.4.2014 do odvolání je zastaven nápad.
- do soudního oddělení 36 na úseku občanskoprávním soudkyni a předsedkyni senátu JUDr. Miladě Sedláčkové
- do soudního oddělení 82 na obchodním úseku vyjma nápadu pod bodem 2), 5) a 6).

J. Mgr. Petra Krejsová 7 – úkony asistenta soudce a vyššího soudního úředníka ve věcech nevyřízených konkurzů napadlých

do soudního oddělení 29 a 57.
K. Od 1.1.2014 do odvolání je zastaven nápad 9
- do soudního oddělení 62 na úseku správního soudnictví a dále soudci JUDr. Pavlu Vackovi na úseku správního soudnictví
Od 1.4.2014 do odvolání je zastaven nápad 9
- do soudního oddělení 82 na obchodním úseku vyjma nápadu pod bodem 2), 5), 6)
Od 1.8.2014 do odvolání je zastaven nápad 9
- soudci Mgr. Romanu Buchalovi do soudního oddělení 35 na občanskoprávním úseku
L.Od 1.9. 2014
- se zastavuje do odvolání nápad nových věcí Co a Nc pod body 1,2 do odd. 35
- se obnovuje nápad nových věcí soudci JUDr. Pavlu Vackovi v rámci soudních oddělení 59 a 64 na úseku správního
soudnictví
- se zastavuje 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) 11
M. Od 1.11.2014 do odvolání je zastaven nápad
- do soudního oddělení 24, 77 a 81 na obchodním úseku 14
N. 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), a 6)
Od 1.9.2014 do odvolání je zastaven nápad
- do soudního oddělení 62 na úseku obchodního soudnictví v rozsahu nápadu pod bodem 6) 15

