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Spr 1369/2013

Dodatek č. 7
rozvrhu práce Krajského soudu v Ústí nad Labem pro rok 2013
Rozvrh práce Krajského soudu v Ústí nad Labem Spr 5228/2012 ze dne 28. 11. 2012 se mění
a doplňuje takto:
I. Trestní úsek
Mgr. Ondřej Peřich – jmenován do funkce předsedy senátu s účinností od 1.4.2013
Mgr. Roman Felzman, předseda senátu Okresního soudu v Ústí nad Labem dočasně přidělen
ke krajskému soudu od 1.4.2013. Na základě příkazu předsedy krajského soudu bude
zastupovat funkci předsedy senátu krajského soudu.
JUDr. Jiří Bednář, Ph.D. – od 1.4.2013 se zařazuje na trestní úsek, pověřen vyřizováním
prvostupňové agendy, zastupuje funkci předsedy senátu krajského soudu.
JUDr. Jan Chocholatý, Ph.D. – příkaz k zastupování předsedy senátu s účinností od
21.3.2013.
změny od 1.4.2013
Soudní odd. 2 T
- ve věcech Tm a Ntm se doplňuje další zástupce Mgr. Roman Felzmann – stáž
- zastavuje se nápad všech T věcí
- soudní tajemnicí Jiřina Neumanová, zástupcem Vladislav Šištík
soudní odd. 3 T
- zástupci Kamily Krejcarové jsou JUDr. Jiří Bednář, Mgr. Ondřej Peřich
- zastavuje se nápad všech T věcí, včetně vazebních i specializace
- soudním tajemníkem Vladislav Šištík, zástupkyní Jiřina Neumanová
soudní odd. 48 T
- ve věcech Tm a Ntm se doplňuje další zástupce Mgr. Roman Felzmann – stáž
- zastavuje se nápad všech T věcí, včetně vazebních i specializace
- soudní tajemnicí Jiřina Neumanová, zástupcem Vladislav Šištík
soudní odd. 49 T
- zástupci Mgr. Ondřeje Peřicha jsou Kamila Krejcarová a JUDr. Jiří Bednář
- ruší se specializace – finanční a bankovní kriminalita
- zastavuje se nápad všech T věcí, včetně vazebních i specializace
- soudním tajemníkem Vladislav Šištík, zástupkyní Jiřina Neumanová
otevírá se soudní odd. 50 T
- předseda senátu JUDr. Jiří Bednář
- zástupci Kamila Krejcarová a Mgr. Ondřej Peřich
-obor a vymezení působnosti:
T - 1) Rozhodování v trestních věcech krajského soudu jako soudu I. stupně, mimo
věcí s místní příslušností v okresech Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec každá první
vazební věc nápadu, každá první nevazební věc nápadu
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specializace
- finanční a bankovní kriminalita
Nt - 2) Rozhodování o výkonu trestů odnětí svobody, o ochranném opatření, o obnově
řízení, nepatří-li do rejstříku T ve věcech tohoto oddělení
- soudní tajemnicí Jiřina Neumanová, zástupcem Vladislav Šištík
otevírá se soudní odd. 51 T
- předseda senátu Mgr. Roman Felzman
- zástupci Mgr. Kamila Elsnicová a JUDr. Jana Kurešová
obor a vymezení působnosti:
T - 1) Rozhodování v trestních věcech krajského soudu jako soudu I. stupně, mimo
věcí s místní příslušností v okresech Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec každá druhá
vazební věc nápadu, každá druhá nevazební věc nápadu
Nt - 2) Rozhodování o výkonu trestů odnětí svobody, o ochranném opatření, o obnově
řízení, nepatří-li do rejstříku T ve věcech tohoto oddělení
- soudním tajemníkem Vladislav Šištík, zástupkyní Jiřina Neumanová
soudní odd. 4 To – soudní tajemnicí Jiřina Neumanová, zástupcem Vladislav Šištík
soudní odd. 5 To – soudním tajemníkem Vladislav Šištík, zástupkyní Jiřina Neumanová
soudní odd. 6 To – soudní tajemnicí Jiřina Neumanová, zástupcem Vladislav Šištík
soudní odd. 7 To – soudním tajemníkem Vladislav Šištík, zástupkyní Jiřina Neumanová
Marie Podolková, prom. práv. – soudkyně, trestní úsek – skončení pracovního poměru
dnem 31. 3. 2013
Mgr. Jan Michánek - soudce, trestní úsek – skončení stáže dnem 31. 3. 2013
Monika Komínková – zařazena jako protokolující úřednice na trestním úseku v soudních
odděleních 2 T, 3 T, 48 T, 49 T, 50 T, 51 T
Tomáš Bláha – zařazen jako zapisovatel na trestním úseku v soudních odděleních 4 To, 5 To,
6 To, 7 To
II. Občanskoprávní úsek
soudní odd. 10 Co – od 1.4.2013 členka senátu Mgr. Jana Davidová (stáž) – bez nápadu
soudní odd. 10 Co – od 1.4.2013 zastaven nápad věcí „Co“ Mgr. Vladislavě Poradové
další přidělování věcí „Co“ od 1.4.2013:
soudní odd. 9 Co – beze změny
soudní odd. 10 Co - každá 6. až 8. věc nápadu
soudní odd. 11 Co – každá 9. až 13 věc nápadu
soudní odd. 12 Co – každá 14. až 18. věc nápadu
soudní odd. 14 Co – každá 19. až 22. věc nápadu

III. Obchodní úsek
Mgr. Veronika Srnková, asistentka JUDr. Tomáše Zadražila – skončení pracovního poměru
k 31.3.2013.
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Mgr. Radka Mazurková, předsedkyně senátu Okresního soudu v Děčíně – dočasně přidělena
ke krajskému soudu od 1.4.2013.
Mgr. Ing. Dagmar Kavková – vzdání se funkce asistentky soudce JUDr. Jiřího Bednáře,
Ph.D. k 31.3.2013. Jmenována asistentkou soudkyně Mgr. Radky Mazurkové s účinností od
1.4.2013.
Miroslava Rudolfová, zapisovatelka – skončení pracovního poměru dnem 31.3.2013. Na její
místo bude od 1.4.2013 zařazena Bc. Petra Kaplanová.
Renata Lejnarová – od 1.4.2013 bude vykonávat činnost vyššího soudního úředníka
změny od 1.4.2013
soudní odd. 69 (INS, ICm, Nc, Cm)
- namísto soudce JUDr. Jiřího Bednáře – Mgr. Radka Mazurková
soudní odd. 70 (INS, ICm, Nc, Cm)
- namísto zastupujícího soudce JUDr. Jiřího Bednáře – Mgr. Radka Mazurková
soudní odd. 20 Cm
- bod 2) – rozhodování podle § 9/3 o.s.ř. písm. p) o.s.ř.- každá 1. věc nápadu
soudní odd. 24 Cm
- bod 2) rozhodování podle § 9/3 o.s.ř.písm. p) o.s.ř. – každá 2. věc nápadu
soudní odd. 33 Cm
- bod 2) – rozhodování podle § 9/3 o.s.ř. písm. p) o.s.ř. – každá 3. věc nápadu
soudní odd. 61 Cm
- bod 2) – rozhodování podle § 9/3 o.s.ř. písm. p) o.s.ř. – každá 4. věc nápadu

IV. Pobočka v Liberci
Adriana Vojtěchová – od 1.4.2013 k výkonu práce zapisovatelky přeřazena z obchodního
rejstříku na úsek insolvenční (soudní odd. 76)
Filip Kavan – k 31.3.2013 odvolán z funkce vedoucího kanceláře. Od 1.4.2013 bude
vykonávat práce v zápisovém oddělení, spočívající zejména v provádění zápisu nových
návrhů včetně úkonů s tím souvisejících.
Lucie Svobodová – jmenována vedoucí kanceláře - od 1.4.2013 bude organizovat práci
v soudním oddělení 54 a vykonávat činnost vedoucí kanceláře dle ust. §§ 5 a 8 v.k.ř.
Dagmar Slezáková - jmenována vedoucí kanceláře - od 1.4.2013 bude rovněž organizovat
práci v soudním oddělení 54 a vykonávat činnost vedoucí kanceláře dle ust. §§ 5 a 8 v.k.ř.
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Bc. Marika Palmeová, VSÚ – nástup 15.4.2013
- bude zařezena do soudní oddělení 39
- zároveň bude v tomto oddělení vykonávat zástup rejstříkové vedoucí
a zástup vyšší soudní úřednice Bc Lenky Nedvídkové v soudním oddělení 38

V Ústí nad Labem dne 27.03.2013
JUDr. Milan Kohoutek v.r.
předseda krajského soudu
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