TRESTNÍ ÚSEK - pobočka KS v Liberci
Soudní
odd.

52

Věci

T

Nt

Nt
To

Obor a vymezení působnosti
1) Rozhodování v trestních věcech krajského soudu
jako soudu I. stupně s místní příslušností v okresech
Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec včetně věcí cizinců
a věcí s mezinárodním prvkem, mimo věcí určených
specializací pro soudní oddělení 56 a 57
- každá 1. věc nápadu
specializace
a) trestné činy proti životu a zdraví (§ 140 a 167 tr.
zák.), trestné činy proti svobodě a právům na ochranu
osobnosti (§ 168 až § 184 tr. zák.)
- každá 1. a 2. věc nápadu
b) trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
(§ 323 až 368 tr. zák.)
- každá 1. věc nápadu
c) trestné činy obecně nebezpečné (§ 272 až § 292 tr.
zák.)
- každá 2. věc nápadu
2) Rozhodování v trestních věcech krajského soudu,
ve kterých je řízení vedeno dle § 449 až § 460 písm.zp)
tr.ř.
- každá 1. věc nápadu
3) Rozhodování o výkonu trestu, o ochranném opatření,
o obnově řízení, nepatří-li do rejstříku T
- ve věcech tohoto oddělení
o všeobecných a nejasných podáních
- každá 1. věc nápadu
4) Rozhodování v přípravném řízení o stížnostech proti
rozhodnutím okresních soudů (To) a státních zástupců,
o zajištění majetku (Nt), vyjma věcí, u nichž po podání
obžaloby by byla dána věcná příslušnost krajského
soudu jako soudu I. stupně
každá 1. věc nápadu

Předseda senátu
Samosoudce
Zástupce
JUDr. Eva Drahotová
1. Mgr. Martin Omelka
2. Mgr. Petr Neumann

Členové senátu:
Soudce
Zástupce
dle seznamu

Mgr. Hana Burešová 3
JUDr. Vladimír Velenský
JUDr. Milan Skála 11
JUDr. Jarmila Potužáková
JUDr. Zuzana Vybíralová 11

Vyšší soudní úřednice
Soudní tajemnice
Asistent soudce
Zástupce
TÝM č. 1 pro odd. 52
Bc. Petr Staněk4

Vedoucí kanceláře
Zástupce
Přidělení pracovníci
Milena Bakalová3 PÚ
1.Zuzana Dohová
(Wanda Fabinyi)
2. Lenka Durchánková
Kateřina Svěženová6 3

Tm

Ntm

56

T

Nt

Nt
To

SOUD PRO MLÁDEŽ:
5) Rozhodování o trestních věcech krajského soudu
jako soudu I. stupně dle z.č. 218/2003 Sb. s místní
příslušností v okresech Česká Lípa, Jablonec nad
Nisou, Liberec
6) Rozhodování o výkonu trestu, ochranném opatření
ve věcech dle z.č. 218/2003 Sb.
- ve věcech tohoto oddělení
1) Rozhodování v trestních věcech krajského soudu
jako soudu I. stupně s místní příslušností v okresech
Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec včetně cizinců
a věcí s mezinárodním prvkem
- každá 3. věc nápadu
specializace
a) trestné činy hospodářské (§ 233 až § 271 tr. zák.)
- každá 1. a 2. věc nápadu
b) trestné činy proti majetku (§ 205 až § 232 tr. zák.)
- každá 1. věc nápadu
c) trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
(§ 323 až § 368 tr .zák.)
- každá 2. věc nápadu
2) Rozhodování v trestních věcech krajského soudu,
ve kterých je řízení vedeno dle § 449 až § 460 písm.zp)
tr.ř.
- každá 3. věc nápadu
3) Rozhodování o výkonu trestu, o ochranném opatření,
obnově řízení, nepatří-li do rejstříku T
- ve věcech tohoto oddělení,
o všeobecných a nejasných podáních
- každá 3. věc nápadu
4) Vyřizování dožádání cizozemských soudů
5) Rozhodování v přípravném řízení o stížnostech proti
rozhodnutím okresních soudů (To) a státních zástupců,
o zajištění majetku (Nt) vyjma věcí, u nichž po podání
obžaloby by byla dána věcná příslušnost krajského
soudu jako soudu I. stupně
- každá 3. věc nápadu

Mgr. Petr Neumann
1. Mgr. Martin Omelka
2. Eva Drahotová

dle seznamu

Mgr. Hana Burešová 3
JUDr. Vladimír Velenský
JUDr. Milan Skála 11
JUDr. Jarmila Potužáková
JUDr. Zuzana Vybíralová 11

TÝM č. 2 pro odd. 56
Bc. Petr Staněk4

Lenka Durchánková3PÚ
1. Milena Bakalová
2. Zuzana Dohová
(Wanda Fabinyi
Kateřina Svěženová6 3

57

T

Nt

To
Nt

1) Rozhodování v trestních věcech krajského soudu
jako soudu I. stupně s místní příslušností v okresech
Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec, včetně věcí
cizinců a věcí s mezinárodním prvkem, mimo věcí
určených specializaci pro soudní oddělení 52 a 56
- každá 2. věc nápadu
specializace
a) trestné činy proti životu a zdraví (§ 140 až § 167
tr.zák.), trestné činy proti svobodě a právům osobnosti
(§ 168 až § 184 tr.zák.)
- každá 3. věc nápadu
b) trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuání oblasti
(§ 185 až § 193 tr. zák.), trestné činy proti rodině
a dětem (§ 194 až 204 tr.zák.)
c) trestné činy proti majetku (§ 205 až § 232 tr. zák.)
- každá 2. věc nápadu
d) trestné činy hospodářské (§ 233 až 271 tr. zák.)
- každá 3. věc nápadu
e) trestné činy obecně nebezpečné (§ 272 až 292 tr.
zák.)
- každá 1. věc nápadu
2) Rozhodování v trestních věcech krajského soudu,
ve kterých je řízení vedeno dle § 449 až § 460 písm.zp)
tr.ř.
- každá 2. věc nápadu
3) Rozhodování o výkonu trestu, o ochranném opatření,
o obnově řízení, nepatří-li do rejstříku T
- ve věcech tohoto oddělení
o všeobecných a nejasných podáních
- každá 2. věc nápadu
4) Vyřizování dožádání cizozemských soudů
- každá 1. věc nápadu
5) Rozhodování v přípravném řízení o stížnostech proti
rozhodnutím okresních soudů (To) a státních zástupců,
o zajištění majetku (Nt) vyjma věcí, u nichž by byla
po podání obžaloby dána věcná příslušnost krajského
soudu jako soudu I. stupně
- každá 2. věc nápadu

Mgr. Martin Omelka
1. Mgr. Petr Neumann
2. Eva Drahotová

dle seznamu

TÝM č. 3 pro odd. 57
Bc. Petr Staněk4

Asistentka Mgr. Omelky
Mgr. Petra Havlíčková

Mgr. Hana Burešová 3
JUDr. Vladimír Velenský
JUDr. Milan Skála 11
JUDr. Jarmila Potužáková
JUDr. Zuzana Vybíralová 11

Zuzana Dohová
(Wanda Fabinyi) 3 PÚ
1. Milena Bakalová
2. Lenka Durchánková
Kateřina Svěženová6 3

31

To

1) Rozhodování o opravných prostředcích ve stadiu
po podání obžaloby
- každá 1. až 3. věc nápadu
- každá 1. až 4. věc nápadu 13
specializace
- korupce veřejných činitelů, korupce při veřejných
zakázkách korupce při veřejných soutěžích, korupce při
dražbách

Nt

2) Rozhodování o odnětí věci a její přikázání jinému
okresnímu soudu, ve sporech o příslušnost soudu,
o vrácení lhůty k podání opravného prostředku ve věcech okresních soudů
- každá 1. věc nápadu
3) Rozhodování v přípravném řízení o stížnostech proti
rozhodnutím okresních soudů (To) a státních zástupců
(Nt), pokud po podání obžaloby by byla dána věcná
příslušnost krajského soudu jako soudu I. stupně
- každá 1. věc nápadu
specializace
- korupce veřejných činitelů, korupce při veřejných
zakázkách, korupce při veřejných soutěžích, korupce
při dražbách

UL

Tmo
Ntm

Rodo

4) Rozhodování o návrzích na určení lhůty dle § 174a
z. č. 6/2002 Sb., ve znění z. č. 192/2003 Sb.
- každá 1. věc nápadu
SOUD PRO MLÁDEŽ - odvolací:
5) Rozhodování o opravných prostředcích ve stadiu
před a po podání obžaloby ve věcech dle z. č. 218/2003
Sb. (Tmo)
- každá 1. věc nápadu
6) Rozhodování ve věcech mladistvých o odnětí věci
a její přikázání jinému okresnímu soudu, ve sporech
o příslušnost, o vrácení lhůty k podání opravného
prostředku (Ntm)
- každá 1. věc nápadu
7) Rozhodování o opravných prostředcích ve věcech
dle hlavy III. z. č. 218/2003 Sb.
- každá 1. věc nápadu

Mgr. František Boštík
JUDr. Dana Stránská
1. Zástup vzájemný
2. Mgr. Jiří Malinovský
3. Mgr. Dagmar Dziaková

JUDr. Dagmar Šídová
Mgr. Gabriela Pudilová
(stáž) 13
JUDr. Zdeňka Mitošinková
Mgr. Dagmar Dziaková
Mgr. Jiří Malinovský
Mgr. Martin Omelka
Mgr. Hana Burešová 3
Mgr. Olga Fričová 1

TÝM č. 4 pro odd. 31
Bc. Petr Staněk4

Dana Malinovská3,5 PÚ
Martina Andraši PÚ
1. zástup vzájemný pro
protokolaci
2. Zdeňka Droznová pro
práce RV
Kateřina Svěženová6 3

ve věcech s místní příslušností v obvodech působnosti
okresních soudů Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec
Nt

55

8) Rozhodování o prodloužení doby sledování
bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné
k evidenci investičních nástrojů podle zvláštního
zákona (§ 8/3 tr. řádu) a rozhodování o prodloužení
doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního
provozu (§ 88/4 tr. řádu)
- každá 1. až 3. věc nápadu
- každá 1. až 4. věc nápadu 13

To

1) Rozhodování o opravných prostředcích ve stadiu po
podání obžaloby
- každá 4. až 6. věc nápadu
- každá 5. až 8 věc nápadu 13

Nt

2) Rozhodování o odnětí věci a její přikázání jinému
okresnímu soudu, ve sporech o příslušnost soudu,
o vrácení lhůty k podání opravného prostředku
ve věcech okresních soudů
- každá 2. věc nápadu
3) Rozhodování v přípravném řízení o stížnostech proti
rozhodnutím okresních soudů (To) a státních zástupců
(Nt), pokud po podání obžaloby by byla dána věcná
příslušnost krajského soudu jako soudu I. stupně
- každá 2. věc nápadu
4) Rozhodování o návrzích na určení lhůty dle § 174a
z. č. 6/2002 Sb., ve znění z. č. 192/2003 Sb.
- každá 2. věc nápadu
SOUD PRO MLÁDEŽ - odvolací:
5) Rozhodování o opravných prostředcích ve stadiu
před a po podání obžaloby ve věcech dle z. č. 218/2003
Sb. (Tmo)
- každá 2. věc nápadu
6) Rozhodování ve věcech mladistvých o odnětí věci
a její přikázání jinému okresnímu soudu, ve sporech
o příslušnost, o vrácení lhůty k podání opravného
prostředku (Ntm)
- každá 2. věc nápadu

To
Nt

UL

Tmo
Ntm

Mgr. Jiří Malinovský
Mgr. Dagmar Dziaková
1. Zástup vzájemný
2. Mgr. František Boštík
3. JUDr. Dana Stránská

JUDr. Zdeňka Mitošinková
Mgr. Olga Fričová 1
Mgr. František Boštík
JUDr. Dana Stránská
JUDr. Dagmar Šídová
Mgr. Martin Omelka
Mgr. Gabriela Pudilová 13
Mgr. Hana Burešová 3

TÝM č. 5 pro odd. 55
Bc. Petr Staněk4

Zdeňka Droznová3 PÚ
Petra Plhalová PÚ
1. zástup vzájemný pro
protokolaci
2. Dana Malinovská pro práce
RV
Kateřina Svěženová6 3

Rodo

7) Rozhodování o opravných prostředcích ve věcech
dle hlavy III. z. č. 218/2003 Sb.
- každá 2. věc nápadu
ve věcech s místní příslušností v obvodech působnosti
okresních soudů Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec

Nt

3
4

5
6

8) Rozhodování o prodloužení doby sledování
bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné
k evidenci investičních nástrojů podle zvláštního
zákona (§ 8/3 tr. řádu) a rozhodování o prodloužení
doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního
provozu ( § 88/4 tr. řádu)
- každá 4. až 6. věc nápadu
- každá 5. až 8 věc nápadu 13

Rejstříková vedoucí (RV) vykonává činnosti dle § 5 a § 8 v. k. ř. a § 6/9 vyhl. č. 37/1992 Sb., j. ř., v soudním oddělení, kam je přidělena
VSÚ Bc. Petr Staněk - oprávněn podle § 124/4 zákoníku práce kontrolovat, organizovat a řídit práci RV a PÚ v soudních odděleních 52, 56, 57, 31 a 55 – zástup pro tyto činnosti
vykonává Lenka Durchánková 12 Lenka Klimešová 12
PÚ a RV oddělení 31 Dana Malinovská vede rejstřík ZRT včetně vyřizování žádostí o výpis z rejstříku trestů. Zástup pro vedení rejstříku ZRT Zdeňka Droznová.
Kateřina Svěženová – na základě dohody o provedení práce od 21.1.2013 provádí mundážní práce na trestním úseku 3

