Okresní soud v Děčíně
405 97 Děčín I, Masarykovo nám. 1
Spr 807/2019

Dodatek č. 1

k rozvrhu práce pro rok 2019
Rozvrh práce Okresního soudu v Děčíně ze dne 12. 11. 2018 (Spr 1120/2018) ve znění
opatření 1 – 8 se s účinností od 1. 10. 2019 mění následovně:

I.
Mgr. Jiří Gloc

Místopředseda pro úsek občanskoprávní:

 zastupuje předsedkyni soudu v době její nepřítomnosti
 vykonává státní správu soudu a dohledovou činnost v rozsahu určeném předsedkyní
soudu ve vztahu k úseku občanskoprávnímu
 podílí se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném rozvrhem práce

JUDr. Jiří Uřídil

Místopředseda pro úsek trestní:

 zastupuje předsedkyni soudu v době její nepřítomnosti a nepřítomnosti místopředsedy
soudu Mgr. Jiřího Gloce
 vykonává státní správu soudu a dohledovou činnost v rozsahu určeném předsedkyní
soudu ve vztahu k úseku trestnímu
 podílí se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném rozvrhem práce

II.
TRESTNÍ ÚSEK
(1) Z důvodu přeložení soudkyně (předsedkyně senátu) JUDr. Zdeňky Hoškové k jinému soudu
ze zrušuje soudní oddělení 2 T a věci jí řešené a neskončené se přidělují následovně:
-

soudci (předsedovi senátu) JUDr. Jiřímu Uřídilovi věci pod spisovou značkou
o 2 T 9/2018
o 2 T 95/2018
o 2 T 4/2019
o 2 T 9/2019

-

soudkyni (předsedkyni senátu) JUDr. Iva Najbrtové věci pod spisovou značkou
o 1 T 191/2013
o 2 T 12/2018
o 2 T 67/2018
o 2 T 98/2018
o 2 T 11/2019

o 2 T 15/2019
-

soudci (předsedovi senátu) Mgr. Martinu Trubákovi věci pod spisovou značkou
o 2 T 5/2018
o 2 T 33/2018
o 2 T 69/2018
o 2 T 99/2018
o 2 T 3/2019
o 2 T 12/2019
o 2 T 17/2019

-

soudci (předsedovi senátu) Mgr. Radomil Bajerovi věci pod spisovou značkou
o 2 T 259/2014
o 2 T 54/2018
o 2 T 70/2018
o 2 T 1/2019
o 2 T 7/2019
o 2 T 13/2019
o 2 T 18/2019

-

soudci (předsedovi senátu) Mgr. Miloš Řízkovi věci pod spisovou značkou
o 2 T 56/2018
o 2 T 82/2018
o 2 T 91/2018
o 2 T 2/2019
o 2 T 8/2019
o 2 T 14/2019

(2) Soudcovské úkony porozsudkové agendy ve věcech soudního oddělení 2 T bude od
1. 10. 2019 provádět JUDr. Jiří Uřídil.
(3) Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Pavlíny Müllerové a vzhledem k
povinnosti projednávat vazební věci s největším urychlením se věc 4T 33/2019 přiděluje
k vyřízení Mgr. Milošovi Řízkovi.
K tomuto však nedojde v případě, kdy by dlouhodobá pracovní neschopnost Mgr. Pavlíny
Müllerové byla ukončena přede dnem účinnosti toho dodatku.
(4) Zástup jednotlivých soudních oddělení se stanovuje takto: Mgr. Vladimíru Kodatovou (1 T)
zastupuje Mgr. Martin Trubák (9 T), JUDr. Jiřího Uřídila (3 T) zastupuje JUDr. Iva
Najbrtová (5 T), Mgr. Pavlínu Müllerovou (4 T) zastupuje JUDr. Iva Najbrtová ( 5 T), JUDr.
Ivu Najbrtovou (5 T) zastupuje Mgr. Martin Trubák (9 T), Mgr. Martina Trubáka (9 T)
zastupuje Mgr. Radomil Bajer (23 T), Mgr. Radomila Bajera (23 T) zastupuje Mgr. Miloš
Řízek (24 T), Mgr. Miloše Řízka (24 T) zastupuje Mgr. Radomil Bajer (23 T), Mgr. Lenku
Lasovskou (29 T) zastupuje Mgr. Miloš Řízek (24 T).
(5) V případě ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Pavlíny Müllerové přede dnem
účinnosti tohoto dodatku se zástup jednotlivých soudních oddělení stanovuje takto:
Mgr. Vladimíru Kodatovou (1 T) zastupuje Mgr. Martin Trubák (9 T), JUDr. Jiřího Uřídila
(3 T) zastupuje Mgr. Pavlína Müllerová (4 T), Mgr. Pavlínu Müllerovou (4 T) zastupuje
JUDr. Iva Najbrtová (5 T), JUDr. Ivu Najbrtovou (5 T) zastupuje Mgr. Martin Trubák (9 T),
Mgr. Martina Trubáka (9 T) zastupuje Mgr. Radomil Bajer (23 T), Mgr. Radomila Bajera (23

T) zastupuje Mgr. Miloš Řízek (24 T), Mgr. Miloše Řízka (24 T) zastupuje Mgr. Radomil
Bajer (23 T) a Mgr. Lenku Lasovskou (29 T) zastupuje Mgr. Miloš Řízek (24 T).
(6) Zástupem JUDr. Ivy Najbrtové v trestních věcech mladistvých (5 Tm) je Mgr. Miloš Řízek.
(7) Je-li třeba určit dalšího zástupce (např. z důvodu překážky v práci na straně prvního
zástupce) je jím soudce téhož úseku, který předsedá soudnímu oddělení označenému nejblíže
vyšším číslem. V případě zástupce soudce, jenž předsedá soudnímu oddělení označenému
nejvyšším číslem je jeho zástupcem soudce soudního oddělení téhož úseku označeného
nejnižším číslem.

III.
OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK
(1) Soudkyně Mgr. Diana Fujdiak s účinností ode dne 1. 10. 2019 přebírá neobsazené soudní
oddělení 26 C.
Vymezení její působnosti je dáno následovně:
- rozhodování ve věcech občanskoprávních 25 %
- rozhodování ve věcech pracovněprávních 25 %
(2) Do odstavce 10/ vysvětlujících poznámek se přidává soudní oddělení 26.
(3) Odstavec 12/ vysvětlujících poznámek se mění tak, že zní následovně: Věci obživlé
soudního oddělení 26 budou přikázány do tohoto soudního oddělení s výjimkou věcí se
specializací „cizina“, které budou rozdělovány jako nový nápad do soudních oddělení se
specializací cizina. O takto přidělené věci bude v soudním oddělení 26 snížen nápad nových
nespecializovaných věcí v rámci automatického přidělování aplikací ISAS o jednu věc.
(4) Chod soudního oddělení 26 C je organizován ve struktuře minitýmu, který tvoří soudkyně,
rejstříková vedoucí a vyšší soudní úřednice.
(5) Rejstříková vedoucí organizuje chod soudního oddělení pro konkrétního soudce nebo
vyššího soudního úředníka; vede rejstřík a další tzv. evidenční pomůcky; zpracovává
písemnosti podle pokynů řešitelů a dále provádí činnost zapisovatelky.
(6) Vypouští se zapisovatelka senát č. 26 Michaela Hájková.
(7) Vkládá se rejstříková vedoucí senát č. 26 Michaela Hájková, kdy jí zastupuje Lenka Rousová,
u níž se vedení rejstříku C soudního oddělení 26 vypouští.
(8) Ve vysvětlujících poznámkách v bodě 1, 4 a 5 se slovo „pověřený předseda soudu“ nahrazuje
„předsedkyně soudu“. V bodě 24 se „místopředseda soudu pro občanskoprávní úsek“
nahrazuje slovem „předsedkyně soudu“. V bodě 26 a 36 se „místopředsedovi
občanskoprávního úseku“ nahrazuje „předsedkyni soudu“.
Děčín 23. září 2019
Mgr. Diana Fujdiak
předsedkyně okresního soudu

