Okresní soud v Liberci
U Soudu 540/3, 460 72 Liberec
tel.: 485 238 111, fax: 485 238 235, podatelna@osoud.lbc.justice.cz, ID DS 579abps

V Liberci dne 22. 4. 2016
Č.j.: 55 Spr 698/2016

Opatření č. 9 k Rozvrhu práce na rok 2016
S účinností od 1. 5. 2016 dochází k následujícím změnám v rozvrhu práce pro rok
2016:
1. Do soudního oddělení č. 15 JUDr. Vladimíru Maxovi se pouští nápad nových věcí
takto:
a) 100 % nápadu občanskoprávních věcí s výjimkou specializované agendy
b) 100 % nápadu věcí všeobecného rejstříku Nc a předběžných opatření rejstříku Nc,
vyjma věcí s cizím prvkem a vyjma věcí obchodně právních a pracovně právních
2. Do soudního oddělení č. 10 se zastavuje nápad nových věcí s výjimkou věcí, které se
váží k dosud nerozhodnuté opatrovnické věci již zapsané do Pa Nc, řešeného soudkyní
JUDr. Helenou Špráchalovou.
3. Do soudního oddělení č. 19 se zastavuje nápad všech nových věcí s výjimkou věcí,
které se váží k dosud nerozhodnuté opatrovnické věci již zapsané do Pa Nc, řešeného
soudkyní Mgr. Lenkou Stegurovou.
4. Do soudního oddělení č. 14 se snižuje nápad občanskoprávních věcí a věcí agendy
všeobecného rejstříku Nc a předběžných opatření (článek IX. 7. body a) a b) RP) ze
stávajících 80 % na 50 %.
5. Do soudního oddělení č. 30 se zastavuje nápad všech nových věcí, kdy agendu v něm
dosud vyřizovanou, konkrétně uvedenou pod body d) – f) a h) – i) bude nově
vyřizovat JUDr. Ivana Šoljaková.
Rejstříky pro tuto novou agendu nadále povede i v soudním oddělení č. 13 Alena
Kurtinová, která zajistí i mundum spisů. V případě spisů, kde bude činit JUDr.
Šoljaková úkon ve věcech výkonu rozhodnutí Romany Kašové či Lenky Richterové
bude mundum a rejstřík zajišťovat dle čl. dle čl. XIII. 2.2 písm. a) Nikola Řeháková.
Prvním zástupem JUDr. Šoljakové pak bude v této agendě Mgr. Vladimíra Medková.
VSÚ činnosti bude pro tuto agendu vykonávat Romana Kašová.
Agendu pod bodem b) bude nově vyřizovat JUDr. Pavel Preisler v rámci nově
svěřované agendy EXE.
Agendu pod bodem g) budou nově vyřizovat rovným dílem dědičtí soudci, tj. JUDr.
Kamil Podhola a Mgr. Stanislav Štěpánek.
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6. Do soudního oddělení č. 31 se nově pouští v rozsahu 100 % nápad věcí svéprávnosti
s výjimkou věcí s cizím prvkem.
Dále se nápad věcí dle čl. IX. 23. bodů a) – c) zvyšuje ze stávajících 70 % na 100 %.
Současně se do soudního oddělení č. 31 zastavuje nápad nových věcí dle čl. IX. 23.
bodů d) a e) RP, tj. věci týkající se pověřování exekutora a potvrzování evropských
exekučních titulů, jakož i prohlášení o majetku.
Tuto agendu za Mgr. Medkovou současně převezme od 1. 5. 2016 JUDr. Pavel
Preisler, který rovněž bude dle čl. IX. 23. bodu f) konat všechny úkony, jež nemohou
provést ve svých věcech pověřování exekutora Mgr. Jan Hanák, Dagmar Adámková,
Alena Harciniková, Lenka Holatová a Lenka Richterová.
JUDr. Pavel Preisler rovněž bude nově řešit nová podání ve věcech čl. IX. 23. bodu g)
a tedy činit úkony ve spisech exekutorské agendy (bez ohledu na stav obživnutí
v ISASu), jejichž potřeba vyvstane od 1. 5. 2016, jestliže jde o spisy, které dříve
vyřídili soudci zdejšího soudu do konce roku 2013, a kteří zde již nepůsobí anebo
soudci již nezařazení na úseku EXE s výjimkou spisů Mgr. Uhlíře a JUDr. Kořínkové.
Na těchto nově svěřených agendách bude JUDr. Preisler spolupracovat s dosavadní
rejstříkovou vedoucí od Mgr. Medkové, tj. Martinou Růzhovou, jež mu bude spisy
EXE a Nc exekutorské i mundovat v době, kdy na nich bude JUDr. Preisler pracovat.
V agendě exekučních věcí pro soudní oddělení č. 23 bude činnosti VSÚ vykonávat
Dagmar Adámková.
7. Do soudního oddělení č. 23 se snižuje s ohledem na předchozí bod opatření nápad
obchodněprávních věcí dle bodu a) čl. IX. 16. rozvrhu práce, a to na 70 % ze
stávajících 100 %.
8. Činnosti rejstříkové vedoucí pro soudní oddělení č. 26 ve věcech exekučních (a to
jak sp. zn. 26 EXE, tak i v jiných, i případně nesoudcovských, pokud v nich koná
úkony Mgr. Hoček) bude vykonávat namísto Elen Schwenkové Lucie Vojáčková
9. K odstranění pochybností, co je míněno nápadem věcí svéprávností (jež nově řeší i
soudci JUDr. Dlouhá, Mgr. Hoček, JUDr. Houdková a Mgr. Stegurová), se upřesňuje
a doplňuje bod XIV. 5. rozvrhu práce, který zní nově takto:
Nebude-li v době nápadu další věci opatrovnické agendy, která je již vedena pod zn. P
a Nc, rozhodnuta věc předchozí, bude tato nová věc přidělena soudci, který dosud
nerozhodl o posledním předchozím návrhu. Toto se vztahuje i na věci svéprávností.
Hraniční je tak stav věci předchozí „odškrtnuta“ – pokud je poslední předcházející věc
v tomto stavu, pak se další návrh rozděluje opět jako prvonápad tzv. „kolečkem“.
Nové věci svéprávností se rozdělují od 1. 1. 2016 již jen mezi výše jmenované čtyři
soudce, pokud však kdokoliv z dalších soudců vyřizuje dosud nerozhodnutou věc
svéprávnosti, připadne mu dle pravidla v předchozím odstavci i věc, která se s ní takto
pojí. Tedy zejména soudci Mgr. Matouch, Mgr. Mečlová, JUDr. Špráchalová a Mgr.
Tvrdíková budou případně pokračovat i ve věcech svéprávností a tedy mají i nový
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nápad v této agendě, tj. všichni rovněž stejným dílem a v rozsahu 100 %. Tyto otázky
pak budou posuzovat a o svéprávnosti tak rozhodovat rovněž v případě, že původní
podání směřovalo k menšímu omezení posuzované osoby či nebyl návrh označen
správně a obsahem půjde o svéprávnost či bude nutno rozhodnout o svéprávnosti
osoby z jiných důvodů zjištěných během řízení.
Věcmi svéprávností se pak rozumí zejména:
- nový návrh na úpravu rozsahu svéprávnosti (omezení, navrácení, změna rozsahu
atd.) včetně zákonných přezkumů ex offo
- návrhy ve věcech opatrovníků osob omezených ve svéprávnosti (odvolání,
jmenování nového trvalého opatrovníka, ale i kolizního opatrovníka atd.)
- schvalování právních jednání za osoby omezené ve svéprávnosti
10. Soudcem zastupujícím Mgr. Denisu Kalfeřtovou jako první v pořadí ve věcech dětí
mladších 15 let (rejstřík Rod) podle zák. č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech
mládeže v platném znění je Mgr. Ondřej Matouch.
Tomu se rovněž přidělují k vyřízení s ohledem na dlouhodobou nepřítomnost Mgr.
Kalfeřtové její dvě věci této agendy, a to sp. zn. 7 Rod 22/2015 a 7 Rod 23/2015.
11. Do funkce asistenta předsedkyně okresního soudu JUDr. Ivany Šoljakové je
jmenován JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph. D.
Kromě výkonu činností pro předsedkyni soudu na úseku správy soudu a jejího
soudního oddělení bude (dle jejích instrukcí a po dohodě s ostatními soudci)
vykonávat asistentské práce i v ostatních odděleních občanskoprávního či
opatrovnického úseku.
12. Vyšší soudní úřednice Lucie Slavíková vede seznam závětí. Při této činnosti ji bude
zastupovat Magdalena Podzimková a obě mají přístup k závětím v kovové skříni.
13. Nadále rejstříky pro soudní odd. č. 81-85 povede namísto Nikoly Řehákové Martina
Růzhová.
14. Jako další zástup v pořadí se Lucii Hnykové přidává Mgr. Flanderka a Mgr. Janstová
v takto uvedeném pořadí za její první zástup, kterým je Simona Ajmová.
15. Jako další zástup v pořadí se Simoně Ajmové přidává Mgr. Janstová a Mgr.
Flanderka v takto uvedeném pořadí za její první zástup, kterým je Lucie Hnyková.
16. Dagmar Adámková vedle činností uvedených v rozvrhu práce bude dále provádět
všechny nesoudcovské úkony (tj. tam, kde má oprávnění takový úkon provést) ve
věcech rejstříku EXE a rejstříku Nc, pokud se věc týkala nařízení exekucí
napadlých či přidělených do 31. 12. 2012 soudkyni Mgr. Stegurové. A rovněž pak,
pokud šlo o věc napadlou tehdy ještě čekatelům JUDr. Švorčíkové a JUDr. Preislerovi.
17. U VSÚ Lenky Holatové se v článku XIII. 6. 1. v písm. a) upřesňuje, že činnosti VSÚ
(zejména půjde o úkony administrativního rázu, případně rozhodování nesoudcovské)
pro soudní oddělení č. 40 ve věcech exekučních bude vykonávat jen, pokud nebude
třeba věc předložit k úkonu soudci (jakmile věc takto podle RP přejde k řešení Mgr.
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Uhlířovi, bude na ní nadále spolupracovat se svou VSÚ S. Löfflerovou, neboť nadále
půjde o jeho věc jako soudce – nahradil Dr. Kořínkovou).

JUDr. Ivana Šoljaková
předsedkyně okresního soudu
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