Rozvrh
pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízení o dědictví
v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích na rok 2020

Okresní soud České Budějovice
Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní komisaři

1.. Mgr. Libuše Londinová
2. JUDr. Zdeněk Melichar
3. JUDr. Jana Pražáková
4. Mgr. Šárka Aschenbrennerová
5. Mgr. Robert Procházka
6. JUDr. Eva Ivicová Brejchová
7. Mgr. Stanislav Hruška
8. JUDr. Libuše Jandovská
9. JUDr. Ivan Kočer

České Budějovice, Radniční 133/1
České Budějovice, Krajinská 39
České Budějovice, Široká 13
České Budějovice, Riegrova 2668/6c
České Budějovice, Široká 432/11
České Budějovice, Piaristická 22/8
České Budějovice, Široká 17
České Budějovice, ul. Karla IV. 1
pobočka Týn nad Vltavou, Cihelná 64
České Budějovice, Piaristická 1

Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví je založen na časovém systému
– podle data úmrtí zůstavitele
I.
1. Mgr. Libuše Londinová
2. JUDr. Zdeněk Melichar
3. JUDr. Jana Pražáková
4. Mgr. Šárka Aschenbrennerová
5. Mgr. Robert Procházka
6. JUDr. Eva Ivicová Brejchová
7. Mgr. Stanislav Hruška
8. JUDr. Libuše Jandovská
9. JUDr. Ivan Kočer

1., 11., 21. den v měsíci + 31.5.,10.1.,20.1.,30.1.,10.10.
2., 12., 22. den v měsíci + 31.7.,10.2.,20.2.,20.10.,31.3.
3., 13., 23. den v měsíci + 31.8.,10.3.,20.3.,30.3.,30.10.
4., 14., 24. den v měsíci + 31.10.,10.4.,20.4.,30.4.,10.11.
5., 15., 25. den v měsíci + 31.12.,10.5.,20.5.,30.5.,20.11.
6., 16., 26. den v měsíci + 10.6.,20.6.,30.6.,30.11.
7., 17., 27. den v měsíci + 10.7.,20.7.,30.7.,10.12.
8., 18., 28. den v měsíci + 10.8.,20.8.,30.8.,20.12.
9., 19., 29. den v měsíci + 31.1.,10.9.,20.9.,30.9.,30.12.

II.
Pro případ, že nebude určen datum úmrtí zůstavitele, určuje se způsob pověření podle data narození zůstavitele dle časového
rozvrhu uvedeném v bodě I.

V případě vyloučení a odnětí bude pověřen další notář v pořadí podle číselného kódu 1-9. V případě vyloučení
pověřeného notáře ve více věcech, budou tyto postupně po jedné věci přidělovány dalším notářům v pořadí.
V dodatečném řízení o dědictví soud pověří notáře takto:
1) Ve věcech původně zapsaných v rejstříku D po 1. 1. 1993 se pověří notář (resp. jeho nástupce), který byl
ustanoven soudním komisařem v původním řízení.
2) Ve věcech zapsaných v rejstříku D do 31. 12. 1992 se pověří notáři dle časového rozvrhu pro příslušný rok
podle data úmrtí zůstavitele.
3) Pokud dojde k úmrtí manželského páru, bude dědická věc přidělena tomu z notářů, který byl pověřen
projednáním po prvním ze zemřelých manželů, nebylo-li dědické řízení po tomto prvním ze zemřelých manželů
dosud pravomocně skončeno.
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Okresní soud Český Krumlov
Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní komisaři
Český Krumlov, Kaplická 300
Český Krumlov, Horní 2

1. JUDr. Edita Jantačová
2. JUDr. Helena Hájková

Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví – rovnoměrné rozdělování dle
číselného kódu 1 – 2
V případě vyloučení a odnětí bude pověřen druhý notář.
V dodatečném řízení o dědictví soud pověří notáře takto:
1) Dodatečné projednání dědictví bude přidělováno notáři, bez ohledu na pořadí, a to tomu notáři, který byl
vyřízením předtím pověřen.
2) Pokud dojde k úmrtí manželského páru, bude dědická věc přidělena tomu z notářů, který byl pověřen
projednáním po prvním ze zemřelých manželů, nebylo-li dědické řízení po tomto prvním ze zemřelých manželů
dosud pravomocně skončeno.

Okresní soud Jindřichův Hradec
Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní komisaři
1. Mgr. Šárka Aschenbrennerová (náhradník od 1.9.2019)
2. JUDr. Eva Vlčková
3. Mgr. Michael Rousek,LL.M. (zástupce od 1.7.2019)

Jindřichův Hradec, Pravdova 1113/II
Jindřichův Hradec, Pražská 103
Jindřichův Hradec, Pravdova 1113/II

Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví – podle měsíce narození
zůstavitele
1. Mgr. Šárka Aschenbrennerová (náhradník od 1.9.2019 )
2. JUDr. Eva Vlčková
3. Mgr. Michael Rousek, LL.M. ( zástupce od 1.7.2019 )

1., 2., 5., 10. měsíc
3., 6., 7., 11. měsíc
4., 8., 9., 12. měsíc

V případě vyloučení a odnětí bude pověřen další notář v pořadí podle číselného kódu 1-3. V případě vyloučení
pověřeného notáře ve více věcech, budou tyto postupně po jedné věci přidělovány dalším notářům v pořadí.
V dodatečném řízení o dědictví soud pověří notáře takto:
1) Dodatečné projednání dědictví bude přidělováno notáři, bez ohledu na pořadí, a to tomu notáři, který byl
vyřízením předtím pověřen.
2) Pokud dojde k úmrtí manželského páru, bude dědická věc přidělena tomu z notářů, který byl pověřen
projednáním po prvním ze zemřelých manželů, nebylo-li dědické řízení po tomto prvním ze zemřelých manželů
dosud pravomocně skončeno.

Okresní soud Pelhřimov
Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní komisaři
1. JUDr. Ladislav Kuldan
2. JUDr. Eva Malá
3. JUDr. Marie Rokoská

všichni notáři sídlí v budově Okresního soudu
Pelhřimov, tř. Legií 876

Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví – rovnoměrné rozdělování
mezi notáře podle pořadí 1,2,3
V případě vyloučení a odnětí bude pověřen další notář v pořadí podle číselného kódu 1-3. V případě vyloučení
pověřeného notáře ve více věcech, budou tyto postupně po jedné věci přidělovány dalším notářům v pořadí.

2

V dodatečném řízení o dědictví soud pověří notáře takto:
1) Dodatečné projednání dědictví bude přidělováno notáři, bez ohledu na pořadí, a to tomu notáři, který byl
vyřízením předtím pověřen.
2) Pokud dojde k úmrtí manželského páru, bude dědická věc přidělena tomu z notářů, který byl pověřen
projednáním po prvním ze zemřelých manželů, nebylo-li dědické řízení po tomto prvním ze zemřelých manželů
dosud pravomocně skončeno.

Okresní soud Písek
Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní komisaři
1. JUDr. Marta Javorská
2. JUDr. Lenka Lojdová
3. Ilona Pavlasová

Písek, Vladislavova 250
Písek, Vladislavova 250
Písek, Velké nám. 116

Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví – rovnoměrné rozdělování
mezi notáře podle pořadí 1,2,3
V případě vyloučení a odnětí bude pověřen další notář v pořadí podle číselného kódu 1- 3. V případě vyloučení
pověřeného notáře ve více věcech, budou tyto postupně po jedné věci přidělovány dalším notářům v pořadí.
V dodatečném řízení o dědictví soud pověří notáře takto:
1) Dodatečné projednání dědictví bude přidělováno notáři, bez ohledu na pořadí, a to tomu notáři, který byl
vyřízením předtím pověřen.
2) Pokud dojde k úmrtí manželského páru, bude dědická věc přidělena tomu z notářů, který byl pověřen
projednáním po prvním ze zemřelých manželů, nebylo-li dědické řízení po tomto prvním ze zemřelých manželů
dosud pravomocně skončeno.

Okresní soud Prachatice
Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní komisaři
1. JUDr. Jiří Pražák
2. Mgr. Magdalena Vosátková, MBA

Prachatice, Vodňanská 375
Prachatice, Primátorská 65

Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví – podle data narození
zůstavitele
1. JUDr. Jiří Pražák
2. Mgr. Magdalena Vosátková, MBA

datum 1. – 15. dne v měsíci + 31.10. a 31.12.
datum od 16. dne do konce měsíce vyjma 31.10 a 31.12.

V případě vyloučení a odnětí bude pověřen druhý notář.
V dodatečném řízení o dědictví soud pověří notáře takto:
1) Dodatečné projednání dědictví bude přidělováno notáři, bez ohledu na pořadí, a to tomu notáři, který byl
vyřízením předtím pověřen.
2) Pokud dojde k úmrtí manželského páru, bude dědická věc přidělena tomu z notářů, který byl pověřen
projednáním po prvním ze zemřelých manželů, nebylo-li dědické řízení po tomto prvním ze zemřelých manželů
dosud pravomocně skončeno.
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Okresní soud Strakonice
Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní komisaři
1. Mgr. Gabriela Kučerová
2. Mgr. Jana Ghazaliová
3. Mgr. Ivo Siegel

Strakonice, Palackého náměstí 106
Strakonice, Velké náměstí 216
Strakonice, Smetanova 533

Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví – podle data narození
zůstavitele
1. Mgr. Gabriela Kučerová
2. Mgr. Jana Ghazaliová
3. Mgr. Ivo Siegel

1., 4., 7., 10. měsíc v roce
2., 5., 8., 11. měsíc v roce
3., 6., 9., 12. měsíc v roce

V případě vyloučení a odnětí bude pověřen další notář v pořadí podle číselného kódu 1-3. V případě vyloučení
pověřeného notáře ve více věcech, budou tyto postupně po jedné věci přidělovány dalším notářům v pořadí.
V dodatečném řízení o dědictví soud pověří notáře takto:
1) Dodatečné projednání dědictví bude přidělováno notáři, bez ohledu na pořadí, a to tomu notáři, který byl
vyřízením předtím pověřen.
2) Pokud dojde k úmrtí manželského páru, bude dědická věc přidělena tomu z notářů, který byl pověřen
projednáním po prvním ze zemřelých manželů, nebylo-li dědické řízení po tomto prvním ze zemřelých manželů
dosud pravomocně skončeno.

Okresní soud Tábor
Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní komisaři
1. Mgr. Martina Šmajstrlová
2. JUDr. Stanislav Hroch
3. Mgr. Hana Kapicová Kohoutková
4. Mgr. Michael Rousek, LL.M.
5. JUDr. Vladimíra Kotrlíková

Tábor, Palackého 357/5
Tábor, Nerudova 3078, P. O. Box 82
Tábor, 9. května 678/20
Tábor, Husovo nám. 570
Tábor, Purkyňova 529

Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví – podle data narození
zůstavitele
1. Mgr. Martina Šmajstrlová
2. JUDr. Stanislav Hroch
3. Mgr. Hana Kapicová Kohoutková
4. Mgr. Michael Rousek, LL.M.
5. JUDr. Vladimíra Kotrlíková

1. – 5. + 11.den v měsíci + 31.5.
6. – 10. + 12.den v měsíci + 31.7
16. – 20.+ 13.den v měsíci + 31.8. + 31.10.
21. – 25.+ 14.den v měsíci + 31.12.
26. – 30. + 15.den v měsíci + 31. 1. + 31. 3.

V případě vyloučení a odnětí bude pověřen další notář v pořadí podle číselného kódu 1-5. V případě vyloučení
pověřeného notáře ve více věcech, budou tyto postupně po jedné věci přidělovány dalším notářům v pořadí.
V dodatečném řízení o dědictví soud pověří notáře takto:
1) Dodatečné projednání dědictví bude přidělováno notáři, bez ohledu na pořadí, a to tomu notáři, který byl
vyřízením předtím pověřen.
2) Pokud dojde k úmrtí manželského páru, bude dědická věc přidělena tomu z notářů, který byl pověřen
projednáním po prvním ze zemřelých manželů, nebylo-li dědické řízení po tomto prvním ze zemřelých manželů
dosud pravomocně skončeno.

V Českých Budějovicích, dne12.12.2019

JUDr. Vladimíra Kotrlíková,v.r.
prezidentka NK v Českých Budějovicích
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