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Rozvrh pověřování notářů

Na návrh Notářské komory v Plzni ze dne 3. 8. 2021 uplatněný v souvislosti s ustanovením JUDr.
Jana Stránského k 1. 8. 2021 náhradníkem do uvolněného notářského úřadu po JUDr. Otakaru
Pánkovi v rámci obvodu Okresního soudu v Sokolově, v souladu s § 102 Vyhlášky č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, vydávám následující změnu rozvrhu pověřování
notářů jako soudních komisařů v řízení o pozůstalosti:

Na návrh Notářské komory v Plzni ze dne 3. 8. 2021 o pozastavení nápadu pozůstalostních věcí
od Okresního soudu v Sokolově do uvolněného notářského úřadu po notáři JUDr. Otakaru
Pánkovi, jehož náhradníkem byl k 1. 8. 2021 ustanoven JUDr. Jan Stránský, měním s účinností
od 7. 8. 2021 rozvrh pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti
v obvodu Krajského soudu v Plzni na rok 2021, vydaný na návrh Notářské komory v Plzni
rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. Spr 3230/2020 (dále
„Rozvrh pověřování notářů“) tím způsobem, že pozastavuji nápad pozůstalostních věcí do
uvolněného notářského úřadu a v důsledku toho nahrazuji znění oddílu IX. Rozvrhu pověřování
notářů tímto zněním:
Oddíl IX:
Okresní soud v Sokolově
1) Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní
komisaři:
JUDr. Otakar Pánek – odvolán ministryní spravedlnosti k 31. 7. 2021, náhradníkem
ustanoven k 1. 8. 2021 JUDr. Jan Stránský
JUDr. Danuše Svobodová
Mgr. Viktor Semanik
2) Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti
Způsob pověřování je založen na časovém systému podle doby úmrtí zůstavitele.
Soud vždy první pracovní den v týdnu seřadí spisy D, v nichž dosud nedošlo k pověření
notáře jako soudního komisaře, podle data úmrtí zůstavitele, počínaje nejstarším datem a
v případě shodných dat úmrtí abecedně podle příjmení zůstavitelů, a spisy postupně přidělí
soudním komisařům JUDr. Danuši Svobodové a Mgr. Viktoru Semanikovi v abecedním
pořadí jejich příjmení, počínaje soudním komisařem, který podle tohoto pořadí následuje
za soudním komisařem, který byl naposledy soudem pověřen tak, že Mgr. Viktoru
Semanikovi přidělí vždy dva spisy a JUDr. Danuši Svobodové přidělí vždy jeden spis.
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Úkony v řízení o dodatečném projednání pozůstalosti (dědictví) bude pověřen ten soudní
komisař, který byl ve věci pověřen v předcházejícím řízení vedeném od 1. 1. 1993 nebo
jeho nástupce. Pro účely pověřování úkony v řízení o dodatečném projednání pozůstalosti
(dědictví) se za nástupce JUDr. Otakara Pánka považuje Mgr. Viktor Semanik.
3) V případech, kdy soud zruší pověření notáře podle § 104 z. z. ř., bude-li pověřený notář
vyloučen podle § 105 z. z. ř. nebo byla-li soudem nařízena výměna notáře podle § 131
z. z. ř., pověří soud úkony v řízení o pozůstalosti postupně po jedné věci notáře
v abecedním pořadí jejich příjmení počínaje soudním komisařem, který podle tohoto
pořadí následuje za soudním komisařem, který byl naposledy soudem pověřen v těchto
případech.
4) Soudní komisař JUDr. Danuše Svobodová vykonává činnost notáře jako společník s JUDr.
Ing. Janem Svobodou, notářem v Karlových Varech.
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Mgr. Alexandr Krysl
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