Vrchní soud v Praze

S 1/2012

ROZVRH PRÁCE 2012
od 1.9.2012

Schválil: JUDr. Vladimír S t i b o ř í k v. r.
předseda Vrchního soudu v Praze

Doba pro styk s občany: pondělí až pátek 7.45 - 16.15 hod.

SPRÁVA SOUDU

Předseda Vrchního soudu v Praze

JUDr. Vladimír Stibořík

Asistent předsedy Vrchního soudu v Praze

JUDr. Jiří Krupička

KANCELÁŘ PŘEDSEDY SOUDU
vedoucí kanceláře

Jana Kuželová

odborný asistent předsedy a tiskový tajemník

JUDr. Jan Fořt

vnitřní audit, ekonom, správce rozpočtu

Ing. Petra Gruntová 0,5

bezpečnostní ředitel

Ing. Veronika Smolíková
Jitka Nováková

tajemník předsedy – mezinárodní agenda

Alena Baldová

vedoucí personálního oddělení

Hana Vavreinová

personální oddělení

Zahraniční oddělení Vrchního soudu v Praze
Vedoucí
Sekretariát
Zástupci předsedy soudu pro styk se zahraničím
Pro anglofonní oblast a oblast EU
Pro frankofonní oblast
Pro oblast německy mluvících zemí

JUDr. Jiří Krupička
Jana Kuželová, zast. Alena Baldová
JUDr. Jiří Krupička
JUDr. Jiří Kareta
JUDr. Ivana Wolfová

ŘEDITEL SPRÁVY SOUDU
ředitel správy soudu

Ing. Václav Šilhánek

tajemník ředitele správy soudu a zástupce pokladníka

Ludmila Ondrášková

Oddělení informatiky a ekonomiky
vedoucí oddělení

Ing. Karel Viták, CSc.

(zastupuje ředitele správy soudu v době jeho
nepřítomnosti)
hlavní účetní – a správce aplikace IRES

Marie Franklová

(zastupuje vedoucího oddělení v době jeho
nepřítomnosti)
mzdový účetní a vymáhající úředník

Stanislava Brejchová

finanční účetní

Věra Sochorovská

účetní (FKSP + ZJ) a pokladník

Helena Poláková

(zastupuje finančního účetního v době jeho
nepřítomnosti)
správce sítě a správce aplikace IRES

Richard Tuscany

(zastupuje vedoucího oddělení v době jeho
nepřítomnosti)
správce sítě Win NT a aplikace IS VKS

Jiří Paďourek Bc.

(zastupuje vedoucího oddělení v době jeho
nepřítomnosti)
hlavní spojový operátor telefonní ústředny

Vilma Novopacká

spojový operátor telefonní ústředny

Květuše Benediktová 0,75

(zastupuje hlavního účetního v době jeho nepřítomnosti)

Závodní jídelna a kantýna
vedoucí ZJ a kantýny

Erik Macháček

zástupce vedoucího

Zuzana Bludská

prodavači v kantýně

Zdeňka Černovská
Lucie Steinlaufová

šéfkuchař

Pavel Hrách

kuchaři teplé a studené kuchyně

Eva Čermáková
Květoslava Čermáková
Alena Hájková
Irena Hrušková
Josef Laube
Irena Svobodová
Hana Stodolová

Oddělení hospodářské správy a investic
vedoucí oddělení

Ing. Michaela Vrdlovcová

(zastupuje ředitele správy v době jeho nepřítomnosti)
správce budovy a majetku

Ing. Veronika Smolíková

(zastupuje vedoucího oddělení v době jeho
nepřítomnosti)
referent MTZ
referent majetkové správy – hospodář a zástupce
pokladníka
vedoucí údržbář

Vratislav Čermák 0,5
Václava Šebestová
Miloslav Michl

údržbář a topič
(zastupuje vedoucího údržby v době jeho
nepřítomnosti)
instalatér a topenář

Vít Chvalovský

elektroúdržbář

Přemysl Novák

údržbář

Milan Hovorka

Luboš Bauer
0,5

Úklid budovy
domovník
uklizečky

Petra Cahynová

0,5

Monika Duchoňová

0,5

Anna Friebelová

0,5

Daniela Hrubešová

0,5

Jarmila Jandíková

0,5

Květoslava Krotilová

0,5

Marie Kulhánková

0,5

Ivana Kundelásková

0,5

Petr Lepša

0,5

Hana Racková

0,5

Martina Řejhová

0,5

Vlasta Řejhová

0,5

Marcela Tylšová

0,5

ÚSEK SOUDNÍHO VÝKONU A DOZORU
vedoucí

Renata Novotná

vedoucí podatelny

Eva Andrlová

pracovník podatelny

Ivana Kundelásková

pracovník podatelny

Květoslava Krotilová

soudní doručovatel
pracovník rozmnožovny

Danuška Vebrová

archivář

Eva Černá

knihovník

Hana Racková

ÚSEK TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ

Místopředseda Vrchního soudu
pro úsek trestního soudnictví

Tajemnice soudního úseku
a místopředsedy soudu

JUDr. Vladimír Vočka,
Ph.D.

č.dv. 118

2) Při organizování a řízení činnosti
Vrchního soudu
a) plní úkoly stanovené
předsedou Vrchního soudu;
b) zastupuje předsedu Vrchního
soudu.

zastupuje:
JUDr. Blanka
Kozelková, CSc.

162

1) Organizuje a řídí chod soudních
kanceláří.

Lilian Kratochvílová

č.dv. 119

zastupuje:
Miloslava Martinovská

č.dv. 205

Výkon správy soudu
1) Organizuje a řídí činnost
Vrchního soudu na úseku
trestního soudnictví.

2) Vykonává přípravné
a administrativní práce pro
místopředsedu Vrchního soudu.
3) Plní další úkoly podle
Organizačního řádu vrchního
soudu.
4) Vede evidenci návrhů na
prodloužení sledování
bankovního účtu a doby trvání
odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu
v rejstříku Nt

Senát Obor působnosti
a)
1
b)
c)
d)
e)

f)

evidence judikatury, evidence rozhodnutí
senátů TÚ, příprava materiálů k činnosti
podle § 21c odst. 2 org. zák.
trestné činy proti rodině a dětem (§ 194 § 204 tr.zák.)
trestné činy proti životnímu prostředí
(§ 293-§ 308 tr.zák.)
trestní soudnictví nad mládeží (věci
mladistvých)
rozhodování o návrzích na prodloužení
sledování bankovního účtu nebo účtu
osoby oprávněné k evidenci investičních
nástrojů a o návrzích na prodloužení
doby trvání odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu
rozhodování o stížnostech proti
rozhodnutím dle § 152/1 písm.b) a § 33/2
tr.ř.

Předseda
senátu
Pověřen
vedením
senátu:
JUDr. Blanka
Kozelková,
CSc.,
JUDr.
Vladimír
Stibořík
JUDr.
Vladimír
Vočka,Ph.D.
JUDr. Pavla
Augustinová
JUDr.
Vladimír Král
JUDr. Karel
Šemík

č.dv. Členové
senátu

č.dv. Jednací Jednací
den
síň
čtvrtek

8

162

247

118
133
202
176

z celého obvodu VS Praha

a)
2
b)

c)

Zastupován:
senátem č. 9,2
trestné činy proti ČR, cizímu státu
Pověřen
a mezinárodní organizaci (§ 309-§
vedením
322 tr.zák.)
senátu:
trestné činy proti svobodě a právům na
JUDr.
ochranu osobnosti, soukromí a listovního Jindřich
tajemství (§ 168-§ 184 tr.zák.)
Fastner
trestné činy proti lidské důstojnosti
JUDr. Jiří
v sexuální oblasti (§ 185-§ 193 tr. zák.)
Zoula

JUDr.
Jiří
Kulvejt

120 čtvrtek

10

112

121

jedna polovina z celého obvodu VS Praha

Zastupován:
senátem č.
10,1

3

trestné činy daňové,
poplatkové a devizové
(§ 240-§ 247 tr.zák.)
z celého obvodu VS Praha

Pověřen
vedením
senátu:
JUDr. Marcel
Ječný
JUDr. Jiří
Hnilica
Mgr. Viktor
Mach

Zastupován:
senátem č. 4,8

pátek
156
158
160

10

Senát Obor působnosti
trestné činy proti
majetku (§ 205-§ 232
tr.zák.)
b) trestné činy
hospodářské (§ 233-§
239 tr.zák.,§ 248-§
271 tr.zák.)
1/5 z celého obvodu VS
Praha
a)

4

5

6

trestné činy proti
majetku (§ 205-§ 232
tr. zák.)
b) trestné činy
hospodářské (§ 233-§
239 tr.zák., § 248- §
271 tr.zák.)
1/5 z celého obvodu VS
Praha
a)

trestné činy proti
životu a zdraví (§
140-§ 167 tr.zák.)
b) trestné činy narušující
soužití lidí (§ 352-§
360 tr.zák.)
c)
trestné činy proti
pořádku ve věcech
veřejných (§ 323-§
351 tr.zák.,§ 361- §
368 tr.zák.)
d) trestné činy obecně
nebezpečné (§ 272-§
278, § 290-§ 292
tr.zák.
jedna polovina z celého
obvodu VS Praha

Č.
dv.

Člen senátu

Pověřena vedením
162
senátu:
157
JUDr. Hana Kárová
JUDr. Lenka Konopová
174
JUDr. Josef Mazák

Zastupován: senátem č.
3,7
Pověřena vedením
senátu:
JUDr. Pavla
Augustinová

Č.
dv.

Jednací
den
čtvrtek

133 JUDr. Kateřina
středa
178 Korečková,
133 Ph.D.
175

Jednací
síň
5

10

JUDr. Hana
Navrátilová

Zastupován: senátem
č. 6,11
a) trestné činy proti
Pověřen vedením
majetku (§ 205 - § 232 senátu:
tr.zák.)
JUDr. Pavel Zelenka
b) trestné činy
JUDr. Radek Hartmann
hospodářské (§ 233-§ JUDr. Hana Pecová
239 tr.zák., § 248-§
271 tr.zák.)
1/5 z celého obvodu VS
Zastupován: senátem
č.5,12
Praha
a)

7

Předseda senátu

Pověřen vedením
senátu:
JUDr. Martin Zelenka
JUDr. Jaroslava
Maternová

Zastupován: senátem
č. 8, 4

pondělí

5

184
102
A
208

186 JUDr. Michal
183 Hodoušek

185 úterý

10

Senát Obor působnosti
8

9

10

trestné činy proti
životu a zdraví (§ 140 –
§ 167 tr. zák.)
b) trestné činy narušující
soužití lidí (§ 352 - § 360
tr. zák.)
c) trestné činy proti pořádku
ve věcech veřejných (§
323-§ 351 tr.zák.,§ 361-§
368 tr. zák.
d) trestné činy obecně
nebezpečné (§ 272-§ 278,§
290-§ 292 tr.zák.
jedna polovina z celého obvodu
VS Praha
a)

Předseda senátu

Č.
dv.

Členové
senátu

Pověřen vedením
senátu:
JUDr. Jiří Lněnička

JUDr. Petr
151 Smrž

JUDr. Alexandra
Nováková

A
103

Pověřen vedením
trestné činy proti majetku (§ senátu:
JUDr. Miroslav
205 - § 232 tr. zák.)
Pavrovský
b) trestné činy hospodářské JUDr. Petr Píša
(§ 233-§ 239 tr.zák., § 248- JUDr. Jana Kantorová
§ 271 tr. zák.
Zastupován: senátem
č.1,10
1/5 z celého obvodu VS Praha

b)

c)

trestné činy proti ČR,
cizímu státu a mezinárodní
organizaci (§ 309-§ 322
tr.zák.)
trestné činy proti svobodě
a právům na ochranu
osobnosti, soukromí a
listovního tajemství (§ 168
- § 184 tr. zák.)
trestné činy proti lidské
důstojnosti v sexuální
oblasti (§ 185-§ 193
tr.zák.)

jedna polovina z celého obvodu
VS Praha

Jednací
den

Jednací
síň

152 středa

5

středa

8

Zastupován: senátem
č. 7, 3

a)

a)

Č.
dv.

159
163
112

Pověřen vedením
senátu:
JUDr. Karel Vrzáň
114 stáž
JUDr. Vladimír Stibořík 247
JUDr. Zdeněk Sovák
172

Zastupován: senátem
č.2,9

úterý

8

Senát Obor působnosti

11

a)

b)

trestné činy proti branné povinnosti
(§ 369-§ 374 tr. zák.), trestné činy
vojenské (§ 375-§ 399 tr. zák.),
trestné činy proti lidskosti, proti
míru a válečné trestné činy
(§ 400-§ 417 tr. zák.)
trest. činy obecně nebezpečné
(§ 279 – § 289 tr. zák.)

z celého obvodu VS Praha

Předseda
senátu

Č.
dv.

Člen
senátu

Č.
dv.

Pověřen
vedením
senátu:
JUDr. Ĺubomír
Klimáček
JUDr. Jan
130
Veselý
JUDr. Bohumil 128
Kalát
JUDr. Vladimír 112
Vočka,Ph.D.

Jednací
den

Jednací
síň

pondělí

10

úterý

5

čtvrtek

8

Zastupován:
senátem č. 12,5

12

a)
b)

trestné činy proti majetku (§ 205 - §
232 tr. zák.)
trestné činy hospodářské (§ 233-§
239 tr. zák., § 248-§ 271 tr. zák.)

Pověřen
vedením
senátu:
JUDr. Josef
Hlaváček

1/5 z celého obvodu VS Praha

122 JUDr.
Milan
Krejčiřík
123

124

JUDr. František
Roman
Zastupován:
senátem č.11,6
13

a)

rozhodování podle zákona o BIS a
zákona o VOZ

b) rozhodování v přípravném řízení
podle § 158e tr.ř.
c) rozhodování podle § 10a odst. 2
zák.č. 137/2001 Sb.
z celého obvodu VS Praha

14

Pověřen
vedením
130
senátu:
JUDr. Ĺubomír
Klimáček
JUDr. Jan
Veselý
128
JUDr. Vladimír
Vočka
119

rozhodování o opravných prostředcích ve Pověřena
věcech právního styku s cizinou (hlava vedením
25 tr.ř.)
senátu:
JUDr. Blanka
Kozelková,
CSc.
JUDr. Karel
Šemík
JUDr. Vladimír
Král
JUDr. Vladimír
Vočka, Ph.D.

162
176
202
118

I. Spory o příslušnost, odnětí a přikázání věci (§ 24, § 25, § 188/1a tr.ř.) přísluší k rozhodování senátům
dle oboru působnosti stanovené tímto rozvrhem práce. V případě sporu o příslušnost se otázka, zda věc spadá do
oboru působnosti senátu, posuzuje podle právní kvalifikace podané v obžalobě.
II. V případě dočasného přetížení senátu novým nápadem lze nápad dočasně zastavit a jeho předem určenou
část z rozhodnutí místopředsedy soudu převést do jiného senátu.
III. V případě sporu o zařazení věci do senátu je rozhodující právní posouzení skutku v napadeném
rozhodnutí. V případě, že byť jen částečný výrok rozsudku o zproštění obžaloby je napaden odvoláním,
je rozhodující výsledek srovnání právního posouzení skutku v napadeném rozhodnutí s právním posouzením
skutku, pro který byl obžalovaný zproštěn obžaloby. Meritorní rozhodování ve věci a rozhodování o stížnosti
proti vrácení věci k došetření zakládá příslušnost senátu, který takto ve věci rozhodl, ke všem dalším, ve věci
navazujícím rozhodnutím. V případě, že senát již ve stejném složení neexistuje, přísluší věc senátu, v němž
je zařazen soudce, který měl věc přidělenu.
IV. Ve stadiu řízení před soudem přísluší rozhodovat o všech stížnostech proti rozhodnutím o vazbě v téže
věci senátu, který je v této věci příslušný rozhodovat o odvolání (dle nejtěžší právní kvalifikace ve věci).
K rozhodování o stížnostech proti rozhodnutím o vazbě v přípravném řízení je příslušný senát, který zastupuje
senát příslušný k meritornímu rozhodnutí věci.
V. Ve věcech sporů o příslušnost (rejstřík Ntd) je v případech, kdy je věc již jednou rozhodnuta opětovně
předložena k rozhodnutí o příslušnosti, příslušný k rozhodování senát, který ve věci již rozhodoval. Stejně tak
je tomu u nemeritorních rozhodnutí, pokud byla zrušena a vrácena, v případě jejich opětovného nápadu.
VI. Rozhodování o příkazech k zatčení a event. zatýkacích rozkazech ohledně obviněných zadržených
a dodaných k vrchnímu soudu ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu je vedle soudce senátu, kterému
věc přísluší, oprávněn rozhodovat též místopředsedou vrchního soudu pro úsek trestního soudnictví určený
soudce.

REFERENTI PRO STYK S KRAJI A DOZOR NAD VYŘIZOVÁNÍM AGENDY Nt
Městský soud Praha
Krajský soud Praha
Krajský soud České Budějovice
Krajský soud Plzeň
Krajský soud Ústí nad Labem
Krajský soud Hradec Králové

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

Soudní kanceláře
Obor působnosti
Tajemnice trestního úseku.
Vedení rejstříku a zpracování agendy
ve věcech Tpj.
Dozor nad kancelářemi.
Vedení rejstříku senátu č. 14
administrativní práce s nimi spojené.
Vedení počítačové evidence.
Práce pro evidenční senát.
Zapisování v senátech.

Tajemnice a
vedoucí kanceláře

č.
dv.

Lilian
Kratochvílová
zast. Miloslava
Martinovská
Miloslava
Martinovská

119

Protokolující
úřednice

č.
dv.

Zapisovatelky

č.
dv.

205
205 Klára Baxová

204

zast. Klára
Baxová

204

Vedení rejstříků a administrativní
práce v senátech
č. 1, 9.
Zapisování v senátech.
Vedení rejstříků a administrativní
práce v senátech
č. 3, 4.
Zapisování v senátech.

Věra Čeňková

182 Šárka Hanková

Marcela Čálková

207 Renata
Fuchsová

205 Martina
Kurdějovská

206

Vedení rejstříků a administrativní
práce v senátech
č. 5, 6.
Zapisování v senátech.
Vedení rejstříků a administrativní
práce v senátech
č. 7, 8.
Zapisování v senátech.

Jarmila Ježková

169 Ivana Žofková

170 Ivana
Podubecká

170

Olga Součková

203 Kateřina
Urbánková

204

Vedení rejstříků a administrativní
práce v senátech
č. 2, 10.
Zapisování v senátech.
Vedení rejstříků a administrativní
práce v senátech
č. 11, 12.
Zapisování v senátech.

Věra Röschlová

105 Štěpánka
Kápičková

104 Eva Hulínová

104

Klára Kuklíková

126

206 Libuše Fuková

122

Veronika
Benešová

206

Vedení rejstříku BIS a VOZ

Jitka Nováková
-zástup v
protokolaci
zast. Klára
Kuklíková
soudní tajemnice
Marie Novotná

Vedení rejstříku Nt
administrativní práce sním spojené.
Vyřizování agendy Nt.
Asistentka soudců evidenčního
senátu:

Soudní tajemník

180
Sandra Ottová

Ivana Ulčová
RD

zast. Miloslava
Martinovská
JUDr. Simona
Heranová
Prof. JUDr. Jiří
Jelínek, CSc.
JUDr. Jan Fořt

129

126

135

A
103
173
186

180

ÚSEK OBCHODNÍHO SOUDNICTVÍ

Místopředseda Vrchního soudu
pro úsek obchodního soudnictví

Výkon správy soudu
1) Organizuje a řídí činnost
Vrchního soudu na úseku
obchodního soudnictví;

JUDr. Stanislav Bernard

č. dv. A 315

zastupuje:
JUDr. Jiří Macek

č. dv. A 313

Alena Maříková

č. dv. A 314

2) Při organizování a řízení činnosti
Vrchního soudu
a) plní úkoly stanovené
předsedou Vrchního soudu
b) zastupuje předsedu vrchního
soudu.

Tajemnice soudního úseku
a místopředsedy soudu

1) Organizuje a řídí chod soudních
kanceláří;
2) Vykonává přípravné
a administrativní práce
pro místopředsedu vrchního
soudu;
3) Plní další úkoly podle
Organizačního řádu vrchního
soudu.

zastupuje:
Jindřiška Segová

Senát
1 Cmo

2 Cmo

3 Cmo

Obor působnosti
Rozhodování o odvoláních ve věcech
obchodních závazkových vztahů:
- ze smluv o dílo,
- ze smluv o prodeji podniku (včetně
dražeb).
- obchodních a závazkových vztahů
z kupních s
smluv a ostatních obchodních
závazkových
vztahů nespecifikovaných u jiných
senátů

Předseda senátu

Členové senátu

JUDr. Jiří Hess
JUDr. Radomír Křivánek
JUDr. Jiří Stareček

JUDr. Michal Krenk,
Ph.D.

Zastupován: senátem č. 4 Cmo

Rozhodování o odvoláních ve věcech:
- leasingových,
- obchodních závazkových vztahů z kupních
smluv a ostatních obchodních závazkových
vztahů nespecifikovaných u jiných senátů

JUDr. Petr Baierl
JUDr. Ivana Wolfová

Rozhodování o odvoláních ve věcech:
- ochrany duševního vlastnictví a ochrany
hospodářské soutěže podle § 9 odst. 3 písm.
k), l), m), n), o) o.s.ř.,
- ze smlouvy o zprostředkování, obchodním
zastoupení a tichém společenství,
- obchodních závazkových vztahů z kupních
smluv a ostatních obchodních závazkových
vztahů nespecifikovaných u jiných senátů.

JUDr. Jiří Macek
JUDr. Yvona Svobodová

JUDr. Alexandra Jiříčková

Zastupován: senátem č. 8 Cmo
č. 3 Cmo
Mgr. Michaela
Kudějová
Mgr. Jiří Čurda

Zastupován: senátem č. 2 Cmo
č. 11 Cmo
4 Cmo

Rozhodování o odvoláních ve věcech
obchodních závazkových vztahů:
- ze smluv o dílo
- obchodních závazkových vztahů z kupních
smluv a ostatních obchodních závazkových
vztahů nespecifikovaných u jiných senátů.

JUDr. Ivan Kobliha
JUDr. Marta Tůmová

Zastupován: senátem
č. 1 Cmo

JUDr. Ivana Petrová

Senát
5 Cmo

6 Cmo

8 Cmo

9 Cmo

Obor působnosti
Rozhodování o odvoláních ve věcech:
- burzovních,
- bankovních,
- ze smluv o úvěru,
- cenných papírů s výjimkou věcí týkajících
se emisí akcií a dluhopisů vydávaných
obchodními společnostmi a družstvy,
- předběžných opatření podle § 11 zák.
č. 15/1998 Sb.
Rozhodování o odvoláních ve věcech:
- obchodních závazkových vztahů z kupních
smluv v oboru zemědělství,
potravinářských, zdravotnických a
veterinárních výrobků,
- náhrady škody vzniklé provozní činností,
- ze smluv o úvěru,
- obchodních závazkových vztahů z kupních
smluv a ostatních obchodních
závazkových vztahů nespecifikovaných
u jiných senátů.
- cenných papírů s výjimkou věcí týkajících
se emisí akcií a dluhopisů
- podle § 12 o.s.ř.
Rozhodování o odvoláních ve věcech:
- obchodních závazkových vztahů z kupních
smluv v mezinárodním obchodu,
- obchodních závazkových vztahů z kupních
smluv a ostatních obchodních
závazkových vztahů nespecifikovaných u
jiných senátů
- cenných papírů s výjimkou věcí týkajících
se emisí akcií a dluhopisů

Předseda senátu
JUDr. Zdeněk Kovařík
Mgr. Milena Filingerová

Členové senátu
JUDr. Vladislava
Riegrová, Ph.D.

Zastupován: senátem č. 9 Cmo
č. 6 Cmo
JUDr. Hana Voclová
JUDr. Stanislav Bernard
JUDr. Milada Uhlířová

JUDr. František
Švantner

Zastupován: senátem č. 5 Cmo
č. 12 Cmo
JUDr. Lyana Rozlivková
JUDr. Vlasta Wohlmuthová

Zastupován: senátem č. 12 Cmo
č. 2 Cmo
Rozhodování o odvoláních ve věcech:
JUDr. Daniela Menclová
- pojištění spojeného s předmětem obchodní JUDr. Ladislav Derka
činnosti,
- bankovních,
- ze smluv o úvěru,
- cenných papírů s výjimkou věcí týkajících
se emisí akcií a dluhopisů,
- předběžných opatření podle § 11
zák. č. 15/1998 Sb.
Zastupován: senátem č. 5 Cmo
č. 8 Cmo

JUDr. Gabriela
Barančíková

JUDr. Marie
Grygarová

Senát
11 Cmo

Obor působnosti
Předseda senátu
Rozhodování o odvoláních ve věcech:
JUDr. Milada Lukáčová
- týkajících se nájmu nemovitostí, bytů
JUDr. Eva Keményová
a nebytových prostor,
- převodů bytů a nebytových prostor do
vlastnictví člena družstva,
- o určení vlastnictví k nemovitostem
a o neplatnost smlouvy o převodu
vlastnictví k nemovitostem (pokud nejde
o závazky ze smluv o prodeji podniku),
- obchodních závazkových vztahů z kupních
smluv a ostatních obchodních
závazkových vztahů nespecifikovaných
u jiných senátů,

Členové senátu
Mgr. Iva
Horáková

Zastupován: senátem č. 6 Cmo

12 Cmo

4 Co

Rozhodování o odvoláních ve věcech:
- zasilatelských a přepravních smluv,
- obchodních závazkových vztahů z kupních
smluv a ostatních obchodních
závazkových vztahů nespecifikovaných
u jiných senátů.
- cenných papírů s výjimkou věcí týkajících
se emisí akcií a dluhopisů
Rozhodování o odvoláních ve věcech:
- rozhodnutí soudu I. stupně o žalobě
pro zmatečnost
- o odvoláních ve věcech vkladu práva
k nemovitostem
- týkajících se vyvlastnění podle zákona č.
184/2006 Sb.

Mgr. Marcela Tuscanyová
JUDr. Eva Hodanová

JUDr.Marta
Chrastilová

Zastupován: senátem č. 11 Cmo
č. 9 Cmo
JUDr. Milada Lukáčová
JUDr. Eva Keményová

Mgr. Iva
Horáková

Zastupován: senátem 6 Cmo

V případě přetížení senátu lze předem určenou část nového nápadu převést se souhlasem místopředsedy
soudu na jiné senáty.
Věci napadlé do 31.12.2011 dokončí senáty podle dosavadního rozvrhu práce.
•
- Pro rozdělení věcí podle specializace je rozhodující právní posouzení věci soudem I. stupně.
•
- V případě zrušení rozhodnutí Nejvyšším soudem ČR nebo Ústavním soudem ČR bude
věc
přidělena dle rozvrhu práce; stejné platí pro věci obživlé.

REFERENTI PRO STYK S KRAJI

-

Krajský soud v Praze

JUDr. Zdeněk Kovařík

Městský soud v Praze
civilní úsek
obchodní úsek
obchodní rejstřík

JUDr. Michal Kubín
JUDr. Olga Římalová
JUDr. Josef Holejšovský

Krajský soud Hradec Králové

JUDr. František Kučera

Krajský soud Ústí nad Labem

JUDr. Jiří Macek

Krajský soud Plzeň

JUDr. Hana Voclová

Krajský soud České Budějovice

JUDr. Petr Baierl

Pravidla rozdělování nápadu věcí náležejících více senátům
Rozhodování o odvoláních ve věcech z obchodních
závazkových vztahů z kupních smluv a ostatních obchodních
závazkových vztahů nespecifikovaných u jiných senátů.

V pořadí podle nápadu : senát 1 Cmo
senát 2 Cmo
senát 3 Cmo
senát 4 Cmo
senát 6 Cmo
senát 8 Cmo
senát 11 Cmo
senát 12 Cmo

Rozhodování o vyloučení soudců.

Všichni předsedové a soudci v pořadí podle nápadu věcí.

Vyřizování rozhodovací agendy Nc.

Všichni předsedové a soudci v pořadí podle nápadu věcí.

Rozhodování o odvoláních ve sporech o zaplacení dlužné
Všechny senáty podle jejich specializace v pořadí podle
částky vedených správcem konkurzní podstaty proti dlužníkům nápadu věcí.
úpadce.
Rozhodování ve věcech obchodní veřejné soutěže.

Všechny senáty podle smluvního typu.

Rozhodování o předběžných opatřeních podle § 11
zák.č. 15/1998 Sb.

V pořadí podle nápadu takto: senát 5 Cmo - 1 věc
9 Cmo - 1 věc

Rozhodování o odvoláních ve věcech bankovních, cenných
papírů s výjimkou věcí týkajících se emisí akcií a dluhopisů
vydávaných obchodními společnostmi a družstvy.

V pořadí podle nápadu takto: senát 8 Cmo - 2 věci
senát 5 Cmo - 3 věci
senát 9 Cmo - 3 věci
senát 6 Cmo - 2 věci
senát 12 Cmo - 2 věci

Rozhodování o odvoláních ve věcech z úvěrových smluv.

senát 5 Cmo - 1 věc
senát 6 Cmo - 1 věc
senát 9 Cmo - 1 věc

Rozhodování o odvoláních ve věcech obchodních závazkových V pořadí podle nápadu takto : senát 1 Cmo - 3 věci
vztahů ze smluv o dílo.
senát 4 Cmo - 3 věci
Rozhodování podle § 174a zák. č. 6/2002 Sb.

Všechny senáty podle jejich specializace v pořadí podle
nápadu věcí.

Soudní kanceláře
Obor působnosti
Vedení rejstříku a zpracování agendy ve věcech Cpj.
Dozor nad kancelářemi Cmo a řízení jejich práce.

Úkony soudního tajemníka s výjimkou úkonů podle § 6
odst. 1 až 3 vyhl. č. 37/1992 Sb. v platném znění.
Vyřizování ostatní agendy Nc.

Tajemnice a vedoucí
kanceláře
Tajemnice místopředsedy
a vedoucí jeho kanceláře
Alena Maříková

Referentky

Zastupuje: Jindřiška Segová
Vyšší soudní úředník
Jindřiška Segová
Jana Šromovská

Asistent místopředsedy úseku obchodního soudnictví a JUDr. Miloš Tomsa, CSc.
předsedy evidenčního senátu
Asistent soudce JUDr. Milady Lukáčové
Asistent soudce JUDr. Jiřího Macka
Asistent soudce JUDr. Yvony Svobodové
Asistent soudce JUDr. Jiřího Hesse

JUDr. Hana Záhořová
JUDr. Radka Hunjan
Koblihová
Mgr. Klára Nosková
Mgr. David Hušek

Rozdělování došlých spisů v agendě Cmo, Ko a Inso
jednotlivým kancelářím podle rozvrhu práce.

Soudní tajemnice
Jana Šromovská
Zastupuje: Alena Maříková
Jindřiška Segová

Vedení rejstříků 8 Cmo a 2 Cmo, administrativní práce
pro tyto senáty.

Jana Nováková

Eva Görtlerová
Tereza Kulštrunková

Zastupuje: Tereza
Kulštrunková
Vedení rejstříků 3 Cmo a 12 Cmo, administrativní práce Eva Husáková
pro tyto senáty.
Zastupuje: Markéta Mičková

Jolana Majeríková
Markéta Mičková

Vedení rejstříků 5 Cmo a 6 Cmo, administrativní práce
pro tyto senáty.

Petra Cahynová
Edita Fialová

Vedení rejstříků 9 Cmo a 4 Cmo, administrativní práce
pro tyto senáty.

Věra Znamenáčková
Zastupuje: Petra Cahynová
Jana Hlušičková

Lucie Jadrníčková
Klára Šaldová

Zastupuje: Klára Šaldová
Vedení rejstříků 1 Cmo, 11 Cmo, 4 Co, administrativní
práce pro tyto senáty.

Dagmar Chudlarská
Zastupuje: Dagmar Hříbalová

Anna Bumbová
Dagmar Hříbalová

ÚSEK CIVILNÍHO A INSOLVENČNÍHO SOUDNICTVÍ
Místopředseda Vrchního soudu
pro úsek insolvenčního a civilního
soudnictví

Výkon správy soudu
4) Organizuje a řídí činnost
Vrchního soudu na úseku
insolvenčního a civilního
soudnictví;

JUDr. Jaroslav Bureš

č. dv. 425

Zastupuje:
JUDr. František Kučera

č. dv. A 412

Eliška Šímová

č. dv. 423

5) Při organizování a řízení činnosti
Vrchního soudu
c) plní úkoly stanovené
předsedou Vrchního soudu
d) zastupuje předsedu vrchního
soudu.

Tajemnice soudního úseku
a místopředsedy soudu

1) Organizuje a řídí chod soudních
kanceláří;
2) Vykonává přípravné
a administrativní práce
pro místopředsedu vrchního
soudu;
6) Plní další úkoly podle
Organizačního řádu vrchního
soudu.

Senáty
Senát
1 Ko

Obor působnosti

Předseda senátu

Rozhodování o odvoláních ve věcech konkursu a JUDr. František Kučera
vyrovnání.
JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka,
Ph.D.

Členové senátu
JUDr. Iva Novotná
Mgr. Luboš Dörfl

Zastupován : senátem č. 2 Ko a
3 Ko
2 Ko

Rozhodování o odvoláních ve věcech konkursu a JUDr. Jiří Kareta
vyrovnání.
Zastupován: senátem č. 1 Ko a
3 Ko

JUDr. Jiří Goldstein
Mgr. Tomáš Braun

3 Ko

Rozhodování o odvoláních ve věcech konkursu a JUDr. Michal Kubín
vyrovnání.
JUDr. Jaroslav Bureš

JUDr. Jindřich Havlovec
Mgr. Ivana Mlejnková

Zastupován: senátem č. 1 Ko a
2 Ko
1 Inso

2 Inso

3 Inso

1 Co

2 Co

3 Co

Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím
soudu I. stupně vydaným v insolvenčním řízení.
Rozhodování o odvoláních ve věcech
souvisejících se zpeněžením majetkové podstaty
(§ 283 násl. InsZ).

JUDr. František Kučera
JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka,
Ph.D.

Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím
soudu I. stupně vydaným v insolvenčním řízení.
Rozhodování o odvoláních ve věcech
souvisejících se zpeněžením majetkové podstaty
(§ 283 násl. InsZ).

JUDr. Jiří Kareta

Zastupován : senátem č. 2 Inso
a č. 3 Inso
JUDr. Jiří Goldstein
Mgr. Tomáš Braun

Zastupován: senátem č. 1 Inso
a 3 Inso

Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím
soudu I. stupně vydaným v insolvenčním řízení.
Rozhodování o odvoláních ve věcech
souvisejících se zpeněžením majetkové podstaty
(§ 283 násl. InsZ).

JUDr. Michal Kubín
JUDr. Jaroslav Bureš

Rozhodování o odvoláních
- ve věcech uvedených v § 9 odst. 2 písm. a),
f), g), h) o.s.ř.,
- nároků vycházejících z autorského zákona
(včetně práv k počítačovým programům),
- nespadajících do působnosti jiných senátů.

JUDr. Ludmila Říhová
Mgr. Dagmar Javůrková

Rozhodování podle § 104a a § 105 odst. 3
o.s. ř.

JUDr. Karel Podolka

Rozhodování o odvoláních
- ve věcech uvedených v § 9 odst. 2 písm. a),
f), g), h) o.s.ř.,
- nároků vycházejících z autorského zákona
(včetně práv k počítačovým programům),
- nespadajících do působnosti jiných senátů.

JUDr. Iva Novotná
Mgr. Luboš Dörfl

JUDr. Jindřich Havlovec
Mgr. Ivana Mlejnková

Zastupován: senátem č. 1 Inso
a 2 Inso
JUDr. Karel Podolka

Zastupován: senátem č. 3 Co
JUDr. Jitka Horová
JUDr. Leandra Zilvarová

Zastupován: senátem č. 1 Co, 3
Co
JUDr. Romana Vostrejšová
JUDr. Milena Opatrná
JUDr. Jaroslav Bureš
Zastupován: senátem č. 1 Co

Senáty
7 Cmo

10 Cmo
102 VSPH

13 Cmo
103 VSPH

14 Cmo

15 Cmo
101 VSPH

Společný
evidenční
senát pro úsek
insolvenčního
a civilního
soudnictví a
úsek
obchodního
soudnictví

Rozhodování o odvoláních ve věcech:
- obchodního rejstříku,
- uvedených v § 9 odst. 3 písm. b), c), d), e),
f), g), h), u), w) o.s.ř.,
- týkajících se emise akcií a dluhopisů
vydávaných obchod. společnostmi a
družstvy,
- nadačního rejstříku a rejstříku obecně
prospěšných společností.

JUDr. Josef Holejšovský
JUDr. Jaroslava Vlčková

Rozhodování o odvoláních ve věcech
vyvolaných konkurzem nebo vyrovnáním
(incidenční spory).
Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím
soudů v incidenčních sporech projednávaných
v rámci insolvenčního řízení.
Rozhodování o odvoláních ve věcech
souvisejících se zpeněžením podstaty (§ 27, 27a
a násl. ZKV).
Rozhodování o odvoláních ve věcech
vyvolaných konkurzem nebo vyrovnáním
(incidenční spory).
Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím
soudů v incidenčních sporech projednávaných
v rámci insolvenčního řízení.
Rozhodování o odvoláních ve věcech
souvisejících se zpeněžením podstaty (§ 27, 27a
a násl. ZKV).
Rozhodování o odvoláních ve věcech:
- obchodního rejstříku,
- uvedených v § 9 odst. 3 písm. b), c), d), e),
f), g), h), u), w) o.s.ř.,
- týkajících se emise akcií a dluhopisů
vydávaných obchod. společnostmi a
družstvy.
- nadačního rejstříku a rejstříku obecně
prospěšných společností.
Rozhodování o odvoláních ve věcech
vyvolaných konkurzem nebo vyrovnáním
(incidenční spory).
Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím
soudů v incidenčních sporech projednávaných
v rámci insolvenčního řízení.
Rozhodování o odvoláních ve věcech
souvisejících se zpeněžením podstaty (§ 27, 27a
a násl. ZKV).

JUDr. Jiří Kareta

Evidence rozhodnutí postupem dle Pokynu
předsedy Vrchního soudu v Praze č. 3/2000,
připomínky k návrhům právních předpisů
a k jiným materiálům justiční povahy.

JUDr. Josef Holejšovský

JUDr. Jana Součková
JUDr. Lenka Grollová

Zastupován: senátem č. 14 Cmo
JUDr. Jiří Goldstein
Mgr. Tomáš Braun

Zastupován: senátem č.13 Cmo
a č. 15 Cmo

JUDr. Michal Kubín
JUDr. Jaroslav Bureš

JUDr. Jindřich Havlovec
Mgr. Ivana Mlejnková

Zastupován: senátem č.10 Cmo
a č. 15 Cmo

JUDr. Olga Římalová
JUDr. Vojtěch Trojánek

Mgr. Eva Dudová
JUDr. Eva Svobodová

Zastupován: senátem č. 7 Cmo
JUDr. František Kučera
JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka,
Ph.D.

JUDr. Iva Novotná
Mgr. Luboš Dörfl

Zastupován: senátem č.10 Cmo
a č.13 Cmo

JUDr. František Kučera
JUDr. Zdeněk Kovařík
JUDr. Jiří Macek
JUDr. Olga Římalová
JUDr. Ladislav Derka
JUDr. Petr. Baierl

V případě přetížení senátu lze předem určenou část nového nápadu převést se souhlasem místopředsedy
soudu na jiné senáty.
Věci napadlé do 31.12.2009 dokončí senáty podle dosavadního rozvrhu práce; přidělení věci soudci zůstává
zachováno.
Pro rozdělení věcí podle specializace je rozhodující právní posouzení věci soudem I. stupně.
V případě zrušení rozhodnutí Nejvyšším soudem ČR nebo Ústavním soudem ČR bude věc přidělena dle rozvrhu
práce.
Zástupčí senáty u senátu 1 Co a 3 Co zastupují v pořadí uvedeném v rozvrhu práce a pořadí soudců dle rozvrhu
práce.
Věci napadlé do 31. 5. 2012 dokončí senáty podle dosavadního rozvrhu práce; přidělení věci soudci zůstává
zachováno.

Pravidla rozdělování nápadu věcí náležejících více senátům
Rozhodování ve věcech obchodního rejstříku, nadačního
rejstříku a rejstříku obecně prospěšných společností

V pořadí podle nápadu takto : senát 7 Cmo - 3 věci
senát 14 Cmo - 3 věci

Rozhodování ve statusových věcech.

V pořadí podle nápadu takto : senát 7 Cmo - 3 věci
senát 14 Cmo - 3 věci

Rozhodování o vyloučení soudců.

Všichni předsedové a soudci v pořadí nápadu s výjimkou
senátu 7 Cmo a 14 Cmo a 15 Cmo

Vyřizování rozhodovací agendy Nc.

Všichni předsedové a soudci v pořadí nápadu s výjimkou
senátu 7 Cmo a 14 Cmo.

Rozhodování o odvoláních ve sporech o zaplacení dlužné
částky vedených insolvenčním správcem (správcem konkurzní
podstaty) proti dlužníkům úpadce.

Všechny senáty podle jejich specializace v pořadí podle
nápadu věcí.

Rozhodování ve věcech obchodní veřejné soutěže.

Všechny senáty podle smluvního typu.

Rozhodování o odvoláních
- proti rozhodnutím soudu I. stupně vydaným
v insolvenčním řízení a v jeho rámci v projednávaných
incidenčních sporech,
- souvisejících se zpeněžením majetkové podstaty podle §
283 násl. InsZ.
- ve věcech konkurzu a vyrovnání a v incidenčních sporech,
- ve věcech souvisejících se zpeněžením podstaty (§ 27, 27a
násl. ZKV).

Rozhodování o odvoláních
- ve věcech uvedených v § 9 odst. 2 písm. a), f), g), h) o.s.ř.,
- nároků vycházejících z autorského zákona
(včetně práv k počítačovým programům),
- původcovství k předmětům průmyslového
vlastnictví, práva přihlásit je k ochraně, spolumajitelství a o
nárocích z těchto věcí, popřípadě z porušení práv k těmto
věcem.
- nespadajících do působnosti jiných senátů.
Rozhodování podle § 174a zák. č. 6/2002 Sb.

Senátu 1 Inso (1 Ko, a 15 Cmo) se přidělují vždy čtyři věci,
senátu 2 Inso a 3 Inso (2 Ko, 3 Ko, 10 Cmo a 13 Cmo) se
přidělují vždy tři věci v pořadí podle nápadu a podle
číselného označení jednotlivých senátů.
JUDr. Jaroslavu Burešovi se přidělují vždy první 4 věci
napadlé v měsíci ve věcech rozhodování o odvoláních
proti rozhodnutím soudu I. stupně vydaným
v insolvenčním řízení a vždy první věc napadlá v měsíci
ve věcech rozhodování o odvolání v incidenčních
sporech v rámci insolvenčního řízení.
V pořadí podle nápadu takto: senát 1 Co a 3 Co vždy 2 věci
na senát, přičemž věci nároků vycházejících z autorského
zákona se přidělují 1 Co a 3 Co v poměru 1:1.
JUDr. Jaroslavu Burešovi je přidělena vždy každá první věc
napadlá v měsíci.

Všechny senáty podle jejich specializace v pořadí podle
nápadu věcí., pro věci insolvenční, konkursu a vyrovnání a
incidenční spory rozhoduje senát 1 Inso

Soudní kanceláře
Obor působnosti

Tajemnice a vedoucí kanceláře

Referentky

Vedení rejstříku a zpracování agendy ve věcech Cpj.
Tajemnice místopředsedy
Dozor nad kancelářemi 1 Ko, 2 Ko,3 Ko 1 Inso, 2 Inso, 3 a vedoucí jeho kanceláře
Inso, 1 Co, 2 Co, 3 Co, 7 Cmo, 10 Cmo, 13 Cmo, 14
Cmo, 15Cmo a řízení jejich práce.
Eliška Šímová
Asistent místopředsedy insolvenčního a civilního úseku
Asistent soudce JUDr. Josefa Holejšovského
Asistent soudce JUDr. Josefa Holejšovského
Asistent soudce JUDr. Olgy Římalové
Asistent soudce JUDr. Františka Kučery
Asistent soudce JUDr. Ludmily Říhové
Asistent soudce JUDr. Jaroslavy Vlčkové
Asistent soudce JUDr. Jiřího Karety

Mgr. Klára Halová
Mgr. Lucie Pospěchová (MD)
Mgr. Michal Stránský

Vedení rejstříků 1 Ko, 2 Ko,3 Ko, 13 Cmo,10 Cmo
15Cmo, administrativní práce pro tyto senáty.

Jaroslava Špinková

Zpracování agendy evidence rozhodnutí dle Pokynu
předsedy Vrchního soudu v Praze č. 3/2000.
Vedení rejstříků 1 Inso, 2 Inso, 3 Inso, administrativní
práce pro tyto senáty.

Mgr. Bc. Hana Boulová
Mgr. Kateřina Šídová
Mgr. Jakub Lapáček
Hana Bulínová
Vlasta Kůtová

Zastupuje:
Hana Bulínová
Vladimíra Chalupová

Hana Borodáčová
Eva Brožová

Zastupuje:
Hana Borodáčová
Vedení rejstříků Ncd, Nco, Ncp a Nc, administrativní
práce této agendy

Alena Neumanová
Zastupuje: Iveta Kratochvílová

Iveta Kratochvílová
Helena Kavčiaková

Vedení rejstříků 1 Co, 3 Co, administrativní práce pro
tyto senáty.

Marie Sekalová

Markéta Zelenková
(MD)
Eva Janouchová

Zastupuje:
Eliška Šímová
Vedení rejstříků 7 Cmo a 14 Cmo, administrativní práce
pro tyto senáty.

Marta Ahneová
Zastupuje:
Jana Kalousková

Jana Kalousková
Jaroslava Demešová

