Změny Rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze od 1.4.2015

Úsek civilního a insolvenčního soudnictví
3 Co

Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím
- ve věcech ochrany osobnosti podle
občanského zákoníku a ochrany práv třetích
osob, popřípadě ochrany práv třetích osob
podle právních předpisů o hromadných
informačních prostředcích,
- ve sporech o vzájemné vypořádání úhrady
přeplatku na dávce důchodového pojištění,
nemocenského pojištění, státní sociální
podpory a pomoci v hmotné nouzi a ve
sporech o vzájemné vypořádání regresní
náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku
na dávku nemocenského pojištění, a dále ve
sporech zahájených dle § 9 odst. 2 písm. c),
i) o.s.ř. ve znění účinném do 31. 12. 2013,
- ve sporech o určení nezákonnosti stávky
nebo výluky,
- ve sporech o neplatnost skončení pracovního
nebo služebního poměru podle § 18 odst. 2
zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích ČSFR, ČR a SR,
- ve sporech týkajících se cizího státu nebo
osob požívajících diplomatických imunit a
výsad, jestliže tyto spory patří do pravomoci
soudů České republiky,
- ve sporech o zrušení rozhodnutí rozhodce o
plnění závazků z kolektivní smlouvy.

JUDr. Romana Vostrejšová
Mgr. Dagmar Javůrková
JUDr. Ludmila Říhová

JUDr. Milena Opatrná
JUDr. Leandra Zilvarová
JUDr. Jitka Horová

Zastupován:
senátem 2 Co

Rozhodování podle § 174a zák. č. 6/2002 Sb.
(agenda UL).
Rozhodování o vyloučení soudců (agenda Nco).
Evidenční senát

Obor působnosti

Společný pro úsek
obchodního
soudnictví a úsek
civilního a
insolvenčního
soudnictví.

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

Předseda senátu

Členové senátu

Kancelář

JUDr. Josef Holejšovský
JUDr. Zdeněk Kovařík
JUDr. Jiří Macek
JUDr. Ladislav Derka
JUDr. Petr. Baierl
JUDr. Michal Krenk,
Ph.D.

Hana Bulínová

Úsek obchodního soudnictví
6 Cmo

14 Cmo

8 Cmo

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.
--------------------------------------------------------- ve sporech z finančního zajištění a sporech
týkajících se směnek, šeků a investičních
nástrojů
uvedených v § 9 odst. 2 písm. f), l) /vyjma
sporů podle § 11 odst. 3 zák.č. 72/1994 Sb.
a § 1209 o.z./ o.s.ř. ve znění účinném od
1.1.2014
Rozhodování o odvolání ve věcech
ve věcech obchodního rejstříku, nadačního
rejstříku a rejstříku obecně prospěšných
společností
- uvedených v § 9 odst. 3 písm. b), c), d), e),
f), g), h), u), w), o.s.ř. ve znění účinném
do 31.12.2013
- týkající se emise akcií a dluhopisů
vydávaných obchodními společnosti a
družstvy,
--------------------------------------------------------- uvedených v § 9 odst. 2 písm. e), m), l) / spory
podle § 11 odst. 3 zák.č. 72/1994 Sb. a § 1209
o.z./ o.s.ř. ve znění účinném od 1.1.2014
- ve statusových věcech právnických osob, včetně
jejich zrušení a likvidace, jmenování a
odvolávání členů jejich orgánů nebo likvidátora,
přeměn a otázek statusu veřejné prospěšnosti
- ve věcech opatrovnictví právnických osob
- o úschovách za účelem splnění dluhu
poskytnout dorovnání protiplnění nebo náhradu
škody více osobám na základě rozhodnutí soudu
podle zákona o obchodních korporacích nebo
zákona o přeměnách obchodních společností a
družstev
- ve věcech veřejných rejstříků právnických
a fyzických osob podle § 1 zákona
č.304/2013 Sb.
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
-------------------------------------------------------

JUDr. Hana Voclová
JUDr. Stanislav Bernard
JUDr. Milada Uhlířová
JUDr. František Švantner

Zastupován: senátem č. 5 Cmo
č. 12 Cmo

JUDr. Olga Římalová
Mgr. Ing. David Bokr

JUDr. Eva Svobodová
Mgr. Eva Dudová
Mgr. Kateřina Horáková
(stáž od 1.1. do 30.6.201

Zastupován: senátem č. 7 Cmo
JUDr. Lyana Rozlivková
JUDr. Vlasta Wohlmuthová

JUDr. Gabriela
Barančíková
JUDr. Marie Grygarová

- ve sporech finančního zajištění a sporech
týkajících se směnek, šeků a investičních
nástrojů
- uvedených v § 9 odst. 2 písm. f), l) /vyjma sporů
podle § 11 odst. 3 zák.č. 72/1994 Sb. a § 1209
o.z./ o.s.ř. ve znění účinném od 1.1.2014

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

Zastupován: senátem č. 3 Cmo
č. 5 Cmo

Vyšší soudní úředník
Jindřiška Segová

Asistent místopředsedy obchodního úseku
JUDr. Ján Faluba
Asistent místopředsedy úseku obchodního soudnictví a
předsedy evidenčního senátu
JUDr. Miloš Tomsa, CSc.
Asistent soudce JUDr. Jiřího Macka
JUDr. Radka Hunjan
Koblihová
Asistent soudce JUDr. Yvony Svobodové
Mgr. Klára Nosková
Asistent soudce JUDr. Jiřího Hesse
Mgr. David Hušek
Asistent soudce JUDr. Olgy Římalové
JUDr. Kristýna Zemanová
Asistent soudce JUDr. Josefa Holejšovského
Mgr. Michal Stránský
Asistent soudce JUDr. Lenky Broučkové
JUDr. Kateřina Bernáthová

