Změny Rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze
od 1. 7. 2014

ÚSEK TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ
Senát Obor působnosti
a)
1
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Předseda
senátu
evidence judikatury, evidence rozhodnutí Pověřen
senátů TÚ,
vedením
trestné činy proti rodině a dětem (§ 194 - senátu:
§ 204 tr.zák.)
JUDr. Blanka
trestné činy proti životnímu prostředí
Kozelková,
(§ 293-§ 308 tr.zák.)
CSc.,
trestní soudnictví nad mládeží (věci
JUDr. Vladimír
mladistvých)
Stibořík
rozhodování o návrzích na prodloužení
JUDr. Vladimír
sledování bankovního účtu nebo účtu
Vočka,Ph.D.
osoby oprávněné k evidenci investičních JUDr. Pavla
nástrojů a o návrzích na prodloužení
Augustinová
doby trvání odposlechu a záznamu
dočasně
telekomunikačního provozu
přidělena k NS
rozhodování o stížnostech proti
ČR od 1.1. do
rozhodnutím dle § 152/1 písm.b) a § 33/2 31.12.2014
tr.ř.
JUDr.
trestné činy proti pořádku ve věcech
Vladimír Král
veřejných (§ 323-§ 351, § 361-§ 368
JUDr. Karel
tr.zák.)
Šemík

z celého obvodu VS Praha

a)
2
b)

c)

č.dv.

Členové
senátu

č.dv.

Jednací Jednací
den
síň
čtvrtek

8

162

A106

118
133

202
176

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

čtvrtek
112

160
339

1/2 z celého obvodu VS Praha
Zastupován:
senátem č. 10,1

118

stáž
JUDr.Aleš
Holík (od
1.7. do
31.12.2014)

173

10

Senát Obor působnosti

11

a)

b)
c)

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.)
trest.činy proti pořádku ve věcech veřejných (§
323-§ 351,§ 361-§ 368 tr.zák.)

½ z celého obvodu VS Praha

Předseda
senátu
Pověřen
vedením
senátu:
JUDr.
Ĺubomír
Klimáček
JUDr.
Bohumil Kalát
JUDr. Ivan
Elischer

Č.
dv.

Člen senátu

Č.
dv.

Jednací
den

Jednací
síň

pondělí

10

130

132
127

Zastupován:
senátem č. 12,5
12

a)

b)
c)

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.)
trest.činy proti pořádku ve věcech veřejných (§
323-§ 351,§ 361-§ 368 tr.zák.)

Pověřen
vedením
senátu:
JUDr.
František
Roman

JUDr. Michaela
Pařízková ,
123

124
JUDr. Milan
Krejčiřík

1/2 z celého obvodu VS Praha
Zastupován:
senátem č.11,6

121 úterý

10

ÚSEK OBCHODNÍHO SOUDNICTVÍ
Senát

Obor působnosti

4 Cmo

Rozhodování o odvoláních ve věcech obchodních
JUDr. Ivan Kobliha
závazkových vztahů:
JUDr. Marta Tůmová
- ze smluv o dílo
JUDr. Ivana Petrová
- obchodních závazkových vztahů z kupních
smluv a ostatních obchodních závazkových
vztahů nespecifikovaných u jiných senátů
--------------------------------------------------------- ve sporech ze smluv na stavební práce, které
jsou nadlimitními veřejnými zakázkami, včetně
dodávek nezbytných k provedení těchto smluv
Zastupován: senátem č. 1 Cmo

11 Cmo

Rozhodování o odvoláních ve věcech:
- týkajících se nájmu nemovitostí, bytů 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),
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.

4 Co

Předseda senátu

JUDr. Milada Lukáčová
JUDr. Eva Keményová

Členové senátu

JUDr. Jiří Švehla
- stáž od 1.7. do
31.12.2014

Zastupován: senátem 6 Cmo
JUDr. Milada Lukáčová
JUDr. Eva Keményová

Zastupován: senátem 6 Cmo

JUDr. Jiří Švehla
- stáž od 1.7. do
31.12.2014

ÚSEK CIVILNÍHO A INSOLVENČNÍHO SOUDNICTVÍ
Pravidla rozdělování nápadu věcí náležejících více senátům
ve věcech ochrany osobnosti podle občanského
zákoníku a ochrany práv třetích osob,
popřípadě ochrany práv třetích osob podle
právních předpisů o hromadných informačních
prostředcích.

Rozhodování
o odvoláních
proti
rozhodnutím

ve sporech o nárocích vycházejících z
autorského zákona, o nárocích z ohrožení a
porušení práv podle autorského zákona a o
nárocích na vydání bezdůvodného obohacení
získaného na úkor toho, komu svědčí práva
podle autorského zákona.
ve zbývajících věcech oboru působnosti senátů
1 Co a 3 Co.

Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím
- v insolvenčním řízení,
- ve věcech souvisejících se zpeněžením majetkové podstaty
(§ 283 a násl. IZ).
Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím ve věcech
konkurzu a vyrovnání.

Senátům 1 Co a 3 Co se postupně v každém přidělovacím
kole přidělují vždy dvě věci v pořadí podle jejich nápadu.
Od 1. 4. do 30. 6. 2014 se nápad přiděluje výlučně senátu 1
Co.
Od 1. 7. do 31. 12. 2014 se v každém přidělovacím kole
postupně senátu 1 Co přiděluje vždy jedna věc a senátu 3
Co se přidělují vždy dvě věci v pořadí podle jejich nápadu.
Senátům 1 Co a 3 Co se postupně v každém přidělovacím
kole přiděluje vždy jedna věc v pořadí podle nápadu věcí.
Od 1. 4. do 30. 6. 2014 se nápad přiděluje výlučně senátu 1
Co.
Od 1. 7. do 31. 12. 2014 se v každém přidělovacím kole
postupně senátu 1 Co přiděluje vždy jedna věc a senátu 3
Co se přidělují vždy dvě věci v pořadí podle jejich nápadu.
Senátům 1 Co a 3 Co se postupně v každém přidělovacím
kole přidělují vždy dvě věci v pořadí podle jejich nápadu.
Od 1. 4. do 30. 6. 2014 se nápad přiděluje výlučně senátu 1
Co.
Od 1. 7. do 31. 12. 2014 se v každém přidělovacím kole
postupně senátu 1 Co přiděluje vždy jedna věc a senátu 3
Co se přidělují vždy dvě věci v pořadí podle jejich nápadu.
V každém přidělovacím kole se postupně senátu 1 VSPH
přidělují vždy čtyři věci, senátu 2 VSPH tři věci, senátu 3
VSPH tři věci a senátu 4 VSPH jedna věc v pořadí podle
jejich nápadu.
JUDr. Jaroslavu Burešovi se přidělují vždy první čtyři věci
napadlé v měsíci.
V každém přidělovacím kole se postupně senátu 1 Ko
přidělují vždy čtyři věci, senátu 2 Ko tři věci a senátu 3 Ko
tři věci v pořadí podle jejich nápadu.
V každém přidělovacím kole se postupně senátu 10 Cmo
přidělují vždy tři věci, senátu 13 Cmo tři věci a senátu 15
Cmo čtyři věci v pořadí podle jejich nápadu.

Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím
- ve sporech vyvolaných konkurzem a vyrovnáním,
- ve věcech souvisejících se zpeněžením podstaty (§ 27,
§ 27a a násl. ZKV).
- ve sporech o náhradu škody nebo jiné újmy, která vznikla
porušením povinnosti podat insolvenční návrh, zahájením
insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho
průběhu,
- ve věcech vyplývajících z právních vztahů mezi dlužníkem
a insolvenčním správcem týkajících se majetku patřícího
do dlužníkovy majetkové podstaty.
Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím v incidenčních V každém přidělovacím kole se postupně senátu 101 VSPH
sporech projednávaných v rámci insolvenčního řízení.
přidělují vždy čtyři věci, senátu 102 VSPH tři věci, senátu
103 VSPH tři věci a senátu 104 VSPH tři věci v pořadí
podle jejich nápadu.
JUDr. Jaroslavu Burešovi se přiděluje vždy první věc
napadlá v měsíci.
Rozhodování ve věcech oboru působnosti senátů 1, 2, 3 a 4 Věci se přidělují senátu 15 Cmo.
podle § 174a VSPH, 1, 2 a 3 Ko, 10, 13 a 15 Cmo, 101, 102,
zák. č. 6/2002 103 a 104 VSPH.
Sb. (agenda
ve věcech oboru působnosti senátů 1 Co a Senátům 1 Co a 3 Co se postupně v každém přidělovacím
UL)
3 Co.
kole přiděluje vždy jedna věc v pořadí podle nápadu věcí.
Rozhodování ve věcech oboru působnosti senátů 1, 2 a 3 Ko, Senátům 10 Cmo a 13 Cmo se postupně v každém
o vyloučení
10, 13 a 15 Cmo.
přidělovacím kole přiděluje vždy jedna věc v pořadí podle
soudců
nápadu věcí.

(agenda Nco) ve věcech oboru působnosti senátů 1 Co a Senátům 1 Co a 3 Co se postupně v každém přidělovacím
3 Co.
kole přiděluje vždy jedna věc v pořadí podle nápadu věcí.
Vyřizování agendy Nc.
Věci se postupně přidělují všem senátům podle jejich
specializace v pořadí podle jejich nápadu.

