Změ ny Rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze od 1.4.2014
Úsek trestního soudnictví

Senát Obor působnosti

Předseda senátu

trestné činy daňové,
poplatkové a devizové
(§ 240-§ 247 tr.zák.)

3

z celého obvodu VS Praha

Pověřen vedením
senátu:
JUDr. Marcel
Ječný
JUDr. Jiří Hnilica

č.dv. Členové senátu

156

č.dv. Jednací Jednací
den
síň

stáž
JUDr.Bohuslav Horký, od
1.9.2013 do 31.3.2014

120
pátek

10

158

Zastupován:
senátem č. 4,8

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 t r.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
Ro man

123

JUDr. Milan
Krejčiřík

124

stáž
121 úterý 10
JUDr. Michaela Pařízková , od
1.9.2013 do 31.3.2014

Zastupován:
senátem č.11,6

1/2 z celého obvodu VS Praha

Soudní kanceláře
Obor působnosti
Vedení rejstříků a
administrativní práce v
senátech
č. 3, 4.
Zapisování v senátech.
Vedení rejstříků a
administrativní práce v
senátech
č. 5, 6.
Zapisování v senátech.

Tajemnice a
vedoucí kanceláře
Marcela Čálková

Jarmila Ježková

č.
dv.

Protokolující
úřednice

207

169 Ivana Žofková

č.
dv.

Zapisovatelky

č.
dv.

Martina
Kurdějovská
(zast.prot.úř.)
Monika Fialová

206

170 Jana Minářová

205
170

Úsek obchodního soudnictví
Senát Obor působnosti

3 Cmo

9 Cmo

5 Cmo

Předseda senátu

Členové senátu

Rozhodování o odvoláních ve věcech:
ochrany duševního vlastnictví a
ochrany hospodářské soutěže podle § 9
odst. 3 pís m. k),l), m), n), o) o.s.ř. ve znění
účinném do 31.12.2013
ze s mlouvy o zprostředkování,
obchodním zastoupení a tichém
společenství,
obchodních závazkových vztahů
z kupních smluv a ostatních obchodních
závazkových vztahů nespecifikovaných u
jiných senátů
--------------------------------------------------------ve sporech vyplývajících z práva
duševního vlastnictví (vyjma věcí podle
autorského zákona)
o ochranu názvu a pověsti právnické
osoby
ve sporech o ochranu práv porušených
nebo ohrožených nekalý m soutěžním
jednáním
nebo nedovoleným o mezením soutěže

JUDr. Jiří Macek
JUDr. Yvona Svobodová
Mgr. Jiří Čurda

Mgr. Michaela
Kudějová

Dokončení věcí napadlých do 31.12.2013
Rozhodování o odvoláních ve věcech:
pojištění spojeného s předmětem
obchodní
činnosti,
bankovních,
ze s mluv o úvěru,
cenných papírů s výjimkou věcí
týkajících se emisí akcií a d luhopisů,

JUDr. Dan iela Menclová

Zastupován: senátem č. 8 Cmo
č. 12 Cmo

NEOBSAZEN
Rozhodování o odvoláních ve věcech:
JUDr. Zdeněk Kovařík
burzovních,
Mgr. Milena Filingerová
bankovních,
ze s mluv o úvěru,
cenných papírů s výjimkou věcí
týkajících se emisí akcií a d luhopisů
vydávaných obchodními společnostmi a
družstvy,
--------------------------------------------------------ve sporech z finančního zajištění a
sporech týkajících se směnek, šeků a
investičních nástrojů
Zastupován:
ve sporech z obchodů na komoditní
senátem č.12 Cmo
burze
č.6 Cmo
ve věcech kapitálového trhu

Soudce zástupního
senátu v pořadí:
-leden 5 Cmo, 2
Cmo
-únor :2 Cmo, 6
Cmo
-březen : 6 Cmo,
5Cmo

JUDr. Vladislava
Riegrová, Ph.D.
JUDr. Jana
Sedlářová
stáž do 31.7.2014

Soudní kanceláře
Obor působnosti
Úkony soudního tajemníka s výjimkou úkonů podle § 6
odst. 1 až 3 vyhl. č. 37/ 1992 Sb. v platném znění.
Vy řizování ostatní agendy Nc.

Tajemnice a vedoucí kanceláře Referentky
Vyšší soudní úředník
Jindřiška Segová

Asistent mistopředsedy obchodního úseku
JUDr. Ján Faluba
Asistent místopředsedy úseku obchodního soudnictví a
předsedy evidenčního senátu
JUDr. Miloš Tomsa, CSc.
Asistent soudce JUDr. Jiřího Macka
JUDr. Rad ka Hunjan
Koblihová
Asistent soudce JUDr. Yvony Svobodové
Mgr. Klára Nosková
Asistent soudce JUDr. Jiřího Hesse
Mgr. Dav id Hušek
Asistent soudce JUDr. Olgy Římalové
Mgr. Kateřina Šídová
Asistent soudce JUDr. Josefa Ho lejšovského
Mgr. Michal Stránský
Asistent soudce JUDr. Jany Součkové
JUDr. Kateřina Bernáthová
Vedení rejstříku 4 Cmo, ad ministrativní práce pro tento
senát.
Klára Šaldová

Lucie Jadrníčková
Iva Beránková

Zastupuje: Lucie Jadrníčková

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

Tajemnice soudního úseku
a místopředsedy soudu

Vý kon správy soudu
1) Organizuje a řídí činnost vrchního
soudu na úseku insolvenčního a
civilního soudnictví.

JUDr. M ilan Bořek

č. dv. 425

Zastupuje:
JUDr. František Kučera

č. dv. A 412

2)

Při organizování a řízen í činnosti
vrchního soudu
a) plní úko ly stanovené
předsedou vrchního soudu,
b) zastupuje předsedu vrchního
soudu.

1)

Organizuje a řídí chod soudních
kanceláří.

Eliška Šímová
Eva Janouchová

2)

Vy konává přípravné a
administrativní práce pro
místopředsedu vrchního soudu.

Zastupuje:
Hana Bulínová

3)

Pln í další ú koly podle
organizačního řádu vrchního
soudu.

č. dv. 423

Evi denční senát

Obor působnosti

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

Ev idence rozhodnutí dle
JUDr. František Kučera
Pokynu předsedy Vrchního
soudu v Praze č. 3/ 2000,
připo mín ky k návrhům
právních předpisů a
materiálů m justiční povahy.

Předseda senátu

Členové senátu

Kancelář

JUDr. Josef Holejšovský
JUDr. Zdeněk Kovařík
JUDr. Jiří Macek
JUDr. Olga Římalová
JUDr. Ladislav Derka
JUDr. Petr. Baierl

Hana Bu línová

Pravidla rozdělování nápadu věcí náležejících více senátům

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 nárocích vycházejících z
autorského zákona, o nárocích z ohro žení 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.

Senátům 1 Co a 3 Co se postupně v každém přidělovacím
kole přidělu jí v ždy dvě věci v pořadí podle jejich nápadu.
Od 1. 4. do 30. 6. 2014 se nápad přiděluje výlučně senátu 1
Co.
Senátům 1 Co a 3 Co se postupně v každém přidělovacím
kole přiděluje v ždy jedna věc v pořadí podle nápadu věcí.
Od 1. 4. do 30. 6. 2014 se nápad přiděluje výlučně senátu 1
Co.

Senátům 1 Co a 3 Co se postupně v každém přidělovacím
kole přidělu jí v ždy dvě věci v pořadí podle jejich nápadu.
Od 1. 4. do 30. 6. 2014 se nápad přiděluje výlučně senátu 1
Co.
Rozhodování o odvoláních proti ro zhodnutím
V každém přidělovacím ko le se postupně senátu 1 VSPH
v insolvenčním řízen í,
přidělují v ždy čtyři věci, senátu 2 VSPH tři věci, senátu 3
ve věcech souvisejících se zpeněžením majetkové podstaty VSPH tři věci a senátu 4 VSPH jedna věc v pořadí podle
(§ 283 a násl. IZ).
jejich nápadu.
JUDr. Jaroslavu Burešovi se přidělují v ždy první čtyři věci
napadlé v měsíci.
Rozhodování o odvoláních proti ro zhodnutím ve věcech
V každém přidělovacím kole se postupně senátu 1 Ko
konkurzu a vyrovnání.
přidělují v ždy čtyři věci, senátu 2 Ko tři věci a senátu 3 Ko
tři věci v pořadí podle jejich nápadu.
Rozhodování o odvoláních proti ro zhodnutím
V každém přidělovacím kole se postupně senátu 10 Cmo
ve sporech vyvolaných konkurzem a vyrovnáním,
přidělují v ždy tři věci, senátu 13 Cmo tři věci a senátu 15
ve věcech souvisejících se zpeněžením podstaty (§ 27, Cmo čtyři věci v pořadí podle jejich nápadu.
§ 27a a násl. ZKV).
ve sporech o náhradu škody nebo jiné újmy, která v znikla
porušením povinnosti podat insolvenční návrh, zahájením
insolvenčního řízen í a opatřeními přijatý mi v jeho
průběhu,
ve věcech vyplývajících z právních vztahů mezi d lužn íkem
a insolvenčním správcem týkajících se majetku patřícího
do dlužníkovy majetkové podstaty.
Rozhodování o odvoláních proti ro zhodnutím v incidenčních V každém přidělovacím ko le se postupně senátu 101 VSPH
sporech projednávaných v rámci insolvenčního řízen í.
přidělují vždy čtyři věci, senátu 102 VSPH tři věci, senátu
103 VSPH tři věci a senátu 104 VSPH tři věci v pořad í
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
UL)

ve věcech oboru působnosti senátů 1 Co a Senátům 1 Co a 3 Co se postupně v každém přidělovacím
3 Co.
kole přidělu je v ždy jedna věc v pořadí podle nápadu věcí.

ve věcech oboru působnosti senátů 1, 2 a 3 Ko,
Rozhodování
10, 13 a 15 Cmo.
o vyloučení
soudců
ve věcech oboru působnosti senátů 1 Co a
(agenda Nco)
3 Co.
Vy řizování agendy Nc.

Senátům 10 Cmo a 13 Cmo se postupně v každém
přidělovacím kole přiděluje v ždy jedna věc v pořadí podle
nápadu věcí.
Senátům 1 Co a 3 Co se postupně v každém přidělovacím
kole přidělu je v ždy jedna věc v pořadí podle nápadu věcí.
Věci se postupně přidělují všem senátům podle jejich
specializace v pořadí podle jejich nápadu.

Soudní kanceláře
Obor působnosti

Asistenti, tajemnice a vedoucí
kanceláře

Vedení rejstříku a zpracování agendy Cpj.
Soudní dohled nad kancelářemi 1 Co, 2 Co, 3 Co, 1 VSPH,
2 VSPH, 3 VSPH, 4 VSPH, 1 Ko, 2 Ko, 3 Ko, 10 Cmo ,
13 Cmo , 15 Cmo , 101 VSPH, 102 VSPH, 103 VSPH,
104 VSPH a řízení jejich p ráce organizování vzdělávání
odborného aparátu v rámci jejich ro zvoje a řízen í kariéry.
Asistent místopředsedy insolvenčního a civiln ího úseku
Asistent soudce JUDr. Františka Kučery
Asistent soudce JUDr. Jiřího Karety
Asistent soudce Mgr. Ivany Mlejnkové
Soudní tajemnice civilního úseku
Vedení rejstříků 1 Ko, 2 Ko, 3 Ko, 10 Cmo, 13 Cmo ,
15 Cmo, 101 VSPH, 102 VSPH, 103 VSPH a 104 VSPH,
administrativní práce pro tyto senáty.

Tajemnice místopředsedy
a vedoucí jeho kanceláře
Eliška Šímová
Eva Janouchová

Vedení rejstříků 1 VSPH, 2 VSPH, 3 VSPH a 4 VSPH,
administrativní práce pro tyto senáty.

Vedení rejstříků Ncd, Nco, Ncp a Nc, ad min istrativní
práce této agendy.
Vedení rejstříků 1 Co, 3 Co, ad ministrativní práce p ro tyto
senáty.

Referentky

Mgr. Lucie Pospěchová
Mgr. Bc. Hana Boulová
Mgr. Jakub Lapáček
Mgr. Peter Klein
Eliška Šímová
Jaroslava Špinková
Zastupuje:
Hana Bu línová

Andrea Synková
Hana Bu línová
Vlasta Kůtová

Hana Bu línová
Zastupuje:
Jaroslava Špinková
Iveta Kratochvílová
Zastupuje:
Hana Borodáčová

Hana Borodáčová
Eva Bro žová
Kateřina Vaněčková

Hana Bu línová
Zastupuje:
Iveta Kratochvílová
Alena Neu manová
Zastupuje:
Helena Kavčiaková
Marie Sekalová
Zastupuje:
Eliška Šímová
Eva Janouchová

Do min ika Dančová
Helena Kavčiáková
Ing. Lena Bečvářová
Michaela Trmalová
Eva Janouchová
Vlasta Kůtová

