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Změna č. 20
rozvrhu práce Městského soudu v Praze pro rok 2020
S účinností od 13. října 2020 se rozvrh práce Městského soudu v Praze pro rok 2020 mění a
doplňuje t a k t o :
ÚSEK TRESTNÍ
S účinností od 13. října 2020 se rozvrh práce Městského soudu v Praze pro rok 2020 mění a
doplňuje t a k t o :
1) Asistentka soudce Mgr. Ondřejka Vršťalová, přidělená předsedovi senátu JUDr.
Jaroslavu Cihlářovi, se vyřazuje ze soudních oddělení 5 To/Nt, 8 To/Nt/Ntm a 71 T
z důvodu ukončení pracovního poměru.
2) Asistent soudce Mgr. Jan Janoušek, přidělený předsedkyni senátu JUDr. Veronice
Cukerové, se vyřazuje ze soudního oddělení 10 T/Nt z důvodu ukončení pracovního
poměru.
3) Do soudního oddělení 10 T, předsedkyně senátu JUDr. Veronika Cukerová, se
přiděluje nápad v rozsahu 85 %.
4) Z důvodu organizačních změn se vyřazuje referentka soudní kanceláře Lenka
Marhoulová (soudní oddělení 44 To/Nt) z 2. zástupu1 v rejstříku Nt II. stupeň – oddíly
prodloužení sledování bankovního účtu a prodloužení doby trvání odposlechu.
SPRÁVA SOUDU
Ekonomický odbor
ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ ÚČTÁRNY A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PRACOVIŠTĚ SPÁLENÁ

Do ekonomického odboru, oddělení všeobecné účtárny a vymáhání pohledávek pracoviště
Spálená, se zařazuje vymáhající úředník Jan Svoboda s následující pracovní náplní:
vymáhající úředník – Jan Svoboda
 zajišťuje agendu vymáhání justičních pohledávek v rozsahu stanoveném platnou
právní úpravou, koordinuje předávání pohledávek a předává pohledávky k vymáhání
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obecná část rozvrhu práce úseku trestního pro rok 2020 – bod II./5.

1

určenému soudnímu exekutorovi a spolupracuje s ním, průběžně koordinuje
nastavování technických a legislativních postupů při předávání pohledávek soudnímu
exekutorovi, zpracovává podklady na odpisy, prominutí a upuštění od vymáhání
pohledávek v rozsahu pověření
 k zajištění plynulého chodu soudu vykonává dle potřeby funkci řidiče
S účinností od 15. října 2020 se rozvrh práce Městského soudu v Praze pro rok 2020 mění a
doplňuje t a k t o :
1) V soudním oddělení 1 Cm/ECm, 21 Cm/ECm a 75 Cm/ECm se zastavuje nápad
nových věcí.
2) Ze soudního oddělení 77 INS, 177 ICm a Nc se vyřazuje přihlášková zapisovatelka
Eva Steinitzová a zařazuje se do soudního oddělení 95 INS, 195 ICm a Nc.
3) Ze soudního oddělení 91 INS, 191 ICm a Nc se vyřazuje přihlášková zapisovatelka
Helena Kroupová a zařazuje se do soudního oddělení 88 INS, 188 ICm a Nc.
SPRÁVA SOUDU
Odbor styku s veřejností
PODATELNA, DORUČNÉ ODDĚLENÍ A TISKOVÉ CENTRUM (pracoviště Slezská)

Z podatelny, doručného oddělení a tiskového centra se vyřazuje referentka podatelny Petra
Vroberová z důvodu ukončení pracovního poměru a pracovní místo zůstává neobsazeno.
S účinností od 19. října 2020 se rozvrh práce Městského soudu v Praze pro rok 2020 mění a
doplňuje t a k t o :
OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK – AGENDA ODVOLACÍ
1) V souvislosti s ukončením dlouhodobé pracovní neschopnosti předsedkyně senátu
JUDr. Heleny Karetové se nově stanoví složení těchto soudních oddělení:
17 Co/Nc

JUDr. Ivana Kotrčová, předsedkyně senátu
JUDr. Miluše Farská, zastupující členka senátu
Mgr. Daniela Večerková, členka senátu

19 Co/Nc

JUDr. Eva Ištvánková, předsedkyně senátu a členka senátu
JUDr. Helena Karetová, předsedkyně senátu a členka senátu
Mgr. Alice Žáčková, členka senátu

2) Bod X. písm. B) věta druhá obecné části zní nadále takto: „Toto pravidlo se neuplatní
v soudním oddělení 19 Co/Nc a 72 Co/Nc a v případech, kdy důvod, pro který předseda
senátu věc naposledy projednával, vycházel výhradně z aplikace bodu XI.“

2

3) Bod X. obecné části se doplňuje o písmeno F), které zní: „V soudním oddělení 19
Co/Nc se všechny věci napadlé nebo obživlé od 19. 10. 2020 přidělují předsedkyni
senátu JUDr. Heleně Karetové. Věci v tomto soudním oddělení napadlé nebo obživlé
před tímto datem nadále vyřizuje jako předsedkyně senátu JUDr. Eva Ištvánková“.
4) Bod XI. písm. B) věta druhá obecné části zní nadále takto: „V soudním oddělení 14
Co/Nc, 19 Co/Nc, 22 Co/Nc a 29 Co/Nc (pouze věci nespadající do specializace) se
předsedové senátu zastupují navzájem“.
5) Do výčtu soudních oddělení obsaženého v bodě XI. písm. E) obecné části se doplňuje
soudní oddělení 19 Co/Nc.

JUDr. Jaroslava Pokorná
předsedkyně Městského soudu v Praze
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