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________________________________________________________
Spr 3030/2019
Praha, 23. října 2020

Změna č. 21
rozvrhu práce Městského soudu v Praze pro rok 2020

S účinností od 1. listopadu 2020 se rozvrh práce Městského soudu v Praze pro rok 2020
mění a doplňuje t a k t o :
STÁTNÍ SPRÁVA SOUDU
1) U místopředsedy pro věci občanskoprávní JUDr. Tomáše Novosada se odstraňuje
výkon činnosti:
 rozhoduje o posečkání s úhradou soudního poplatku a jeho odpisech podle § 156 a
násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a o odvoláních podaných proti
rozhodnutí předsedů obvodních soudů v této agendě.
2) U místopředsedy věci občanskoprávní – agenda obchodní, veřejných rejstříků - Mgr.
Michala Výtiska se doplňuje výkon činností:
 rozhoduje o posečkání s úhradou soudního poplatku a jeho odpisech podle § 156 a
násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
 rozhoduje podle § 114 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, o odvoláních
podaných proti rozhodnutí obvodních soudů vydaných dle daňového řádu
OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK – AGENDA PRVOSTUPŇOVÁ
1) Zapisovatelka Karolína Burdová se zařazuje do soudního oddělení 77 INS, 177 ICm a
Nc.
2) Zapisovatelka Nikola Vaníčková se zařazuje do soudních oddělení 112 a 113
veřejného rejstříku.
OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK – AGENDA ODVOLACÍ
Bod II. písm. D obecné části se doplňuje o odstavec 7), který zní „soudní oddělení 21 Co se
od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020 dorovnává do výše 50 % celkového nápadu“.
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ÚSEK TRESTNÍ
1) U bodu II./B./1. obecná část rozvrhu práce trestního úseku pro rok 2020 se odstraňuje
odstavec:
„Vzhledem ke skutečnosti, že u zdejšího soudu k 1. 10. 2020 působí jednak soudci,
kteří jsou přiděleni na I. stupeň a ještě nemají přidělen větší počet věcí (Mgr. Ing.
Kateřina Hayes, JUDr. Dana Šindelářová), přecházejí z I. stupně na odvolací úsek a
mají zastaven nápad a dosuzují věci I. stupně (JUDr. Monika Křikavová, JUDr.
Kateřina Radkovská), případně dosuzují své prvostupňové věci před odchodem na
Vrchní soud v Praze (Mgr. Jan Kadlec, Mgr. Petr Hovorka) budou tito dále zastupovat
v soudních odděleních odvolacího úseku. Bude-li tedy potřeba zástupu v konkrétním
soudním oddělení, předseda tohoto soudního oddělení, nebo jeho zástupce vyrozumí
zastupujícího soudce dle seznamu v tabulkové části. Pakliže bude mít zastupující
soudce uvedený na prvém místě na požadovaný termín nařízeno jednání
v dosuzovaných věcech I. stupně, další v seznamu uvedený soudce, případně
zastupující soudní oddělení,“
který se nahrazuje:
„V případě nepřítomnosti předsedy senátu či člena zastupují přednostně stážisté ze
čtyřčlenných soudních oddělení v pořadí dle tabulkové části rozvrhu práce úseku
trestního pro rok 2020.“
2) Soudní oddělení 9 To/Nt bude působit ve složení:
JUDr. Věra Trojanová, předsedkyně senátu (starší předsedkyně senátu)
JUDr. Pavel Benda, předseda senátu (mladší předseda senátu)
JUDr. Monika Křikavová, předsedkyně senátu (mladší předsedkyně senátu)
Miroslav Rákosník, člen senátu
3) Do soudního oddělení 67 To, obor působnosti1 „Rozhodování o odvoláních - nápad je
přidělován počítačovým programem pro vedení rejstříku podle obecných zásad pro
přidělování nápadu do jednotlivých senátů To“ – se přiděluje nápad ve výši 90 %.
4) Asistent soudce Mgr. Kristina Valešová, přidělená předsedovi senátu JUDr. Jaroslavu
Cihlářovi, se zařazuje do soudního oddělení 5 To/Nt a současně i jako zastupující
asistentka do soudních oddělení 8 To/Nt/Ntm a 71 T.
5) Asistent soudce Mgr. Michal Čabrádek, přidělený předsedkyni senátu JUDr. Lence
Cihlářové, se zařazuje do soudního oddělení 40 T/Nt.
6) Asistent soudce Mgr. Jakub Šárka, přidělený předsedkyni senátu JUDr. Haně
Hubáčkové, se zařazuje do soudního oddělení 44 To/Nt.
7) Do soudního oddělení 63 T/Tm/Nt/Ntm se zařazuje vyšší soudní úřednice Mgr. Hana
Mrázová, zastupuje vyšší soudní úřednice Mgr. Hana Kováříková.
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8) Tomáš Bláha se zařazuje na pracovní pozici protokolující úředník v soudní kanceláři –
vedoucí kanceláře Vladislava Burdová (soudní oddělení 42 T/Nt, 47 T/Nt, 48 T/Nt, 73
T/Nt).
9) Petra Kubinová se zařazuje na pracovní pozici zapisovatelka v soudní kanceláři –
vedoucí kanceláře Dagmar Dřímalová (soudní oddělení 1 T/Nt, 10 T/Nt, 40 T/Nt, 71
T).
10) Marie Herinková se zařazuje na pracovní pozici referentka soudní kanceláře do
soudních oddělení 5 To/Nt, 7 To/Nt, 8 To/Nt/Ntm, 9 To/Nt, 44 To/Nt, 61 To/Nt, 67
To/Tmo/Nt/Ntm/Rodo/Ult)
11) Zastupování mezi jednotlivými soudními odděleními To (tabulková část):
Soudní odd.

Zást. předseda senátu/senát

5 To/Nt

Mgr. Markéta Polanecká, Mgr. Miroslav Rákosník,
9 a dále dle bodu II./B./1, 2 rozvrhu práce

7 To/Nt

8 To/Nt/Ntm

9 To/Nt

44 To/Nt
61 To/Tmo/Nt/Ntm
67 To/Tmo/Nt/Ntm/Rodo/Ult

Mgr. Miroslav Rákosník, Mgr. Markéta
Polanecká, 8 a dále dle bodu II./B./1, 2 rozvrhu
práce
Mgr. Ing. Daniella Sarah Sotolářová, Mgr.
Markéta Polanecká, Mgr. Miroslav Rákosník,
7 a dále dle bodu II./B./1, 2 rozvrhu práce
Mgr. Ing. Daniella Sarah Sotolářová, Mgr.
Markéta Polanecká
5 a dále dle bodu II./B./1, 2 rozvrhu práce
Mgr. Miroslav Rákosník, Mgr. Ing. Daniella Sarah
Sotolářová, Mgr. Markéta Polanecká,
67 a dále dle bodu II./B./1, 2 rozvrhu práce
dle bodu II./B./1, 2 rozvrhu práce
Mgr. Ing. Daniella Sarah Sotolářová, Mgr.
Miroslav Rákosník,
44 a dále dle bodu II./B./1, 2 rozvrhu práce

ÚSEK SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ
1) Vyšší soudní úředník2 Mgr. Michal Přibyl se zařazuje do soudních oddělení
2 A/Ad/Az, 15 A/Ad/Af, 17 A/Ad/Af, 19 A/Ad/Az a 3 Na.
2) Referentka soudní kanceláře Ivana Brožíková se vyřazuje ze soudních oddělení
6 A/Ad/Af, 11 A/Ad/Af a 16 A/Ad/Az a Na z důvodu ukončení pracovního poměru.
3) Zapisovatelka Margita Lukáčová se vyřazuje ze soudní kanceláře – vedoucí kanceláře
Hana Pechočová (soudní oddělení 6 A/Ad/Af, 11 A/Ad/Af, 16 A/Ad/Az a Na)
z důvodu ukončení pracovního poměru.
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SPRÁVA SOUDU
A) Útvary v řídící gesci předsedkyně soudu
Ze sekretariátu předsedkyně soudu se vyřazuje vedoucí sekretariátu Mgr. Lydie Malá
z důvodu ukončení pracovního poměru.
B) Útvary v řídící gesci zástupce ředitele správy Lukáše Krátkorukého
Odbor informatiky
ODDĚLENÍ INFORMATIKY PRO PRACOVIŠTĚ SPÁLENÁ A CS HOSTIVICE
1) Do oddělení se zařazuje informatik – technik Ondřej Pikal s následující pracovní náplní:
informatik – technik – Ondřej Pikal














v rámci budovy Spálená zajišťuje provoz nahrávacích zařízení CS0900N, hlásí
dodavatelské firmě zjištěné závady, zajišťuje správu ID klíčů pro nahrávací
zařízení, provádí konfigurace zařízení
zajišťuje podporu uživatelů Městského soudu v Praze – CS Hostivice
odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky – CS Hostivice
zajišťuje technické vybavení a provoz zařízení pro přepis mluveného slova do
textu; zajišťuje hlasové služby v rámci budovy Spálená
zastupuje správu webových stránek Městského soudu v Praze na Portálu justice a
stránky Intranetu na MS
podílí se na instalacích uživatelských certifikátu
odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky, záznamové techniky, ozvučení
jednacích síní
podílí se na zajišťování bezpečnosti dat
provádí monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů
zajišťuje podporu uživatelů
provádí drobné programátorské práce
zastupuje v rámci oddělení

2) U informatika – technika Františka Pisančika se doplňuje výkon činnosti:
 zabezpečuje provoz technického vybavení systému videokonferencí a utajovaného
svědka v jednacích síních
a odstraňuje se výkon činností:
 zajišťuje podporu uživatelů Městského soudu v Praze – CS Hostivice
 odpovídá za provoz a údržbu výpočetní techniky – CS Hostivice
C) Útvary v řídící gesci zástupkyně ředitele správy Mgr. Ludmily Machyánové
Rozmnožovna/tiskové centrum
Do oddělení se zařazuje zaměstnankyně rozmnožovny/tiskového centra Marcela Leifr namísto
Renaty Novákové (ukončení pracovního poměru).
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D) Útvary v řídící gesci zástupkyně ředitele správy Mgr. Eleny Ransdorfové
a) Odbor styku s veřejností
PODATELNA, DORUČNÉ ODDĚLENÍ A TISKOVÉ CENTRUM

S plánovaným odchodem vedoucí podatelny Veroniky Kotrsové na mateřskou dovolenou se
do oddělení zařazuje vedoucí podatelny Petra Řičicová.
b) Spisovna veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
1) Z oddělení se vyřazuje zaměstnankyně Marcela Leifr z důvodu změny pracovní
pozice.
2) Do oddělení se zařazují zaměstnankyně Monika Hulová a Martina Eklová.

JUDr. Jaroslava Pokorná
předsedkyně Městského soudu v Praze
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