MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE
Spálená 2, 112 16 Praha 2

________________________________________________________
Spr 3131/2020
Praha, 12. dubna 2021

Změna č. 10
rozvrhu práce Městského soudu v Praze pro rok 2021
S účinností od 15. dubna 2021 se rozvrh práce Městského soudu v Praze pro rok 2021 mění
a doplňuje t a k t o :
STÁTNÍ SPRÁVA SOUDU
Z důvodu personálních změn se nově stanovuje zástup ředitele správy Ing. Michaela Mrzkoše,
LL. M., a to následovně:
Lukáš Krátkoruký
Mgr. Ludmila Machyánová – zastupuje ředitele správy v oblasti své působnosti
Eva Jasenovcová – zastupuje ředitele správy v oblasti své působnosti
OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK – AGENDA PRVOSTUPŇOVÁ
1) V soudním oddělení 99 INS a 95 INS je nadále zastaven nápad nových věcí
s výjimkou věcí dle bodu VII. odst. 2 písm. B) – G).
2) Asistentka soudce Mgr. Kateřina Sedláčková, přidělená soudkyni JUDr. Jitce Šťastné,
se zařazuje do soudního oddělení 91 INS, 191 ICm a Nc.
3) Asistentka soudce JUDr. Markéta Kučerová, přidělená soudci JUDr. Ing. Petru
Pacholíkovi, se zařazuje do soudního oddělení 92 INS, 192 ICm a Nc.
4) Ze soudního oddělení 60 INS, 160 ICm a Nc se vyřazuje vyšší soudní úřednice Mgr.
Bc. Sylva Pejšková a zařazuje se do soudního oddělení 104.
ÚSEK TRESTNÍ
1) Asistent soudce Mgr. Jan Bárta se odvolává od předsedkyně senátu JUDr. Vlasty
Langhamerové (soudní oddělení 48 T).
2) Do soudního oddělení 48 T, předsedkyně senátu JUDr. Vlasta Langhamerová, se
přiděluje nápad v rozsahu 85 %.
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3) Ve funkci přísedícího skončil (odvolán Zastupitelstvem hl. m. Prahy) a jeho jméno a
příjmení bude ze soudního oddělení, do kterého byl zařazen, odstraněno:
10 T Jan Musial
ÚSEK SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ
Asistent soudce Mgr. Jan Bárta, přidělený soudci JUDr. Janu Rybovi, CSc., se zařazuje do
soudního oddělení 3 A/Ad/Af.
SPRÁVA SOUDU
A) Útvary v řídící gesci ředitele správy
Zástupci ředitele správy soudu
Na neobsazenou pracovní pozici se zařazuje zástupkyně ředitele správy Eva Jasenovcová
s následující pracovní náplní:
zástupkyně ředitele správy – Eva Jasenovcová
 řídí, organizuje, kontroluje a odpovídá za činnost dozorčích úřednic insolvenčního
úseku, veřejného rejstříku a občanskoprávního úseku (pracoviště Slezská),
sekretariátu místopředsedů, vrchních soudních úředníků v agendě veřejných rejstříků,
vyšších soudních úředníků a soudních tajemníků insolvenční agendy a odboru styku
s veřejností
 spravuje rozpis služeb asistentů soudců a vyšších soudních úředníků pro insolvenční
řízení
 metodicky spolupracuje při tvorbě a dalším rozvoji informačních systémů soudů a
zajišťuje provoz při změnách projektů informačních a komunikačních systémů
 ve spolupráci se zástupci ředitele správy, odborem informatiky a personálním
odborem zajišťuje vstupní i průběžné odborné vzdělávání zaměstnanců Městského
soudu v Praze; podílí se na organizaci školení pro Obvodní soudy pro Prahu 1-10
 řídí, kontroluje a rozhoduje v agendě o poskytování informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souladu s platnou právní úpravou
 řídí, kontroluje a odpovídá za činnost oddělení centrální spisovny Městského soudu
v Praze, včetně společností zajišťujících činnost centrální spisovny dodavatelsky
 vyřizuje stížnosti v oblasti své působnosti
 zastupuje ředitele správy Městského soudu v Praze v oblasti své působnosti
zastupuje: Soňa Kroutilová
B) Útvary v řídící gesci zástupce ředitele správy Lukáše Krátkorukého
a) Odbor informatiky
Z odboru informatiky, oddělení informatiky pro pracoviště Spálená a CS Hostivice, se
odstraňuje neobsazená pracovní pozice informatik – technik.

2

b) Oddělení správy majetku
Z oddělení správy majetku se vyřazuje referentka správy majetku Jitka Businská z důvodu
ukončení pracovního poměru.
c) Oddělení vnitřní správy (pracoviště Hybernská)
Z oddělení vnitřní správy (pracoviště Hybernská) se odstraňuje neobsazená pracovní pozice
zástupce vedoucího vnitřní správy.
C) Útvary v řídící gesci zástupkyně ředitele správy Evy Jasenovcové
Odbor styku s veřejností
Z důvodu změny pracovní pozice vedoucí odboru Evy Jasenovcové se odstraňuje její jméno a
příjmení a pracovní místo zůstává neobsazeno.
Vedoucí odboru styku s veřejností zastupuje Eva Jasenovcová, Soňa Kroutilová.

JUDr. Jaroslava Pokorná
předsedkyně Městského soudu v Praze
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