MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE
Spálená 2, 112 16 Praha 2

________________________________________________________
Spr 3131/2020
Praha, 27. dubna 2021

Změna č. 12
rozvrhu práce Městského soudu v Praze pro rok 2021

S účinností od 1. května 2021 se rozvrh práce Městského soudu v Praze pro rok 2021 mění a
doplňuje t a k t o :
STÁTNÍ SPRÁVA SOUDU
K místopředsedkyni pro věci občanskoprávní – agenda obchodní, insolvenční – JUDr. Simoně
Bradáčové se zařazuje soudkyně Mgr. Miroslava Drahotová.
OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK – AGENDA PRVOSTUPŇOVÁ
1) Do soudního oddělení 99 INS, 199 ICm, Nc, 158 Cm a 58 Cm se zařazuje soudkyně
Mgr. Miroslava Drahotová (stáž od 1. 5. 2021 – 31. 10. 2021).
2) V tabulkové části v určení zastupujícího soudce se zařazuje Mgr. Miroslava Drahotová
do soudního oddělení 59 INS, 159 ICm a Nc druhá v pořadí, 60 INS, 160 ICm a Nc
třetí v pořadí, 77 INS, 177 ICm a Nc čtvrtá v pořadí, 88 INS, 188 ICm a Nc první v
pořadí.
3) V soudním oddělení 12 Cm/ECm/C/EC/Nc se spouští nápad nových věcí v rozsahu
100 %.
4) V soudním oddělení 91 INS je nadále zastaven nápad nových věcí s výjimkou věcí dle
bodu VII. odst. 2 písm. B) – G).
5) Ze soudního oddělení 89 INS, 189 ICm a Nc se vyřazuje první zástup JUDr. Luďka
Horajsová a zařazuje se JUDr. Aleš Bartoš.
6) Ze soudního oddělení 95 INS, 195 ICm a Nc se vyřazuje první zástup JUDr. Helena
Felcmanová a zařazuje se JUDr. Ing. Petr Pacholík.
7) Ze soudního oddělení 98 INS, 198 ICm a Nc se vyřazuje první zástup JUDr. Ing. Petr
Pacholík a zařazuje se JUDr. Helena Felcmanová.
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8) Asistent soudce JUDr. Tomáš Dočkal, zařazený do soudního oddělení 8 Cm, 73
Cm/73 ECm/Nc, 77 Cm, 82 ECm a Nc , 273 ICm, 277 ICm se vyřazuje z důvodu
ukončení pracovního poměru.
9) Asistent soudce JUDr. Tomáš Dočkal, přidělený soudkyním JUDr. Marii Tégerové a
JUDr. Zdence Němcové, se zařazuje do soudního oddělení 73 Cm/ECm/Nc, 273 Cm,
82 Cm, 85 Cm, 112 a 113.
10) Asistentka soudce Mgr. Barbora Jeřábková, přidělená soudci JUDr. Jiřímu Radovi, se
zařazuje do soudního oddělení 79 INS, 179 ICm a Nc.
11) Ze soudního oddělení 79 INS, 179 ICm a Nc se vyřazuje vyšší soudní úřednice
Zdeňka Zvěřinová z důvodu ukončení pracovního poměru.
12) Ze soudního oddělení 111 se vyřazuje soudní tajemnice Věra Schovánková z důvodu
ukončení pracovního poměru.
13) Referentka soudní kanceláře Julie Rytířová1se zařazuje do soudního oddělení 59 INS,
159 ICm a Nc, vzájemný zástup s vedoucí kanceláře v tomto soudním oddělení.
14) Do soudního oddělení 92 INS, 192 ICm a Nc se zařazuje administrativní pracovnice
Kateřina Papežová.
15) Do soudního oddělení 98 INS, 198 ICm a Nc se zařazuje zapisovatelka Alena
Vavřičková.
OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK – AGENDA ODVOLACÍ
1) Z důvodu pracovní neschopnosti soudkyně JUDr. Jany Jirmářové se soudkyně Mgr.
Karolína Šorbanová zařazuje i do soudního oddělení 21 Co jako náhradní členka
senátu.
2) V obecné části se v bodě II. písm. D doplňuje odstavec 5), který zní: „Soudní oddělení
21 Co se od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021 dorovnává do výše 80 % celkového nápadu.“
3) V obecné části v bodě XI. písm. D třetí věta nově zní: „V soudním oddělení
20 Co/Nc, 21 Co/Nc, 22 Co/Nc a 39 Co/Nc člena senátu přednostně před členem
senátu ze zastupujícího soudního oddělení zastupuje náhradní člen senátu.“
4) Do soudní kanceláře evidenčního a zevšeobecňovacího senátu, vedoucí kanceláře
Helena Vašíčková Bílková, se zařazuje zapisovatelka Zuzana Hajská, která vykonává i
administrativní práce, archivaci dokumentů a přípravu podkladů pro skartační řízení
pro agendu znalců a tlumočníků.
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změna pracovní pozice
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ÚSEK TRESTNÍ
1) V obecné části rozvrhu práce úseku trestního pro rok 2021 se mění poslední odstavec
bodu I./7., který bude nově znít:
„Pokud po pravomocném odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu je
v téže věci podána obžaloba (nebo naopak), věc bude přidělena do soudního oddělení
vedeného předsedou senátu I. stupně, jímž vedený senát návrh (obžalobu) odmítnul,
pokud je tento stále činný jakožto předseda senátu I. stupně. Tento mimořádný nápad
se mu započítá do celkového počtu jednotek podle obecných pravidel o přidělování
věcí, v nichž byla podána obžaloba, či návrh na schválení dohody o vině a trestu.
Není-li takový předseda již činný jakožto předseda senátu I. stupně, bude věc
přidělena podle obecných pravidel jako nový nápad.“
2) Do soudního oddělení 43 T/Nt, předsedkyně senátu JUDr. Zuzana Zápalková, se
zastavuje nápad v rozhodování ve věcech I. stupně návrh na schválení dohody o vině a
trestu dle bodu I./7. rozvrhu práce úseku trestního pro rok 2021, v okruzích
nemajetková A, majetková A a všech oddílech Nt.
3) Do soudního oddělení 43 T, předseda senátu Mgr. Michal Roubíček, se přiděluje
nápad (vazební, nevazební, s cizím prvkem) v okruzích nemajetková A, majetková A
v rozsahu 50 %, v okruzích nemajetková B, majetková B v rozsahu 25 %.
Do soudního oddělení 43 T, předseda senátu Mgr. Michal Roubíček, se spouští nápad
v rozhodování ve věcech I. stupně návrh na schválení dohody o vině a trestu dle bodu
I./7. rozvrhu práce úseku trestního pro rok 2021.
Do oddílu Nt bude předsedovi senátu Mgr. Michalu Roubíčkovi přidělován nápad dle
bodu I./17. rozvrhu práce úseku trestního pro rok 2021 v rozsahu 100 %.
4) U soudkyně Mgr. Ing. Danielly Sarah Sotolářové, soudní oddělení
67 To/Tmo/Nt/Ntm/Rodo/Ult, je prodloužena stáž u zdejšího soudu do 30. 4. 2022.
5) Z důvodu ukončení pracovního poměru se zapisovatelka Veronika Tomášková
vyřazuje ze soudní kanceláře – vedoucí kanceláře Lenka Vinohradníková (soudní
oddělení 2 T/Nt, 45 T/Nt, 46 T/Nt, 74 T/Nt, rejstřík oddílu Nt I. stupeň - dožádání).
6) U asistenta soudce Mgr. Adama Kobyljanského se vyznačuje získání akademického
titulu „JUDr.“.
7) Asistentka soudce Mgr. Klára Dziková, přidělená soudkyni Mgr. Janě Miklové, se
vyřazuje ze soudního oddělení 45 T/Nt z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou.
8) Přísedící Ing. Tomáš Rezek se vyřazuje ze seznamu přísedících pro soudní oddělení
56 T z důvodu ukončení funkce (úmrtí).
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ÚSEK SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ
1) Ze soudního oddělení 11 A/Ad/Af se odstraňuje asistentka soudce Mgr. Bc. Daniela
Petržilková, přidělená soudci Mgr. Marku Bedřichovi, z důvodu ukončení pracovního
poměru.
2) Ze soudního oddělení 19 A/Ad/Az a 3 Na se odstraňuje soudce JUDr. Tomáš Louda
z důvodu ukončení stáže a zařazuje se soudkyně JUDr. Lenka Loudová (stáž od 1. 5.
2021 do 30. 4. 2022).
3) Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce JUDr. Romana Říčky se v tabulkové části
rozvrhu práce mění zastupování soudních oddělení následovně:
soudní oddělení 3 A/Ad/Af zastupují soudní oddělení 11, 14
soudní oddělení 8 A/Ad/Af zastupují soudní oddělení 9, 5
soudní oddělení 15 A/Ad/Af zastupují soudní oddělení 14, 18.

SPRÁVA SOUDU
A) Útvary v řídící gesci ředitele správy
a) Odbor ekonomický
ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ ÚČTÁRNY A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PRACOVIŠTĚ SLEZSKÁ

Z ekonomického odboru, oddělení všeobecné účtárny a vymáhání pohledávek pracoviště
Slezská, se vyřazuje finanční účetní Ladislava Bohatová z důvodu ukončení pracovního
poměru a pracovní místo zůstává neobsazeno.
b) Oddělení znalců a tlumočníků
Z důvodu organizační změny se ruší oddělení znalců a tlumočníků. Referentka agendy znalců
a tlumočníků Bc. Jana Podavková se organizačně zařazuje přímo do řídící gesce ředitele
správy soudu.
B) Útvary v řídící gesci zástupce ředitele správy Lukáše Krátkorukého
Odbor investic
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Z odboru investic, oddělení veřejných zakázek, se vyřazuje referentka veřejných zakázek
Lenka Červená z důvodu ukončení pracovního poměru a pracovní místo zůstává neobsazeno.
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C) Útvary v řídící gesci zástupkyně ředitele správy Evy Jasenovcové
Odbor styku s veřejností
PODATELNA, DORUČNÉ ODDĚLENÍ A TISKOVÉ CENTRUM (pracoviště Slezská)

1) Vedoucí podatelny Petru Řičicovou zastupují Dagmar Šolarová a Šárka Dubovská.
2) U pracovnice podatelny Dagmar Šolarové se doplňuje výkon pracovní činnosti:
 vykonává 1. zástup vedoucí podatelny
3) U pracovnice podatelny Šárky Dubovské se doplňuje výkon pracovní činnosti:
 vykonává 2. zástup vedoucí podatelny
ZÁPISOVÉ ODDĚLENÍ – VEŘEJNÝ REJSTŘÍK

Ze zápisového oddělení se vyřazuje referentka zápisového oddělení Michaela Šimková
z důvodu ukončení pracovního poměru.

JUDr. Jaroslava Pokorná
předsedkyně Městského soudu v Praze
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