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Praha, 26. března 2021

Změna č. 9
rozvrhu práce Městského soudu v Praze pro rok 2021
S účinností od 1. dubna 2021 se rozvrh práce Městského soudu v Praze pro rok 2021 mění a
doplňuje t a k t o :
STÁTNÍ SPRÁVA SOUDU
1) Od místopředsedkyně pro věci občanskoprávní – agenda obchodní, insolvenční –
JUDr. Simony Bradáčové se vyřazuje JUDr. Irena Štefková a JUDr. Jaroslav Suchý.
2) K místopředsedovi pro věci občanskoprávní – agenda obchodní, veřejných rejstříků
Mgr. Michalu Výtiskovi se zařazuje soudce Mgr. Martin Slováček (stáž z Obvodního
soudu pro Prahu 8 od 1. 4. 2021 – 31. 12. 2021).
OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK – AGENDA PRVOSTUPŇOVÁ
1) Ze soudního oddělení 92 C/ Nc a 26 EC se vyřazuje soudkyně JUDr. Jitka Kitličková a
nově se zařazuje soudce Mgr. Martin Slováček (stáž od 1. 4. 2021 – 31. 12. 2021).
2) V soudních odděleních 93 C/Nc, 6 Cm, 6 EC, 33 Cm se zastupující soudkyně JUDr.
Jitka Kitličková nahrazuje zastupujícím soudcem Mgr. Martinem Slováčkem (stáž od
1. 4. 2021 – 31. 12. 2021).
3) Ze soudního oddělení 95 INS, 195 ICm a Nc se vyřazuje JUDr. Irena Štefková
z důvodu zániku funkce soudce.
4) Ze soudního oddělení 99 INS, 199 ICm a Nc se vyřazuje JUDr. Jaroslav Suchý
z důvodu zániku funkce soudce.
5) V tabulkové části v určení zastupujícího soudce v soudním oddělení 59 INS, 159 ICm,
60 INS, 160 ICm, 77 INS, 177 ICm, 88 INS, 188 ICm a Nc se vyřazuje soudce JUDr.
Jaroslav Suchý.
6) Asistentka soudce JUDr. Jitka Coufalová MLB, zařazena do soudního oddělení 95
INS, 195 ICm a Nc, se odvolává od soudkyně JUDr. Ireny Štefkové a přiděluje se
soudkyni JUDr. Luďce Horajsové.
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7) Ze soudního oddělení 92 INS, 192 ICm a Nc se vyřazuje vyšší soudní úřednice Iveta
Kubíčková z důvodu ukončení pracovního poměru.
8) Asistentka soudce Mgr. Patrícia Poláčková, přidělena soudci JUDr. Ing. Petru
Pacholíkovi, se zařazuje do soudního oddělení 92 INS, 192 ICm a Nc.
9) Ze soudního oddělení 99 INS, 199 ICm a Nc se vyřazuje asistentka soudce Mgr.
Nikol Saláková.
10) Ze soudního oddělení 79 INS, 179 ICm a Nc se vyřazuje referentka soudní kanceláře
Jaroslava Staviarská z důvodu ukončení pracovního poměru.
11) Ze soudního oddělení 98 INS, 198 ICm a Nc se vyřazuje referentka soudní kanceláře
Anetta Sirotková a zařazuje se do soudního oddělení 79 INS, 179 ICm a Nc.
12) Do soudního oddělení 98 INS, 198 ICm a Nc se zařazuje zástupce Jana Křížková.
13) Ze soudního oddělení 92 INS, 192 ICm a Nc se vyřazuje zástupce Jana Křížková a
zařazuje se Jana Zemanová.
14) V soudním oddělení 93 INS, 193 ICm a Nc se mění pracovní pozice u Kateřiny
Kantové na vedoucí kanceláře.
15) Ze soudního oddělení 104 se vyřazuje vyšší soudní úřednice Bc. Svatava Koutová.
16) Ze soudního oddělení 108 se vyřazuje vyšší soudní úřednice Mgr. Petra Kašáková
z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou.
OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK – AGENDA ODVOLACÍ
1) Do soudního oddělení 36 Co se jako druhý předseda senátu zařazuje Mgr. Michael
Nippert. Do tabulkové části (přehled soudních oddělení) se dále doplňuje: „přidělování
věcí předsedům senátu – viz obecná část, bod X.“. Do tabulkové části, oddíl členové
senátu se doplňují JUDr. Naděžda Javůrková a Mgr. Michael Nippert
2) V bodě X se stávající písm. E) a F) abecedně posouvají vždy o jedno, tj. obsah písm.
E) bude nadále pod písm. F) a obsah písm. F) bude pod nově doplněným písm. G).
Písm. E) nově zní: „V soudním oddělení 36 Co se předsedovi senátu Mgr. Michaelu
Nippertovi přidělují v období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021 všechny nově napadlé věci,
ledaže ve věci jako referující soudce naposledy rozhodovala JUDr. Naděžda
Javůrková, a od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021 věci lichých spisových značek a předsedkyni
senátu JUDr. Naděždě Javůrkové se přidělují v období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021
věci, v nichž jako referující soudce naposledy rozhodovala, a od 1. 6. 2021 do 30. 6.
2021 věci sudých spisových značek. Věci, které od 1. 4. 2021 obživnou v soudním
oddělení 15 Co nebo 36 Co a které naposledy vyřídila jako předsedkyně senátu JUDr.
Naděžda Javůrková (popř. člen senátu, který ji ve funkci předsedy senátu zastoupil), se
přidělují předsedkyni senátu JUDr. Naděždě Javůrkové“.
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3) V bodě XI písm. B) věta první se za slova: „v soudních odděleních 16 Co/Nc“
doplňuje „, 36Co/Nc“. Bod XI písm. B) věta první tedy nově zní: „V soudních
odděleních 16 Co/Nc, 36 Co/Nc a 29 Co/Nc/UL (pouze věci spadající do specializace
a UL) zastupuje předsedu senátu zastupující člen senátu a nemůže-li jej zastoupit pak
další předseda senátu působící v tomtéž soudním oddělení.“
4) Nově se stanovuje složení soudního oddělení 13 Co/Nc:
13 Co/Nc

JUDr. Eliška Mrázková, předsedkyně senátu
JUDr. Vladimír Fučík, zastupující člen senátu
JUDr. Pavel Vlach, člen senátu

ÚSEK TRESTNÍ
1) Asistentka soudce Mgr. Bc. Tereza Pargačová, přidělená předsedkyni senátu JUDr.
Zuzaně Zápalkové, se zařazuje do soudního oddělení 43 T/Nt.
2) Do soudního oddělení 43 T se zvyšuje nápad v okruzích Nemajetková A a Majetková A
na 150 %, přičemž první věc, která v těchto okruzích napadne, bude přidělena
předsedovi senátu Mgr. Michalu Roubíčkovi a dále mu bude takto přidělena každá
další 3. věc, která v těchto okruzích napadne.
3) Do soudního oddělení 4 T, předsedkyně senátu Mgr. Hana Krestýnová (asistent Mgr.
Ondřej Klíma) se přiděluje nápad v rozsahu 100 %.
4) Do soudního oddělení 45 T, předsedkyně senátu Mgr. Jana Miklová (asistent Mgr. Ing.
Jiří Najman) se přiděluje nápad v rozsahu 100 %.
5) Do soudního oddělení 63 T, předsedkyně senátu Mgr. Ing. Kateřina Hayes (asistent
Mgr. Michal Čabrádek) se přiděluje nápad v rozsahu 100 %.
6) Věra Sejrková se zařazuje na pracovní pozici zapisovatelka v soudní kanceláři –
vedoucí kanceláře Kateřina Veselská (soudní oddělení 41 T/Nt, 43 T/Nt, 49 T/Nt, 63
T/Tm/Nt/Ntm).
7) Asistentka soudce Mgr. Anežka Pudilová, Ph.D., přidělená předsedkyni senátu JUDr.
Zuzaně Zápalkové, se vyřazuje ze soudního oddělení 43 T/Nt z důvodu ukončení
pracovního poměru.
8) Asistentka soudce Mgr. Helena Zajíčková, přidělená předsedovi senátu Mgr. Lukáši
Slavíkovi, se vyřazuje ze soudního oddělení 73 T/Nt z důvodu ukončení pracovního
poměru.
9) Do soudního oddělení 73 T, předseda senátu Mgr. Lukáš Slavík, se přiděluje nápad v
rozsahu 85 %.
10) Z 1. zástupu ve vedení knihy úschov se vyřazuje vedoucí soudní kanceláře Lenka
Vinohradníková. Tento zástup bude nadále vykonávat zapisovatelka Anežka
Inmanová.
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11) Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti vyšší soudní úřednice Mgr. Hany
Kováříkové se vyšší soudní úředníci do soudních oddělení zařazují takto:
soudní oddělení

VSÚ, asistent/ka

46 T/Nt
47 T/Nt
56 T/Nt
57 T/Nt
63 T/Tm/Ntm

Mgr. Miroslav Klabík
Mgr. Tomáš Stavrovský
Ilona Balešová
Mgr. Tomáš Stavrovský
Mgr. Hana Mrázová

74 T/Nt
7 To/Nt
441 To/Nt
61 To/Tmo/Nt/Ntm

zastupující
VSÚ, asistent/ka
Mgr. Tomáš Stavrovský
Mgr. Miroslav Klabík
Mgr. Tomáš Stavrovský
Mgr. Miroslav Klabík
Ilona Balešová

Mgr. Hana Mrázová
Mgr. Tomáš Stavrovský
Mgr. Hana Mrázová (liché spisové značky)
vzájemný
Ilona Balešová (sudé spisové značky)
Mgr. Jakub Šárka
Mgr. Jana Vrzalová
Mgr. Hana Mrázová (liché spisové značky)
vzájemný
Ilona Balešová (sudé spisové značky)

12) Do bodu B./B, senát 67 Rodo (věci dle hlavy III. zákona č. 218/2003 Sb.) rozvrhu
práce úseku trestního pro rok 2021 se doplňuje odstavec:
„V případě nepřítomnosti předsedy senátu či člena senátu zastupuje JUDr. Jaroslava
Lišková a poté dle obecných zásad pro zastupování (soudní oddělení 44 To a dále dle
bodu II./C/1, 2).“
13) Přísedící doposud zařazení do soudního oddělení 43 T se nově zařazují takto:
- Ing. Aneta Doušová a Mgr. Vendula Rosová do soudního oddělení 1 T,
- Bc. Alena Růžičková do soudního oddělení 4 T,
- Martina Machová a Ing. Josef Novák do soudního oddělení 41 T,
- Karla Kubíková do soudního oddělení 47 T.
ÚSEK SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ
1) Asistentka soudkyně JUDr. Jitka Šrůtková, přidělená soudkyni Mgr. Darině
Michorové, se zařazuje do soudního oddělení 1 A/Ad/Az a 3 Na.
2) V tabulkové části rozvrhu práce – obor a vymezení působnosti – u soudkyně Mgr.
Dariny Michorové, zařazené do soudního oddělení 1A/Ad/Az, 3 Na, mění údaje o výši
nápadu:
v agendě A, Ad z 80 % na 100 %,
v agendě Az z 80 % na 100 %,
v agendě 3 Na z 80 % na 100 %.
3) Asistent soudce Mgr. Nelson Villarroel, přidělený soudci JUDr. PhDr. Štěpánovi
Výbornému, PhD., se zařazuje do soudního oddělení 14 A/Ad/Af.
1

samostatně vykonává svoji působnost a rozhodovací činnost asistent (§ 12 zákona č. 121/2008 Sb.)
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4) Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce JUDr. Romana Říčky se v tabulkové části
rozvrhu práce – Obor a vymezení působnosti – u soudce Romana Říčky, zařazeného
do soudního oddělení 15 A/Ad/Af, mění údaj o výši nápadu:
v agendě Af z 80 % na 0 %
v agendě Ad z 80 % na 0 %
v agendě A z 80 % na 0%
u rozhodování o návrzích na zrušení opatření obecné povahy,
u rozhodování ve věcech voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských částí
hl. m. Prahy a
u rozhodování o žalobách proti Úřadu průmyslového vlastnictví, resp. předsedovi tohoto
úřadu se za slova „s výjimkou“ přidává údaj „JUDr. Roman Říčka – 0 %“.
5) 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 9, 14,
soudní oddělení 15 A/Ad/Af zastupují soudní oddělení 11, 18.
SPRÁVA SOUDU
a) Personální odbor
ODDĚLENÍ PÉČE O ZAMĚSTNANCE

U zaměstnankyně Markéty Doležalové dochází ke změně pracovní pozice na personalistka
s následující pracovní náplní:
personalistka – Markéta Doležalová
 metodicky usměrňuje, komplexně zajišťuje a zpracovává agendy týkající se
pracovněprávních vztahů zaměstnanců, soudců, justičních čekatelů a asistentů soudců
a jejich změn, vkládá, kontroluje a provádí změny personálních údajů v evidenční
databázi, zpracovává souhrnné výstupy a přehledy z evidenční databáze, zpracovává
statistické evidence
 zabezpečuje komplexní koordinaci personální správy, kontrolní činnost, export
přehledů a sestav z evidenční databáze, systemizace pracovních míst
 zajišťuje a zpracovává docházky zaměstnanců a soudců a souvisejících podkladů v
docházkovém systému a pro oddělení mzdové účtárny – pracovní doba, dovolená,
mateřské a rodičovské dovolené, studijní volno, pracovní neschopnost, pracovní úrazy,
PV a NPV, indispoziční volno; zpracovává statistické výkazy PN a pracovních úrazů,
realizuje uzávěrku kalendářního měsíce
 vede agendy uchazečů o zaměstnání, zajišťuje výběr uchazečů o zaměstnání a
přijímání nových zaměstnanců a soudců, vč. realizace zkušebních opisů
 administrátor docházkového systému zaměstnanců a soudců
 aktualizuje seznam uživatelů v systému Justiční akademie ASJA
 vyhotovuje služební průkazy a vede jejich evidenci
 zajišťuje a eviduje lékařské prohlídky
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 vede agendu životních výročí, jubileí zaměstnanců a soudců, odchodů do důchodu
kontroluje dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
 vede agendu evidence využívání a obsazování rekreačních středisek, včetně
souvisejících dokumentů
 zajišťuje, koordinuje a vede administrativu spojenou se zaměstnaneckými benefity
b) Oddělení znalců a tlumočníků
Z oddělení se vyřazuje vedoucí oddělení znalců a tlumočníků JUDr. Monika Veberová
z důvodu ukončení pracovního poměru a pracovní pozice zůstává neobsazena.
c) Dozorčí úřednice, správci aplikace a koordinátor a metodik insolvenční agendy
U dozorčí úřednice Soni Kroutilové se doplňuje text do prvního bodu: „soudní tajemnici pro
evidenci důkazních listin Janu Mandlíkovou“.
d) Odbor styku s veřejností
U vedoucí odboru Evy Jasenovcové se v prvním bodě odstraňuje text: „soudní tajemnice pro
evidenci důkazních listin Jana Mandlíková“
PODATELNA, DORUČNÉ ODDĚLENÍ A TISKOVÉ CENTRUM (pracoviště Slezská)

Z oddělení se vyřazuje pracovnice podatelny Božena Knapová z důvodu ukončení pracovního
poměru.
e) Spisovna veřejných rejstříků právnických a fyzických osob (pracoviště Slezská)
Do soudního oddělení se zařazuje zaměstnankyně Bc. Viktoriya Haponyuk.
f) Oddělení vnitřní správy (pracoviště Slezská)
Do oddělení se zařazuje údržbář – elektrikář Roman Roubíček.

JUDr. Jaroslava Pokorná
předsedkyně Městského soudu v Praze
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