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OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 3
Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha 3,
tel.: 221 477 311(803), fax: 221 477 243, e-mail: podatelna@osoud.pha3.justice.cz, IDDS: 5thab2j

Rozhodnutí č. 1
předsedy Obvodního soudu pro Prahu 3, kterým se mění přijatý rozvrh práce pro rok 2021
V souvislosti s potřebou zajištění rovnoměrného zatížení soudců a zajištění dalších personálních a
administrativních potřeb soudu
měním
podle § 41 odst. 2 věty druhé zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozvrh práce
Obvodního soudu pro Prahu 3 na rok 2021
takto:

1.

I.
S účinností od 1. 2. 2021 se stanovuje nápad do senátu 5 C, 5 EC, 5 Nc takto:
Rozhodování ve věcech občansko-právních v rozsahu
 specializace „telekomunikační žaloby“ v rozsahu 100 % nápadu této specializace,
 specializace „dopravní podnik“ – v rozsahu 100 % celkového nápadu
připadajícího na jeden senát s touto specializací
 věci rejstříku Nc – civil pouze oddíl PROTESTY SMĚNEK (ŠEKŮ) a specializace
„telekomunikační žaloby“.

2.

S účinností od 1. 2. 2021 se stanovuje nápad do senátu 12 C, 12 EC, 12 EVC, 12 Nc takto:
Rozhodování ve věcech občansko-právních v rozsahu 36 % celkového nápadu
připadajícího na jeden senát, přidělovaných obecným dorovnávacím způsobem v rejstříku C,
vyjma specializací stanovených rozvrhem práce pro jiné senáty,
 věci rejstříku EVC v rozsahu v rozsahu 100 % celkového nápadu připadajícího na
jeden senát s touto specializací
 specializace „věci s cizím prvkem“ v rozsahu 50 % celkového nápadu
připadajícího na jeden senát s touto specializací,
 specializace „ZP“ v rozsahu 100 % celkového nápadu připadajícího na jeden
senát s touto specializací
 specializace „dopravní podnik“ – v rozsahu 50 % celkového nápadu
připadajícího na jeden senát s touto specializací,
 věci rejstříku Nc – civil – pouze oddíl PROTESTY SMĚNEK (ŠEKŮ) a
specializace „ZP“.
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3.

Přidělení věcí, které k 31. 12. 2020 vyřizovala soudkyně Mgr. Stibralová, se zohledňuje tak, že
nápad do senátů soudkyň Mgr. Kateřiny Janitorové Sixtové, JUDr. Markéty Písaříkové,
Ph.D. a JUDr. Andrey Venclíkové se fiktivně navýší
s účinností od 1. 2. 2021
 senát 8 C: o 5 věcí
 senát 17 C: o 65 věcí
s účinností od 1. 5. 2021
 senát 12 C: o 35 věcí
s účinností od 1. 9. 2021
 senát 8 C: o 10 věcí
 senát 17 C: o 65 věcí.

4.

Seznamy věcí, které k 31. 12. 2020 vyřizovala soudkyně Mgr. Stibralová a které byly s
účinností od 1. 1. 2021 přiděleny soudkyním Mgr. Kateřině Janitorové Sixtové, JUDr.
Markétě Písaříkové, Ph.D. a JUDr. Andree Venclíkové podle pravidel určených v Rozvrhu
práce na rok 2021, jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této změny rozvrhu
práce.

5.

Článek III. 3. 3., odst. 10), písm. k) nově zní:
k) Nové návrhy v opatrovnické agendě (včetně návrhů na předběžné opatření podle § 76
o. s. ř. a 452 z. ř. s.) a usnesení, kterými se zahajuje řízení ve věci samé, ohledně
nezletilého dítěte napadlé během doposud pravomocně neskončeného řízení (včetně
řízení o předběžném opatření) týkající se stejného dítěte se do vyznačení právní moci
rozhodnutí v původním řízení přidělují soudci rozhodujícímu v pravomocně neskončené
věci, a to i v případě, že je do senátu zastaven nápad. To se týká i dalších sourozenců
zapsaných v jednom spisu. Obdobně jsou věci přidělovány témuž soudci v případě
polorodých sourozenců tj. sourozenců, kteří mají společného jednoho z rodičů, a
nezletilých sourozenců (plnorodých i polorodých) již zletilých účastníků řízení, ohledně
nichž je vedeno dosud pravomocně neskončené civilní řízení specializace RODINAP.

6.

Do článku III. 3. 3., odst. 10) se vkládá nové ustanovení písm. o), které zní:
o) Nové návrhy v civilní agendě specializace RODINAP (včetně návrhů na předběžná
opatření), napadlé během doposud pravomocně neskončeného řízení (včetně řízení o
předběžném opatření) týkajícího se plnorodého či polorodého sourozence (nezletilého či
zletilého) se přidělují soudci rozhodujícímu v pravomocně neskončené věci, a to i
v případě, že je do senátu zastaven nápad.

7.

S účinností od 1. 2. 2021 vykonává Petra Cimrmanová činnost vedoucí kanceláře a Hana
Vaňhová činnost zapisovatelky ve věcech, v nichž je zákonnou soudkyní Mgr. Veronika
Hlinková. Petru Cimrmanovou zastupuje Dana Evangelistová.

8.

S účinností od 1. 2. 2021 vykonává Martina Coufalová činnost rejstříkové vedoucí ve věcech,
v nichž je zákonnou soudkyní JUDr. Zuzana Hanáková, LL.M. Martinu Coufalovou
zastupuje Eva Zděradičková.
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S účinností od 1. 2. 2021 vykonává činnost zapisovatelky ve věcech, v nichž jsou zákonnými
soudci Mgr. Klára Horáková a Mgr. Jiří Petrášek (pouze věci opatrovnické agendy), Alena
Gregorová.

Výše uvedené změny budou vyznačeny v úplném znění rozvrhu práce a budou zveřejněny
na internetových stránkách soudu.

Praha 28. ledna 2021
Mgr. Radek Mařík
předseda soudu

