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R o z h o d n u t í č. 2
předsedy Obvodního soudu pro Prahu 3, kterým se mění přijatý rozvrh práce pro rok 2016.
V souvislosti s přidělením soudce JUDr. Davida Vláčila k jinému soudu, s
přihlédnutím k dočasnému přidělení soudkyně JUDr. Heleny Kutzlerové k jinému soudu a
vzhledem k dalším změnám v obsazení soudu
měním
dle ust. § 41, odst. 2 věta druhá z. č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozvrh práce
Obvodního soudu pro Prahu 3 na rok 2016
takto:
I.

Přidělení věcí nevyřízených a pravomocně neskončených, v nichž byl do 29.2.2016
zákonným soudcem JUDr. David Vláčil, se řídí následujícími pravidly:
a)

k přidělení věcí dle stavu evidovaného v databázi ISAS se sestavují tyto seznamy
věcí všech spisových značek, v nichž byl do dne 29.2.2016 zákonným soudcem
JUDr. David Vláčil :
- věci agendy C se specializací „cizina“ ve stavu „nevyřízená“ a „obživlá“
(seznam I),
- věci agendy C se specializací „cizina“ ve stavu „přerušená“ (seznam II)
- věci agendy C (EVC) se specializací „cizina“ ve stavu „vyřízená“
(seznam III)
- věci agendy C (EC) ostatní ve stavu „nevyřízená“ a „obživlá“, (seznam IV)
- věci agendy C (EC) ostatní ve stavu „přerušená“ (seznam V)
- věci agendy C (EC) ostatní ve stavu „vyřízená“ (seznam VI)

b)

věci specializace „cizina“ se přidělují kolovacím způsobem soudkyním, které
vyřizují věci této specialisace, tj. předsedkyním senátů 8C, 11C a 12C,

c)

ostatní věci se přidělují kolovacím způsobem předsedkyním (předsedům) senátů
4C, 5C, 6C, 7C, 17C a 19C,

d)

pořadí věcí uvedených v seznamech I až VI se řídí stářím věci v letech a
„běžným číslem“ (číslem před lomítkem) spisové značky - věci jsou řazeny dle
stavu evidovaného v databázi ISAS ke dni 9.3.2016 od nejstarších věcí
k nejmladším a od nejnižšího „běžného čísla“ k nejvyššímu,

e)

přidělování věcí v seznamech v seznamech I až III a v seznamech IV až VI se
provádí v číselném pořadí shora uvedených senátů (od nejnižšího k nejvyššímu)
kolovacím způsobem s tím, že:
-

není-li dokončeno jedno kolo přidělování v seznamu I, resp. II, pokračuje
se v přidělování věcí při zachování pořadí v seznamu II, resp. III,
není-li dokončeno jedno kolo přidělování v seznamu IV, resp. V, pokračuje
se v přidělování věcí při zachování pořadí v seznamu V, resp. VI,
předsedkyně senátu 6C je v každém sudém kole přidělování spisů
vynechána,
věci specialisace „správní“ se vždy přednostně přidělují soudkyni, která
vyřizuje věci této specialisace, tj. předsedkyni senátu 4C,
věci specialisace „telekomunikace“ se vždy přednostně přidělují soudkyni,
která vyřizuje věci této specialisace, tj. předsedkyni senátu 5C,

II.

Seznamy věcí, které jsou s účinností od 1.4.2016 přiděleny soudcům dle pravidel
stanovených v článku I, jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této
změny rozvrhu práce

III.

Postupem dle článku I se rozdělují všechny věci, jež byly evidovány v databázi ISAS
jako věci řešené soudcem JUDr. Vláčilem. Vznikne-li v budoucnu potřeba přidělit
věc, která nebyla uvedena v příloze této změny rozvrhu práce (např. dojde-li jakékoliv
podání do věci pravomocně vyřízené), zařadí se věc na konec seznamu III (věci
specializace „cizina“) nebo na konec seznamu VI (věci ostatní) a bude přidělena tomu
soudci, jenž následuje za posledním soudcem uvedeným v příslušném seznamu, v
pořadí určeném dle pravidel uvedených v článku I této změny rozvrhu práce.

IV.

Soudcům specializace cizina se dnem 1.4.2016 jednorázově fiktivně navyšuje počet
napadlých věcí v senátu 8C o 5 věcí , v senátu 11C o 4 věci a v senátu 12C o 4 věci.

V.

S účinností od 1.5.2016 se zastavuje nápad věcí do senátu 1T, jehož předsedkyní je
JUDr. Helena Kutzlerová

VI.

S účinností od 1. 5. 2016 bude do senátu 3T, jehož předsedkyní je JUDr. Jana
Pěchotová, spuštěn nápad věcí nevazebních, včetně věcí s cizím prvkem, v rozsahu 25
% celkového nápadu připadajícího na jeden trestní senát, přidělovaných obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku T, kromě věcí, ve kterých je soudce vyloučen
z rozhodování úkonem přípravného řízení a dále vyjma věcí technické specializace
„mimořádně rozsáhlá věc“.

VII.

S účinností od 1.5.2016 se věci specializace „korupce“ přidělují senátu 15T, jehož
předsedkyní je JUDr. Markéta Polanecká.

VIII.

IX.

Protestaci směnek provádějí s účinností od 1.4.2016 soudci agendy C, P a E v rámci
dosažitelnosti dle seznamu vedeného pod 50 Spr 1378/2015.
Rozhodování v předběžném řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí dle
ustanovení § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. s účinností od 1.4.2016:
JUDr. Jana Spanilá, zastupuje Mgr. Kateřina Janitorová Sixtová

X.

Žádosti oprávněného o vydání potvrzení evropského exekučního titulu nebo
částečného evropského exekučního titulu, jedná-li se o veřejnou listinu (nikoliv o
soudní rozhodnutí či soudní smír) se zapisují obecným dorovnávacím způsobem do
oddílů EVET v rejstřících 8Nc, 11Nc a 12Nc.

XI.

a) Úkony soudce v agendě CEPR provádí s účinností od 1.4.2016 Mgr. Miroslava
Sixtová.
b) věci agendy EPR, které byly z důvodu podání žaloby pro zmatečnost, návrhu na
obnovu řízení či podání mimořádného opravného prostředku převedeny z aplikace
CEPR do aplikace ISAS, vyřizuje s účinností od 1.4.2016 Mgr.Miroslava Sixtová.

XII.

S účinností od 1.4.2016 věci Cd (s výjimkou těch věcí, které náleží soudci) vyřizují
tyto asistentky soudců:
JUDr.Lenka Chvátalová
Mgr.Bc.Pavlína Janečková
Mgr. Jana Kurková
Mgr. Lucie Matoušková

XIII.

S účinností od 1.5.2016 věci Cd (s výjimkou těch věcí, které náleží soudci) vyřizují
tyto asistentky soudců:
JUDr.Lenka Chvátalová
Mgr.Bc.Pavlína Janečková
Mgr. Jana Kurková
Mgr. Lucie Matoušková
Mgr. Magda Smižanská

XIV.

S účinností od 1.7.2016 věci Cd (s výjimkou těch věcí, které náleží soudci) vyřizují
tyto asistentky /asistenti/ soudců:
Mgr. Olivia Hütterová
Mgr.Bc.Pavlína Janečková
Mgr. Jana Kurková
Mgr. Lucie Matoušková
Mgr. Jana Matyášová
Mgr. Magda Smižanská
Mgr. Jiří Petrášek

XV.

Pravidla přidělování věcí Cd asistentům soudců se doplňují takto: Hrozí-li nebezpečí
z prodlení, zejména nedodržení lhůty pro vyřízení věci Cd, určí místopředsedkyně
soudu pro věci civilní asistenta soudce, který dožádání vyřídí přednostně.

XVI.

S účinností od 21. 3. 2016 asistentka soudce Mgr. Denisa Rollová provádí úkony a
rozhoduje v mezích stanovených právními předpisy ve věcech, v nichž je zákonnou
soudkyní Mgr. Dana Pernetová.

XVII.

S účinností od 29. 3. 2016 asistent soudce Mgr. Petr Volf provádí úkony a rozhoduje
v mezích stanovených právními předpisy ve věcech, v nichž je zákonnou soudkyní
Mgr. Miroslava Sixtová, a dále ve věcech soudních oddělení (senátů), jež určí
předseda soudu svým opatřením.

XVIII.

Přidělení asistenta soudce Mgr. Andreje Kebluška soudkyním opatrovnické agendy
končí dnem skončení pracovního poměru, tedy dnem 31.3.2016.

XIX.

S účinností od 1. 4. 2016 asistentka soudce JUDr. Lenka Chvátalová nadále provádí
úkony a rozhoduje v mezích stanovených právními předpisy ve věcech, v nichž je
zákonnou soudkyní Mgr. Kamila Petrusová – a to v rozsahu 100% pracovní náplně
asistentky soudce. Přidělení JUDr. Chvátalové soudkyni JUDr. Vítkové (v rozsahu 1/2
pracovní náplně asistenta soudce) končí dnem 31.3.2016.

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

Praha dne 21. března 2016

JUDr. Michal Princ
předseda Obvodního soudu
pro Prahu 3

