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50 Spr 747/2015
R o z h o d n u t í č. 4
předsedy Obvodního soudu pro Prahu 3, kterým se mění přijatý rozvrh práce na rok 2015.
Vzhledem ke změnám v obsazení soudu, s přihlédnutím ke skutečnosti, že výkon funkce
soudkyně JUDr. Marie Kříhové skončí dnem 30. září 2015, jakož i s přihlédnutím k
předpokládané dlouhodobé nepřítomnosti soudkyně JUDr. Zuzany Hanákové
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 2015
takto:
I.

S účinností od 1.7.2015 se zákonným soudcem v nevyřízených, pravomocně
neskončených a v budoucnu obživlých věcech agendy senátu 9C (9EC, 9Nc), jež do
31.5.2015 vyřizovala Mgr. Kateřina Čadilová, stává
JUDr. David Vláčil.
Zastupujícími soudci pro věci agendy senátu 9C (9EC, 9Nc), se stávají zastupující
soudci senátu 16C.

II.

S účinností od 1.7.2015 budou nově napadlé věci agendy C (Nc) se specializací
„cizina“ přidělovány do senátů 8C (8Nc), 11C (11Nc), 12C (12Nc) a 16C (16Nc)
obecným dorovnávacím způsobem ve výši 1/4 celkového nápadu těchto věcí na každý
senát.

III.

S účinností od 1.7.2015 se zákonným soudcem v nevyřízených, pravomocně
neskončených a v budoucnu obživlých věcech agendy senátu 21C (21EC, 21Nc),
vyjma věcí specializace „cizina“, jež dosud vyřizovala JUDr. Zuzana Hanáková,
LLM, stává JUDr. Dáša Vítková. Zastupující soudci senátu 21 C se nemění.

IV.

(1) S účinností od 1.7.2015 se zákonnými soudci v nevyřízených, pravomocně
neskončených a v budoucnu obživlých věcech agendy senátu 21C (21EVC, 21Nc)
označených k 30.6.2015 specializací „cizina“, jež dosud vyřizovala JUDr. Zuzana
Hanáková, LLM., stávají soudkyně JUDr. AndreaVenclíková, JUDr. Jana Spanilá,
Mgr. Kateřina Janitorová Sixtová, a soudce JUDr. David Vláčil.

(2) Věci nevyřízené a pravomocně neskončené senátu 21C (21EVC a 21Nc) označené
v databázi ISAS ke dni 30.6.2015 jako věci specializace „cizina“ budou rozděleny
mezi soudkyně a soudce uvedené v článku III.1 kolovacím způsobem a budou
specifikovány v seznamech přidělených věcí, které budou vyhotoveny pro každý druh
agendy (C, EVC, EC a Nc) samostatně. Seznamy přidělených věcí a podrobná
pravidla pro přidělení věcí obsahuje dodatek č.1 této změny rozvrhu práce na rok
2015.
(3) K zajištění rovnoměrného zatížení soudců agendy C budou takto přidělené věci
zohledněny v nápadu dotčených senátů 8C, 11C, 12C a 16C fiktivním navýšením
nápadu tak, že věci s cizím prvkem ve stavu nevyřízená (tj. včetně stavu obživlá a
přerušená) převzaté ze senátu 21C (EC, EVC, Nc) se započítávají koeficientem 1,1,
věci nepravomocně skončené koeficientem 0,5.
(4) Zastupujícími soudci při vyřizování rozdělených věcí agendy 21C (EC, EVC a Nc)
s cizím prvkem jsou soudci určení rozvrhem práce pro zástup soudců senátů 8C, 11C,
12C a 16C.
V.

Nápad věcí do senátu 28P (28Nc, 28PaNc) zůstává nadále zastaven (viz změna č.3
rozvrhu práce na rok 2015) s výjimkou věcí zahájených dle § 13 odst. 1,2 z.ř.s., tj.
řízení zahájených bez návrhu a dále s výjimkou věcí napadlých do spisů péče o
nezletilé (28P a 28 Nc), v nichž již bylo zahájeno a je vedeno řízení JUDr. Kříhovou.

VI.

Nápad věcí do senátu 28P (28Nc, 28PaNc) bude obnoven dne 1.10.2015.

VII.

Nápad věcí do senátu 19 C (19Nc) bude obnoven rozhodnutím předsedy soudu
dodatkem k této změně rozvrhu práce.

VIII.

S účinností od 1.10.2015 se zákonným soudcem v nevyřízených, pravomocně
neskončených a v budoucnu obživlých věcech agendy senátu 28P (28Nc, 28PaNc,
28L), jež do 30.9.2015 vyřizuje Mgr. Marie Kříhová, stává JUDr. Pavel Mihola.

IX.

S účinností od 1.10.2015 se stanovují zástupci zákonných soudců v opatrovnických
senátech takto:
a) senát 10P (10Nc, 10PaNc) – zákonná soudkyně Mgr. Dana Pernetová:
1. zastupující soudce JUDr. Pavel Mihola
2. zastupující soudce Mgr. Kamila Petrusová
b) senát 20P (20Nc, 20PaNc) – zákonná soudkyně Mgr. Kamila Petrusová:
1. zastupující soudce Mgr. Dana Pernetová
2. zastupující soudce JUDr. Pavel Mihola
c) senát 28P (28Nc, 28PaNc) – zákonný soudce Mgr. Pavel Mihola:
1. zastupující soudce Mgr. Dana Pernetová
2. zastupující soudce Mgr. Kamila Petrusová

X.

S účinností od 15.6.2015 asistentka soudce Mgr.Ing.Renata Rybáčková, v souladu
s rozhodnutím předsedy soudu, provádí úkony a rozhoduje v rozsahu vymezeném
právními předpisy ve věcech, v nichž je zákonným soudcem JUDr. Marie Kříhová (tj.
ve věcech, v nichž s účinností od 1.10.2015 bude zákonným soudce JUDr.Mihola),

provádí též činnosti vyšší soudní úřednice (dále též VSÚ) pro senáty 28P a 28 Nc,
10P, 10Nc a 20P a 20. Její zástup v rozsahu všech činností zajišťuje Mgr. Andrej
Keblušek.
XI.

S účinností od 15.6.2015 asistent soudce Mgr. Andrej Keblušek, v souladu
s rozhodnutím předsedy soudu, provádí úkony a rozhoduje v rozsahu vymezeném
právními předpisy ve věcech, v nichž jsou zákonnými soudci Mgr. Dana Pernetová a
Mgr. Kamila Petrusová, provádí též činnosti vyššího soudního úředníka pro senáty
10P, 10Nc a 20P a 20 Nc a zastupuje v činnostech VSÚ v senátu 28P a 28 Nc. Jeho
zástup v rozsahu všech činností zajišťuje Mgr. Ing. Renata Rybáčková.

XII.

S účinností od 1.10.2015 asistentka soudce Mgr.Ing.Renata Rybáčková provádí úkony
a rozhoduje v rozsahu vymezeném právními předpisy ve věcech agendy P a Nc,
v nichž je zákonným soudcem JUDr.Pavel Mihola, s výkonem funkce VSÚ pro senáty
28P a 28 Nc, 10P, 10Nc a 20P a 20. Její zástup v rozsahu všech činností zajišťuje Mgr.
Andrej Keblušek.

XIII.

S účinností od 1.7.2015 asistentka soudce JUDr. Lenka Chvátalová (dříve Pilzová)
provádí úkony a rozhoduje v rozsahu vymezeném právními předpisy ve věcech,
v nichž jsou zákonnými soudkyněmi JUDr. Markéta Písaříková a JUDr. Dáša Vítková
a to v rozsahu vždy 1/2 pracovní náplně asistentky soudce pro senáty každé z těchto
soudkyň.

XIV. S účinností od 27.7.2015 do odvolání, nejdéle však do 15.10.2015, asistentka soudce
Mgr. Helena Strnadová (dříve Kofránková) zajišťuje zástup za asistentku soudce
JUDr. Lenku Chvátalovou ve věcech, v nichž je zákonnou soudkyní JUDr.Vítková, a
to v rozsahu1/2 své pracovní náplně. Na přidělení asistentky soudce Mgr.Strnadové
k senátům trestního úseku v rozsahu ½ její pracovní náplně se nic nemění, event.
změny v přidělování věcí agendy T asistentce Mgr.Strnadové je oprávněn provést
místopředseda soudu svým opatřením.
XV.

S účinností od 1.7.2015 asistentka soudce Mgr. Jana Kurková provádí úkony a
rozhoduje v rozsahu vymezeném právními předpisy ve věcech, v nichž jsou
zákonnými soudci JUDr. Jan Kolařík, JUDr. Jana Spanilá a JUDr. David Vláčil a to
v rozsahu vždy 1/3 své pracovní náplně pro senáty těchto soudců a soudkyně.

XVI. S účinností od 1.7.2015 vyšší soudní úřednice JUDr. Edita Votočková provádí úkony a
rozhoduje v rozsahu vymezeném právními předpisy ve věcech, v nichž je zákonným
soudcem JUDr. David Vláčil a to v rozsahu celé své pracovní náplně.
XVII. S účinností od 1.8.2015 asistentka soudce Mgr. Lucie Matoušková provádí úkony a
rozhoduje v rozsahu vymezeném právními předpisy ve věcech agendy Exe a E,
v nichž je zákonnou soudkyní JUDr. Irena Čepková.
XVIII. S účinností od 1.7.2015 asistent soudce Mgr. Jiří Petrášek v rozsahu celé pracovní
náplně provádí úkony a rozhoduje v rozsahu vymezeném právními předpisy ve věcech
agendy C (EC, Nc), v nichž je zákonným soudcem JUDr Pavel Mihola. Přidělení
asistenta soudce Mgr.Petráška soudkyni JUDr.Vítkové končí dnem 30.6.2015.

XIX. Přidělení asistenta soudce Mgr.Martina Mrzeny končí dnem skončení jeho pracovního
poměru, tj. nejpozději dnem 30.6.2015.
XX.

S účinností od 1.7.2015 justiční čekatelka Mgr. Michaela Söbeková, LL.M. provádí
úkony a rozhoduje v rozsahu vymezeném právními předpisy ve věcech, v nichž jsou
zákonnými soudci JUDr. David Vláčil a JUDr. Jana Spanilá, její přidělení soudcům
v agendě P končí dnem 30.6.2015.

XXI. S účinností od 26.6.2015, tedy data zániku funkce přísedícího Mgr. Martina Mrzeny,
se ruší jeho zařazení přísedícího soudce v senátech 3T, Nt, Ntm a v senátech 14T a
26Tm

XXII. S účinností od 1.7.2015 funkci bezpečnostní ředitelky vykonává Ing. Zuzana Dlouhá.
Její zástup v této činnosti zajišťuje Ing. Pavel Šťastný.
XXIII. (1) Přehled přísedících ve znění změny uvedené v článku XX. je obsažen v příloze této
změny rozvrhu práce, jakož i v aktualizovaném znění přílohy č. I platného znění
rozvrhu práce na rok 2015.
(2) Změny rozvrhu jednacích síní jsou vyznačeny v příloze této změny rozvrhu práce,
jakož i v aktualizovaném znění přílohy č.II platného znění rozvrhu práce na rok 2015.

Výše uvedené změny budou vyznačeny v úplném znění rozvrhu práce a budou
zveřejněny na internetových stránkách soudu.
Praha dne 23. června 2015

JUDr. Michal Princ
předseda Obvodního soudu
pro Prahu 3

Příloha č. I Změny č.4/2015 Rozvrhu práce OS Praha 3 na rok 2015
1) Přísedící přidělení do jednotlivých senátů na trestním úseku:
senát 1T
Bok Rudolf
Pilzová Lenka, Mgr.
Štěpánek Zdeněk
Veruovič Petar
Větroňová Miluše
Žáčková Blanka, JUDr.
senát 3T, Nt, Ntm
Müllerová Anna
Nováková Miluše
Skříčková Karolína
senát 14T a 26Tm
Benešová Jarmila
Hošková Eva
Kaprasová Eva, RNDr.CSc
Nováková Miluše
Prokopová Vlasta
Skříčková Karolína
Sušický Martin Bc.
senát 15T
Budina Zdeněk
Horáková Eva
Konšelová Luboslava
Krombholzová Aneta
Předota Petr
Rejentová Eva
senát 25T
Jirotková Ilona
Kadlecová Jana, Mgr.
Poláková Simona
Tesař Jiří Ing
Touš Čestmír, Ing.

přísedícím
od
17.12.2013
9.9.2014
22.9.1994
19.3.2002
21.2.2007
19.3.2002

do
17.12.2017
9.9.2018
17.12.2017
17.12.2017
9.9.2018
17.12.2017
přísedícím

Od
23.4.1998
17.12.2013
16.4.2015

do
17.12.2017
17.12.2017
15.4.2019
přísedícím

od
20.2.2003
9.9.2014
19.3.2013
17.12.2013
15.6.1995
16.4.2015
19.3.2013

do
20.12.2014
9.9.2018
18..3.2017
17.12.2017
9.9.2018
15.4.2019
18.3.2017
přísedícím

od
19.3.2013
4.3.1999
21.2.2007
19.3.2013
23.4.1998
22.9.1994

do
18.3.2017
9.9.2018
9.9.2018
18.3.2017
17.12.2017
17.12.2017
přísedícím

Od
24.4.2012
22.9.1994
14.3.2006
22.9.1994
22.9.1994

do
12.3.2016
17.12.2017
17.12.2017
17.12.2017
17.12.2017

