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Doplněk č. 3 rozvrhu práce pro rok 2016

1/ Změna RP od 1.3.2016 na občanskoprávním úseku:
Od 1.3.2016 věc senátu sp.zn. 24EC 104/2011 vyřizuje senát 28C
Od 1.3.2016 věc senátu sp.zn. 24C 210/2013 vyřizuje senát 31C
Od 1.3.2016 věc senátu sp.zn. 7C 185/2011 vyřizuje senát 34C
Od 1.3.2016 věc senátu sp.zn. 7C 298/2013 vyřizuje senát 35C
Od 1.3.2016 věc senátu sp.zn. 7C 404/2002 vyřizuje senát 42C

2/ Změna RP na úseku občanskoprávním od 1.4.2016
Mgr. Zdeňka D a n i e l o v á, asistentka soudce - vyřizuje věci vyřizované soudci
JUDr. Annou Portychovou a JUDr. Petrem Mouchou, sepisování jednoduchých podání,
včetně návrhů, vyřizování dožádání v jednoduchých věcech, úkony při odstraňování vad
podání podle § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), úkony soudu před předložením
námitky podjatosti nadřízenému soudu dle § 15a odst. 3 a 15b odst. 2, věta prvá o.s.ř., úkony
soudu před předložením věci vrchnímu nebo nejvyššímu soudu k rozhodnutí o věcné
nepříslušnosti dle § 104a odst. 1,2 o.s.ř., úkony soudu před předložením věci nadřízenému
soudu s nesouhlasem s postoupením věci dle § 105 odst. 3 o.s.ř., úkony při přípravě jednání
podle § 114a o.s.ř., vyžádání spisů správního orgánu podle § 250c odst. 1 o.s.ř. a doručení
stejnopisu žaloby správnímu orgánu podle správnímu orgánu podle § 250c odst. 1 o.s.ř.,
rozhodování o osvobození od soudních poplatků podle § 138 o.s.ř., nejde-li o rozhodování při
jednání, rozhodování o vrácení záloh složených v o.s.ř., rozhodování v řízení o návrzích na
vydání platebního rozkazu, bylo-li výslovně vydání platebního rozkazu navrženo v žalobě a v
těchto případech i rozhodování o opožděně podaných odporech a o zrušení platebního
rozkazu, který nelze doručit, vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti, vypracování
úkonů dle vnitřního a kancelářského řádu po právní moci před založením na spisovnu soudu,
zajištění důkazu před zahájením řízení a na základě pověření předsedy senátu JUDr. Annou
Portychovou a JUDr. Petrem Mouchou, činit úkony přípravy jednání podle § 114a odst. 2
písm. a) a c) o.s.ř., úkony soudu I. stupně před předložením odvolání, úkonu soudu I. stupně
před předložením dovolání, rozhodování o pořádkové pokutě, rozhodování o svědečném,
znalečném a tlumočném, rozhodování ve věcech soudních poplatků včetně rozhodování o
zastavení řízení z důvodu nezaplacení poplatku a zrušení uvedeného rozhodnutí, s výjimkou
případů, kdy uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek souvisí s rozhodnutím ve věci samé,
rozhodování o odmítnutí pozdě podaného dovolání, rozhodování o ustanovení tlumočníků a
znalců, včetně rozhodování o složení zálohy na náklady důkazu, vyřizování žádostí státních a
jiných orgánů

Mgr. Vladimír L a j s e k , asistent soudce - vyřizuje věci vyřizované soudci
JUDr. Ing. Petrem Pacholíkem a JUDr. Michalou Dvořákovou sepisování jednoduchých
podání, včetně návrhů, vyřizování dožádání v jednoduchých věcech, úkony při odstraňování
vad podání podle § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), úkony soudu před
předložením námitky podjatosti nadřízenému soudu dle § 15a odst. 3 a 15b odst. 2, věta prvá
o.s.ř., úkony soudu před předložením věci vrchnímu nebo nejvyššímu soudu k rozhodnutí o
věcné nepříslušnosti dle § 104a odst. 1,2 o.s.ř., úkony soudu před předložením věci
nadřízenému soudu s nesouhlasem s postoupením věci dle § 105 odst. 3 o.s.ř., úkony při
přípravě jednání podle § 114a o.s.ř., vyžádání spisů správního orgánu podle § 250c odst. 1
o.s.ř. a doručení stejnopisu žaloby správnímu orgánu podle správnímu orgánu podle § 250c
odst. 1 o.s.ř., rozhodování o osvobození od soudních poplatků podle § 138 o.s.ř., nejde-li
o rozhodování při jednání, rozhodování o vrácení záloh složených v o.s.ř., rozhodování v
řízení o návrzích na vydání platebního rozkazu, bylo-li výslovně vydání platebního rozkazu
navrženo v žalobě a v těchto případech i rozhodování o opožděně podaných odporech a
o zrušení platebního rozkazu, který nelze doručit, vyznačování doložek právní moci a
vykonatelnosti, vypracování úkonů dle vnitřního a kancelářského řádu po právní moci před
založením na spisovnu soudu, zajištění důkazu před zahájením řízení a na základě pověření
předsedy senátu JUDr. Ing. Petrem Pacholíkem, JUDr. Michalou Dvořákovou , činit úkony
přípravy jednání podle § 114a odst. 2 písm. a) a c) o.s.ř., úkony soudu I. stupně před
předložením odvolání, úkonu soudu I. stupně před předložením dovolání, rozhodování o
pořádkové pokutě, rozhodování o svědečném, znalečném a tlumočném, rozhodování ve věcech
soudních poplatků včetně rozhodování o zastavení řízení z důvodu nezaplacení poplatku a
zrušení uvedeného rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy uložení povinnosti zaplatit soudní
poplatek souvisí s rozhodnutím ve věci samé, rozhodování o odmítnutí pozdě podaného
dovolání, rozhodování o ustanovení tlumočníků a znalců, včetně rozhodování o složení zálohy
na náklady důkazu, vyřizování žádostí státních a jiných orgánů ohledně stavu či průběhu
řízení, vyhotovování písemných rozhodnutí.
Mgr. Jana M a t u l k o v á , asistentka soudce – vyřizuje věci vyřizované soudci Mgr.
Petrem Pomahačem a JUDr. Květoslavou Hovorkovou, sepisování jednoduchých podání,
včetně návrhů, vyřizování dožádání v jednoduchých věcech, úkony při odstraňování vad
podání podle § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), úkony soudu před předložením
námitky podjatosti nadřízenému soudu dle § 15a odst. 3 a 15gb odst. 2, věta prvá o.s.ř., úkony
soudu před předložením věci vrchnímu nebo nejvyššímu soudu k rozhodnutí o věcné
nepříslušnosti dle § 104a odst. 1, 2 o.s.ř., úkony soudu před předložením věci nadřízenému
soudu s nesouhlasem s postoupením ve věci dle § 105 odst. 3 o.s.ř., úkony při přípravě
jednání podle § 114a o.s.ř., vyžádání spisů správního orgánu podle § 250c odst.1 o.s.ř. a
doručení stejnopisu žaloby správnímu orgánu, rozhodovávání o osvobození od soudních
poplatků podle § 138 o.s.ř., nejde-li o rozhodování při jednání, rozhodování o vrácení záloh
složených v o.s.ř., rozhodování v řízení o návrzích na vydání platebního rozkazu, bylo-li
výslovně vydání platebního rozkazu navrženo v žalobě a v těchto případech i rozhodování o
opožděně podaných odporech a o zrušení platebního rozkazu, který nelze doručit,
vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti, vypracování úkonů dle vnitřního a
kancelářského řádu po právní moci před založením na spisovnu soudu, zajištění důkazu před
zahájením řízení a na základě pověření předsedy senátu Mgr. Petrem Pomahačem a JUDr.
Květoslavou Hovorkovou činit úkony přípravy jednání podle § 114 odst. 2 písm. a) a c) o.s.ř.,
úkony soudu I. stupně před předložením odvolání, úkony soudu I. stupně před předložením

dovolání, rozhodování o pořádkové pokutě, rozhodování
o svědečném, znalečném
a tlumočném, rozhodování ve věcech soudních poplatků včetně rozhodování o zastavení řízení
z důvodu nezaplacení poplatku a zrušení uvedeného rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy
uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek souvisí s rozhodnutím ve věc samé, rozhodování o
odmítání pozdě podaného dovolání, rozhodování o ustanovení tlumočníků a znalců, včetně
rozhodování o složení zálohy na náklady důkazu, vyřizování žádostí státních a jiných orgánů
ohledně stavu či průběhu řízení, vyhotovování písemných rozhodnutí.
3) změna RP na všech úsecích od 1.3.2016
Předběžná opatření dle § 452 zákona č. 292/2013 Sb. vyřizují v průběhu pracovní doby
soudci, kteří vyřizují věci opatrovnického rejstříku Nc dle příslušných písmen stanovených
v rozvrhu práce.
Pokud je návrh v písemné formě podán po skončení pracovní doby a v pátek po 12,00 hod,
rozhoduje o nich soudce v rámci týdenní pohotovostní služby vykonávané v mimopracovní
době.
V Praze dne 23.února 2016
JUDr. Tome F r a n k i č
předseda soudu

