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Doplněk č. 5 rozvrhu práce pro rok 2016
s účinnost od 1.4.2016 se mění (doplňuje) rozvrh práce takto:
1/ místopředsedové soudu:
JUDr. Veronika Cukerová – metodicky a odborně řídí asistenty soudců, vyšší soudní
úředníky na trestním úseku
v její nepřítomnosti ji zastupuje: JUDr. Tome Frankič, JUDr. Irena Bartoníčková
JUDr. Irena Bartoníčková - metodicky a odborně řídí asistenty soudců a vyšší soudní
úředníky na svém úseku
v její nepřítomnosti ji zastupuje: Mgr. Blanka Jarolímková, JUDr. Veronika Cukerová
Mgr. Blanka Jarolímková – metodicky a odborně řídí asistenty soudců a vyšší soudní
úředníky na občanskoprávním úseku
V její nepřítomnosti ji zastupuje: JUDr. Irena Bartoníčková, JUDr. Veronika Cukerová

2/ S p r á v a s o u d u :
Dočasně jmenovaná ředitelka správy soudu:

Ing. Marie Š t o h r o v á
- řídí a kontroluje komplexně činnost správy
soudu
- řídí a vykonává dohled nad soudními
kancelářemi
- plní úkoly dle pokynů předsedy soudu
- vykonává činnost správce rozpočtu ve smyslu
zák. č. 320/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek
- zpracovává investiční záměry a zajišťuje jejich
realizaci
- vede správní rejstřík (60 Spr), evidenci stížností
dle § 164 a násl. zák. č. 6/2002 Sb. v platném
znění (61 St)
- provádí rozbor resortní ekonomiky
- schvaluje a ruší přístupy zam.do CEO,
schvaluje, ruší přístupy do CEVO
- přijímá stížnosti občanů
- vede personální agendu soudců a zaměstnanců
- organizuje a zabezpečuje preventivní lékařské
prohlídky zaměstnanců
- vede agendu přísedících

- vede správu budovy
- vede knihu rozvrhů práce
- vyřizuje agendu poskytování informací dle
zák. č. 106/99 Sb., o svobod.přístupu k info.
v pl.znění , pokud se týká ekonomické a
hospodářské činností soudu, včetně zpr. výroč.
zprávy (62 Si)
- vede agendu FKSP, sestavuje rozpočet FKSP,
smlouvy o půjčkách
- zpracovává návrhy vnitřních předpisů
- evidence rozvrhů pověřování notářů v řízení
o dědictví
- vede evidenci pohotovostí
- zabezpečuje úkoly požární ochrany
zástup: Marta Machačková
bezpečnostní ředitelka:

Alice M a l č á n k o v á
- vykonává činnosti v souladu se zák. č. 412/2005
Sb., v platném znění (ochrana utajovaných
skutečností), bezpečnosti osob a majetku

Účtárna:

Helena Ř í k o v s k á
finanční účetní
- zpracovává denně účetní evidenci příjmových
účtů
- zastupuje činnosti hlavní účetní ve smyslu zák.č.
320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky
- plní úkoly v informačním systému Státní
pokladny
- denní zpracování pošty
zástup: Hana Míčková

Správa majetku:

člen likvidační komise:

neobsazeno
- vede evidenci skladového hospodářství v programu
IRES
- vede evidenci úředních razítek soudu a svěřených
prac. pomůcek
- vede evidenci osobních karet majetku
- zajišťuje veškeré opravy majetku
- zajišťuje dle pokynů ředitelky správy nákup
kancelářských potřeb a ostatních
pomůcek, inventáře, zajišťuje taláry
- zajišťuje nákup komodit na e-tržišti, realizuje
veř.zakázky
- provádí inventarizaci majetku
- kontroluje a zabezpečuje plnění sml. podmínek
zástup: nákup na e-tržišti: M. Hladík, J. Hladík
ostatní: Ing.Štohrová, Š.Koščová, M.Machačková,
Hana Š a f a ř í k o v á

2/ trestní úsek:
Rozhodování ve věcech trestních
Senát 1 T , Tm

Rozhodování ve věcech trestních

JUDr. Tome Frankič

- z došlého nápadu T věcí do výše 20 % nápadu v ostatních senátech T, mimo věcí napadlých podle
§ 314b odst. 2 tr.ř.
- soudnictví ve věcech mládeže 100% nápadu Tm
- rozhodování o ochranném léčení v Nt v trestních věcech napadlých do 31. 12. 1999
- trestní přípravné řízení v rámci týdenní pohotovostní služby, vykonávané v mimo-pracovní době
- úkony podle § 158a tr. ř v rámci týdenní pohotovostní služby
- předběžná opatření podle ust. § 452 a násl. zák. č. 292/2013 Sb, v rámci týdenní pohotovostní
služby vykonávané v mimopracovní době
– obnova řízení v senátu 1 T a v senátu pro mladistvé Tm
zastupující soudci:
JUDr. Veronika Cukerová
Mgr. Lukáš Slavík
JUDr. Jana Humeni
Mgr. Vanda Činková
Mgr. Jan Šott
JUDr. Jan Novotný
Mgr. Hana Krestýnová
Mgr. Kateřina Ctiborová
JUDr. Helena Grmelová

Senát 2 T Rozhodování ve věcech trestních
(Mgr. Vanda Činková)

JUDr. Jana Humeni

- z došlého nápadu T věcí až do výše 100 % nápadu v ostatních senátech T, mimo věcí podle
§ 314b odst. 2 tr.ř.
- zkrácené přípravné řízení podle § 314b odst. 2 tr. ř. v rámci pracovní doby a v rámci
pohotovostní služby, vykonávané v mimopracovní době, v týdenním pořadí po sobě jdoucích trestních
senátů
- zastupující soudce ve věcech mládeže
- 1. zastupující soudce přípravného řízení vykonávaného v pracovní době
- trestní přípravné řízení v rámci týdenní pohotovostní služby vykonávané v mimopracovní době
- úkony podle § 158a tr.ř. v rámci týdenní pohotovostní služby
- předběžná opatření podle ust. § 452 a násl. zák. č. 292/2013 Sb., v rámci týdenní pohotovostní služby
vykonávané v mimopracovní době
– obnova řízení v senátu 2 T
zastupující soudci:
JUDr. Helena Grmelová
Mgr. Hana Krestýnová

Mgr. Jan Šott
Mgr. Lukáš Slavík

JUDr. Tome Frankič
JUDr. Veronika Cukerová
Mgr. Kateřina Ctiborová
JUDr. Jan Novotný
Senát 3 T Rozhodování ve věcech trestních

Mgr. Jan Š o t t

- z došlého nápadu T věcí až do výše 100 % nápadu v ostatních senátech T
mimo věcí
podle § 314b odst. 2 tr.ř.
- zkrácené přípravné řízení podle § 314b odst. 2 tr. ř. v rámci pracovní doby a v rámci pohotovostní
služby vykonávané v mimopracovní době, v týdenním pořadí po sobě jdoucích trestních senátů,
- trestní přípravné řízení v rámci týdenní pohotovostní služby, vykonávané v mimopracovní době
- 5. zastupující soudce přípravného řízení vykonávaného v pracovní době
- úkony podle § 158a tr. ř. v rámci týdenní pohotovostní služby
- předběžná opatření podle ust. § 452 a násl. zák. č. 292/2013 Sb., v rámci týdenní pohotovostní
služby vykonávané v mimopracovní době
– obnova řízení v senátu 3 T
zastupující soudci:
Mgr. Lukáš Slavík
Mgr. Kateřina Ctiborová
Mgr. Hana Krestýnová
JUDr. Helena Grmelová
JUDr. Jana Humeni
Mgr. Vanda Činková
JUDr. Veronika Cukerová
JUDr. Tome Frankič
JUDr. Jan Novotný
Senát 19 T Rozhodování ve věcech trestních

Mgr. Lukáš Slavík

- z došlého nápadu T věcí až do výše 100 % nápadu v ostatních senátech T, mimo věcí
podle 314b odst. 2 tr.ř.
- zkrácené přípravné řízení podle § 314b odst. 2 tr.ř. v rámci pracovní doby a pohotovostní služby,
vykonávané v mimopracovní době, v týdenním pořadí po sobě jdoucích trestních senátů
- trestní přípravné řízení v rámci týdenní pohotovostní služby, vykonávané v mimopracovní době
- zastupující soudce ve věcech mládeže
-3. zastupující soudce přípravného řízení vykonávaného v pracovní době
- předběžná opatření podle ust. § 452 a násl. zák. č. 292/2013 Sb., v rámci týdenní pohotovostní
služby vykonávané v mimopracovní době,
- úkony podle § 158a tr. ř. v rámci týdenní pohotovostní služby,
– obnova řízení v senátu 19 T
zastupující soudci:
JUDr. Jan Novotný
Mgr. Kateřina Ctiborová
JUDr. Veronika Cukerová
Mgr. Jan Šott
JUDr. Jana Humeni

Mgr. Vanda Činková
JUDr. Helena Grmelová
Mgr. Hana Krestýnová
JUDr. Tome Frankič

Senát 29 T

Rozhodování ve věcech trestních

JUDr. Helena Grmelová

- z došlého nápadu T věcí až do výše 100 % nápadu v ostatních senátech T, mimo věcí podle
§ 314b odst. 2 tr.ř.
- zkrácené přípravné řízení podle § 314b odst. 2 tr.ř. v rámci pracovní doby a v rámci
pohotovostní služby,vykonávané v mimopracovní době, a to ve dnech ode dne 13.4. do 19.4.2015, ode
dne 18.5. do 24.5.2015, ode dne 8.6 . do 14.6.2015, ode dne 22.6. do 28.6.2015, a od srpna 2015
v týdenním pořadí po sobě jdoucích trestních senátů
- zastupující soudce ve věcech mládeže
- 2. zastupující soudce přípravného řízení vykonávaného v pracovní době
- trestní přípravné řízení v rámci týdenní pohotovostní služby vykonávané v mimopracovní době
- úkony podle § 158a tr.ř. v rámci týdenní pohotovostní služby
- předběžná opatření podle ust. § 452 a násl. zák. č. 292/2013 Sb., v rámci týdenní pohotovostní služby
vykonávané v mimopracovní době,
– obnova řízení v senátu 29 T
zastupující soudci:
JUDr. Jan Novotný
Mgr. Lukáš Slavík
Mgr. Kateřina Ctiborová
Mgr. Hana Krestýnová
Mgr. Jan Šott
JUDr. Jana Humeni
Mgr. Vanda Činková
JUDr. Veronika Cukerová
JUDr. Tome Frankič

Senát 30 T Rozhodování ve věcech trestních

Mgr. Kateřina Ctiborová

- z došlého nápadu T věcí až do výše 75 % nápadu v ostatních senátech T, mimo věcí podle
314b odst. 2 tr.ř.
- zastupující soudce ve věcech mládeže
- 4. zastupující soudce přípravného řízení vykonávaného v pracovní době
- trestní přípravné řízení v rámci týdenní pohotovostní služby, vykonávané v mimopracovní době,
- úkony podle § 158a tr.ř. v rámci týdenní pohotovostní služby
- předběžná opatření podle ust. § 452 a násl. zák. č. 292/2013 Sb., v rámci týdenní pohotovostní
služby vykonávané v mimopracovní době,
-obnova řízení v senátu 30 T
zastupující soudci:
JUDr. Jana Humeni

Mgr. Vanda Činková
Mgr. Jan Šott

Mgr. Lukáš Slavík
JUDr. Veronika Cukerová
JUDr. Tome Frankič
JUDr. Jan Novotný
JUDr. Helena Grmelová
Mgr. Hana Krestýnová
Senát 38 T Rozhodování ve věcech trestních

JUDr. Veronika Cukerová

- z došlého nápadu T věcí až do výše 80 % nápadu v ostatních senátech T , mimo věcí
podle 314b odst. 2 tr.ř.
- zkrácení přípravné řízení podle § 314b odst. 2 tr.ř. v rámci pracovní doby a pohotovostní služby
vykonávané v mimopracovní době v týdenním pořadí po sobě jdoucích trestních senátů
- zastupující soudce ve věcech mládeže
- 6. zastupující soudce přípravného řízení vykonávaného v pracovní době
- trestní přípravné řízení v rámci týdenní pohotovostní služby, vykonávané v mimopracovní době
- úkony podle § 158a tr.ř. v rámci týdenní pohotovostní služby
- předběžná opatření podle ust. § 452 a násl. zák. č. 292/2013 Sb., v rámci týdenní pohotovostní
služby vykonávané v mimopracovní době,
– obnova řízení v senátu 38 T
zastupující soudci:
JUDr. Tome Frankič
JUDr. Helena Grmelová
Mgr. Kateřina Ctiborová
Mgr. Hana Krestýnová
Mgr. Lukáš Slavík
Mgr. Jan Šott
JUDr. Jana Humeni
Mgr. Vanda Činková
JUDr. Jan Novotný

Senát 40 T, 37 Nt Rozhodování ve věcech trestních

JUDr. Jan Novotný

- přípravné řízení vykonávané v pracovní době, včetně přípravného řízení ve věcech mládeže
- věci Nt
- zkrácené přípravné řízení podle § 314b odst. 2 tr.ř. v rámci
pracovní doby a
pohotovostní služby, vykonávané v mimopracovní době,
v pořadí po sobě jdoucích senátů
- obnova řízení v senátu 40 T
- trestní přípravné řízení v rámci týdenní pohotovostní služby, vykonávané v mimopracovní době
- úkony podle § 158a tr.ř. v rámci týdenní pohotovostní služby,
- rozhodování o uznání cizozemských rozhodnutí a jejich výkonu a další rozhodování vyplývající ze
zákona č. 104/2013 Sb.
- předběžná opatření podle ust. § 452 a násl. zák. č. 292/2013 Sb., v rámci týdenní pohotovostní
služby vykonávané v mimopracovní době,
zastupující soudci:
JUDr. Jana Humeni
Mgr. Kateřina Ctiborová
Mgr. Lukáš Slavík

JUDr. Helena Grmelová
Mgr. Jan Šott
Mgr. Vanda Činková
JUDr. Veronika Cukerová
Mgr. Hana Krestýnová
JUDr. Tome Frankič
Senát 64 T Rozhodování ve věcech trestních

Mgr. Hana Krestýnová

- z došlého nápadu T věcí až do výše 50 % nápadu v ostatních senátech T, mimo věcí podle
314b odst. 2 tr.ř.
- zastupující soudce ve věcech mládeže
-7. zastupující soudce přípravného řízení vykonávaného v pracovní době,
- obnova řízení v senátu 64 T
- předběžná opatření podle ust. § 452 a násl. zák. č. 292/2013 Sb., v rámci týdenní pohotovostní
služby vykonávané v mimopracovní době,
zastupující soudci:
Mgr. Jan Šott
JUDr. Jana Humeni
Mgr. Vanda Činková
JUDr. Veronika Cukerová
JUDr. Jan Novotný
Mgr. Lukáš Slavík
JUDr. Helena Grmelová
JUDr. Tome Frankič
Mgr. Kateřina Ctiborová

Mgr. Gabriela P i t r o v á , MBA, asistentka soudce
- vyřizuje věci senátu 3 T, 19 T, 29 T, 30 T, 40 T, sepisování jednoduchých podání, včetně návrhů,
vyhotovování písemných rozhodnutí, vyznačování doložek právní moci a vypracování úkonů dle VKŘ
po právní moci před založením na spisovnu a další úkony na základě pověření předsedů senátů
Mgr. Gizela A n d r ej o v á , asistentka soudce
- vyřizuje věci senátu 1 T a Tm, 2 T a 38 T sepisování jednoduchých podání, včetně návrhů,
vyhotovování písemných rozhodnutí, vyznačování doložek právní moci a vypracování úkonů dle VKŘ
po právní moci před založením na spisovnu a další úkony na základě pověření předsedů senátů
Spis 2T 170/2014 vyřizuje senát 38 T.
Nápad nových věcí je do jednotlivých senátů přidělován automaticky obecným kolovacím způsobem
v systému ISAS postupně po jedné, s výjimkou specializovaných agend.
Věci do jednotlivých senátů jsou přidělovány kolovacím systémem po jednom, počínaje nejnižším
číslem senátu a dle příslušné specializace. Obecný dorovnávací princip zajišťuje rovnoměrné zatížení
každého senátu dle procentní výše nápadu tím, že v každém kole přidělování spisů přepočítává celkové
procento nápadu určeného pro příslušný senát rozvrhem práce.

Před přidělením věci bude provedeno tzv. lustrum, tj. bude zjištěno, zda jiná věc téhož obviněného,
vyjma návrhu na potrestání podle § 314b odst. 1 tr. řádu předaného soudu společně se zadrženou
osobou podezřelého, s předpokladem vedení společného řízení podle § 20 odst. 1 tr. řádu s nově
napadlou věcí již nebyla do některého ze senátů T přidělena a není dosud skončena; v takovém
případě má přednost přidělení věci do tohoto senátu T.
Zkrácené přípravné řízení dle § 314b odst.2 tr. ř., v rámci pracovní doby a v rámci pohotovostní
služby, vykonávané v mimopracovní době, v týdenním pořadí o sobě jdoucích trestních senátu
napadají do senátů 1 T, 2 T, 3 T, 19 T, 29 T, 38 T, v pořadí došlém soudu postupně číselně s ohledem
na velikost celkového nápadu jednotlivých senátů stále opakovaně dokola od senátu 1 T do senátu 38
T.
Přidělování věcí je definitivní, změnit je lze pouze ze zákonných důvodů (dlouhodobá nepřítomnost
soudce, odchod k jinému soudu nebo mimo soudnictví, vyloučení z důvodu podjatosti, eventuelně jiný
zákonný důvod, např. podle § 149 odst. 5 tr. řádu a § 262 tr. řádu).
Věci vyloučené k samostatnému projednání se přidělují do senátu soudci, který rozhodl o vyloučení
věci.
Věci, v nichž byla předchozí rozhodnutí zrušena na základě stížnosti pro porušení zákona, povolení
obnovy řízení či došlo k pravomocnému vrácení věci k došetření, jsou projednávány ve stejném senátu,
v němž bylo rozhodováno v původním řízení.
V rámci nápadu se rozlišují věci do skupin: vazební, věci většího rozsahu (počet osob obviněných
více jak tři a počet stran více jak 300. Pro určení počtu stran je rozhodující poslední číslo listu
v okamžiku přidělování spisu do soudního oddělení), věci senátní (§ 14 odst. 3 tr.ř.), věci podané
obžalobou podle § 176 odst. 1 tr. řádu a věci značného rozsahu ( počet stran více jak 1000, kdy pro
určení počtu stran je rozhodující poslední číslo listu v okamžiku přidělování spis do soudního
oddělení).
Nápad bude do jednotlivých senátů přidělován v rámci každé skupiny tedy v celkem šesti okruzích,
na základě obecného dorovnávacího principu následovně:
Do každého senátu budou spisy přidělovány postupně tak, že v rámci každého z šesti okruhů bude
každý předseda senátu I. stupně vyřizovat stejný počet spisů. Toto pravidlo bude zajištěno tak, že
v rámci každého okruhu bude napadlý spis zapsán vždy do toho senátu, který má aktuálně nejnižší
počet jednotek v daném okruhu. Přidělování spisů tímto způsobem na přelomu kalendářního roku
plynule naváže na rok předchozí (tzn. stav jednotek evidovaný u každého z předsedů senátů k 31.
prosinci 2014 se vezme za výchozí pro tento rozvrh práce platný od 1. ledna 2015). Do jednotlivých
senátů budou spisy přidělovány podle shora popsaných pravidel postupně tak, jak napadnou na soud
(podací oddělení zaznamená přesný čas nápadu u každého spisu).
Vzhledem k návratu z plánované stáže Mgr. Jana Šotta se do senátu 3T obnovuje ode dne 1.4.2016
přidělování spisů, dle shora uvedeného pořadí.
Do senátu 2 T se obnovuje ode dne 1.5.2016 přidělování spisů, dle shora uvedeného pořadí.
V přípravném řízení rozhoduje soudce dle rozvrhu práce s tím, že v průběhu pracovní doby jej
zastupuje zastupující soudce úseku T dle rozvrhu práce. V případě jeho nepřítomnosti delší než tři
pracovní dny, zastupuje jej soudce mající dle rozvrhu práce pohotovostní službu na tzv. zkrácená
řízení. V případě, že tento není k dispozici, tak kterýkoliv soudce trestního úseku.
V rámci pohotovostní služby zkráceného řízení dle § 314b odst. 2 tr. řádu vykonávané
v mimopracovní době rozhoduje soudce i ve věcech se stupněm utajení „D“.

V přípravném řízení rozhoduje o všech návrzích doručených v rámci řádné pracovní doby soudce
přípravného řízení podle tohoto rozvrhu práce, není-li dále stanoveno jinak, s tím, že o návrzích
v rámci přípravného řízení rozhoduje v rámci běžné pracovní doby. Pokud je tento návrh podán tak, že
již orgány eskorty nejsou schopny zajistit eskortu obviněného k soudu, či dopravu soudce do CPZ, a to
do 30 minut do konce řádné pracovní doby, nebo nelze rozhodnout v rámci běžné pracovní doby,
rozhoduje o nich soudce, mající pohotovost.
Všech neodkladných a neopakovatelných úkonů podle § 158a tr.ř. se zúčastní soudce mající
pohotovostní službu z řad soudců, v pořadí po sobě následujících senátů, majících týdenní službu
v rámci přípravného řízení.
V případě nutnosti zabezpečení účasti soudců u většího počtu úkonů podle § 158a tr.ř., se těchto
zúčastní zastupující soudci a následně kterýkoliv soudce dle pokynu předsedy soudu, event.
místopředsedů soudu.
Pohotovost v rámci přípravného řízení lze ze strany toho kterého soudce převést na základě jeho
žádosti z důležitých důvodů na jiného soudce po předchozím včasném oznámení předsedovi soudu,
event. místopředsedovi soudu, a to nejpozději vždy do konce pracovní doby poslední den v týdnu,
předcházejícímu týdnu, ve kterém má vykonávat pohotovostní službu. V případě, že soudce mající
pohotovost ve dnech pracovního klidu nemůže z důvodu, že počet návrhů v konkrétní den převýší
celkový počet 7 věcí nebo počet 7 osob u návrhů na vzetí do vazby, nebo z důvodu náhlé zdravotní
indispozice lékařsky potvrzené, zastupuje jej soudce vykonávající pohotovostní službu pro zkrácená
řízení, pokud tento soudce není k dispozici, zastupuje soudce majícího pohotovost zastupující soudce
dle rozvrhu práce.
Pohotovost v rámci zkráceného řízení lze ze strany toho kterého soudce převést na základě jeho
žádosti z důležitých důvodů na jiného soudce úseku T po předchozím včasném oznámení předsedovi
soudu, event. místopředsedovi soudu, a to nejpozději vždy do konce pracovní doby poslední den
v týdnu, předcházejícímu týdnu, ve kterém má vykonávat pohotovostní službu.
V případech, kdy je soudu předán zadržený (zatčený) v neděli po 15,00 hodině a soudce
vykonávající službu v mimopracovní době neprovede jeho výslech do 7,30 hodin následujícího dne,
rozhoduje o jeho vazbě namísto soudce vykonávajícího službu v mimopracovní době - soudce
přípravného řízení určený rozvrhem práce pro rozhodování v přípravném řízení. V takovém případě
soudce vykonávající službu předá spisový materiál soudci přípravného řízení následující pondělí se
začátkem pracovní doby.
V případech, kdy je společně s návrhem na potrestání soudu ve smyslu § 314b odst. 2 tr.ř. předán
zadržený podezřelý v neděli po 15,00 hodině, koná zkrácené řízení soudce vykonávající službu
v mimopracovní době, který převzal návrh na potrestání soudu, a to i v případě, že výslech zadrženého
a rozhodování o návrhu na potrestání je provedeno následující pracovní den. Pouze v případě kdy
z důležitých důvodů nemůže tento soudce provést výslech zadrženého a rozhodnout o návrhu na
potrestání, rozhoduje o návrhu na potrestání soudce přebírající zkrácené řízení v následujícím
pracovním týdnu. V takovém případě soudce vykonávající službu předá spisový materiál soudci
zkráceného řízení následující pondělí se začátkem pracovní doby.
V případech, kdy je společně s návrhem na potrestání soudu ve smyslu § 314b odst. 2 tr.ř. předán
zadržený podezřelý v den předcházející dni pracovního volna v rámci řádné pracovní doby a tento
návrh je podán tak, že již orgány eskorty nejsou schopny zajistit eskortu obviněného k soudu, či
dopravu soudce do CPZ, a to do 60 minut do konce řádné pracovní doby, rozhoduje o návrhu na
potrestání soudce vykonávající službu v mimopracovní době.
V případě, že počet návrhů souvisejících s pořádáním mimořádných akcí event. protiprávních akcí
či jednání převýší ten který den jednorázově počet 8 věcí, mohou být tyto další věci přidělovány vedle
soudce majícího pohotovost, soudcům trestního úseku dle pořadí senátů k výslechu u soudu podle

pořadí nápadu, a to po jedné každému ze soudců, vyjma senátu 1 T . V případě, že by soudci prováděli
výslechy na různých, tzv. záložních pracovištích policie, bude předsedou soudu konkretizováno, na
kterém pracovišti ten který soudce působí. Věci pak budou i na těchto pracovištích přidělovány
v pořadí po jedné soudcům v pořadí dle jejich senátů. V případě, že počet výše uvedených soudců
bude nedostatečný, budou úkony v rámci přípravného řízení vykonávat další soudci Obvodního soudu
pro Prahu 5 v pořadí po sobě jdoucích senátů.
Přísedící na trestním úseku:
1T
Mgr. Gabriela Tlapová
Boleslav Altner
Renata Šarochová
Ing. Helena Picková
zastupující:
Blanka Böhmová
Milena Tučková
Ing. Rudolf Zumr

2T
Jana Pertlíková
Milena Tučková
Marie Jungwirtová
PhDr. Marie Valoušková
zastupující:
Ing. Rudolf Zumr
Ing. Roman Petřík
Blanka Böhmová
Zdeněk Rygl
Zuzana Vinšová
3T
Eva Ficencová
Zdeněk Rygl
Jana Šrůtová
JUDr. Jan Müller
zastupující:
Mgr. Ivana Pikalová
Daniela Gruberová
Renata Šarochová
19 T
Ing. Roman Petřík
Daniela Gruberová
Mgr. Gabriela Tlapová
Zuzana Vinšová
PhDr. Marie Valoušková

zastupující:
Marie Jungwirtová
Luboš Ondráček
Jana Šrůtová
Helena Kašperová
29 T
Mgr. Ivana Pikalová
Milena Tučková
JUDr. Jan Müller
Helena Kašperová
zastupující:
Eva Fincencová
PhDr. Marie Valoušková
Jana Pertlíková
30T
Jana Pertlíková
Milena Tučková
Marie Jungwirtová
zastupující:
Ing. Rudolf Zumr
Ing. Roman Petřík
Blanka Böhmová
Zdeněk Rygl
Zuzana Vinšová

38 T
Alexandr Svoboda
Milena Tučková
JUDr. Jan Müller
Ing. Rudolf Zumr
zastupující:
Mgr. Ivana Pikalová
Marie Jungwirtová
Ing. Helena Picková
Ing. Rudolf Petřík

40 T
Blanka Böhmová
PhDr. Marie Valoušková
zastupující:
Mgr. Gabriela Árpová
Ing. Rudolf Zumr

64T
Jana Pertlíková
Milena Tučková
Marie Jungwirtová
zastupující:
Ing. Rudolf Zumr
Ing. Roman Petřík
Blanka Böhmová
Zdeněk Rygl
Zuzana Vinšová

V případě, že přísedící přidělený do příslušného senátu, zastupující v daném senátu se nemůže
dostavit k jednání u tohoto senátu, zastupují přísedící z ostatních senátů podle jejich časových a
zdravotních možností.

Zapisovatelka: Karolína Molinger

3/ občanskoprávní úsek:
Od 1.4.2016 do 30.9.2016 se zastavuje nápad nových věcí do senátu 13C a 13 Nc.
4/ úsek EXE
vedoucí kanceláře: Petra Drábiková - vede rejstřík 33 Nc (do 31.12.2009) a 33 EXE, 133 EXE (do
31.12.2013), 39 Nc (do 31.12.2009), pouze písmena L, návrhy dle zák. č. 120/2001 Sb., - plní
povinnosti v rozsahu stanoveném jednacím a vnitřním kancelářským řádem, - zajišťuje chod datových
schránek (pouze EXE), - výkon funkce soudního doručovatele u soudu mimo úkony soudu
zástup: Petra Dvořáková
přidělená zapisovatelka: Alena Hillerová
Petru Dvořákovou zastupuje Petra Drábiková

V Praze dne 16.března 2016
JUDr. Tome F r a n k i č
předseda soudu

