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Změna rozvrhu práce č. 7/2013
Rozvrh práce Krajského soudu v Praze pro rok 2013 se mění s účinností od 1. května 2013

t a k t o:
Správa soudu:
Radmila Sikáčková - od 1.5.2013 již nebude jako zástup při zveřejňování obsahu úřední
desky na webových stránkách
Simona Buchalová- dlouhodobá pracovní neschopnost
(vedoucí oddělení – rozpočtářka)

změna náplně práce u:
Radka Skoupá 0,2(referent ekonomického odd.)
- rozpočet investiční i neinvestiční KS
- státní pokladna KS
- zápisy do seznamu jmen v IRESu
- objednávky
- kontakt s ČNB
- správce rozpočtu
Ing. Jiří Svoboda (referent ekonomického odd.)
- metodik OS z hlediska rozpočtu
- kontrola OS z hlediska rozpočtu
- kontrola účetních uzávěrek z hlediska rozpočtu KS i OS
- rozpočet investiční i neinvestiční OS
- státní pokladna OS
- zástupce správce rozpočtu KS

Radka Skoupá (vedoucí odd. vymáhání pohledávek a statistiky)
- plán počtu zaměstnanců a mzdových prostředků
- zástup rozpočtářky
- agenda FKSP
Radka Sikáčková 0,5 (referent odd. vymáhání pohledávek a statistiky)
- metodik v oblasti vymáhání pohledávek
- vymáhání pohledávek

Vlasta Rybková 0,2 (referent odd. vymáhání pohledávek a statistiky)
- nastavování a spravování přístupů k webovým aplikacím Centrální evidence obyvatel,
Centrální evidence stíhaných osob, Katastru nemovitostí a Evidence žadatelů o azyl, výpisy
z KN a ISEO
- kontrola užívání ISEO všech uživatelů u KS

Občanskoprávní úsek:
Bc. Romana Galbavá a Marcela Svobodová - VSÚ

Obchodní a insolvenční úsek:
-

zřízení nového senátu 50 ICm, soudce JUDr. Ing. Petr Šuránek
nové zapisovatelky – Lucie Šimková (39 INS) a Barbora Topinková (42 INS)
po MD se vrací VSÚ – Lucie Němcová (41 INS)
Kateřina Hůlková absolvovala zkoušku a stala se VSÚ

v oddíle poznámka doplněno:
S účinností od 17.4.2012 se nevyřízené věci v soudním oddělení 33 ICm (rezignace JUDr.
Hanušové na funkci soudce) přikazují podle § 160 odst. 2 IZ k projednání a rozhodnutí
JUDr. Milanu Podhrázkému (věci související s insolvenčním řízením v senátech 35, 38, 40 a
41 INS) a Mgr. Ing. Petru Šuránkovi (věci související s insolvenčním řízením v senátech 36,
37, 39 a 42 INS). (Opatření ze dne 17.4.21013 sp.zn. Spr 488/2013).
S účinností od 18.4.2013 se dočasně zastavuje nápad věcí agendy ICm do senátů 35-42 ICm a
tento nápad se podle § 160 odst. 2 IZ přikazuje k projednání a rozhodnutí JUDr. Milanu
Podhrázkému (věci související s insolvenčním řízením v senátech 35, 38, 40 a 41 INS) a Mgr.
Ing. Petru Šuránkovi (věci související s insolvenčním řízením v senátech 36, 37, 39 a 42 INS)
(opatření ze dne 17.4.2013 sp.zn. Spr 488/2013).

S účinností od 18.4.2013 se dosud pravomocně neskončené věci agendy INS, ICm, Cmi a Nc,
přidělené Mgr. Watzkové (mateřská dovolená), přidělují k projednání a rozhodnutí Mgr.
Jaroslavu Vaško (opatření ze dne 18.4.2013 sp.zn. Spr 1484/2011)

Správní agenda:
S účinností od 1.5.2013 dochází k procentuálním změnám vyřizování nápadu u většiny senátů
a k několika změnám ve vzájemném zastupování samosoudkyň.
v oddíle poznámka doplněno:

9) Od 1. 5. 2013 se v souvislosti s rezignací JUDr. Hanušové na funkci soudkyně (k 30. 6.
20110) zastavuje nápad důchodových věcí do soudního oddělení 42 Ad (samosoudcovské
věci) a 45 Ad (senátní věci).

10) Samosoudcovské důchodové věci budou od 1. 5. 2013 přidělovány JUDr. Marečkové do
soudního oddělení 43 Ad.
11) Senátní důchodové věci budou přidělovány do soudních oddělení 45 A, 46 A a 47 A podle
pravidel pro přidělování.
12) Věci cizinecké (přezkum rozhodnutí o zajištění cizince, o prodloužení doby trvání
zajištění cizince, o správním vyhoštění, o povinnosti opustit území a jiných rozhodnutí,
jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince a další věci) budou v soudním oddělení
44 A přidělovány pouze Olze Stránské a JUDr. Šimůnkové v poměru 1 : 1.
13) JUDr. Hanušové se zastavuje nápad přestupkových věcí do soudního oddělení 51 A; nově
napadlé věci budou v soudním oddělení 51 A přidělovány pouze JUDr. Marečkové.

JUDr. Ivana Švehlová
předsedkyně Krajského soudu v Praze
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