OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 1
správa soudu
Ovocný trh 14/587, 112 94 Praha 1
tel. 221 093 408, fax: 224 221 499
Spr 2512/2012
V Praze dne 06.06.2013

OPATŘENÍ
předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 týkající se změny rozvrhu
práce pro rok 2013 na civilním úseku s účinností ode dne 1.6.2013

Rozvrh práce na rok 2013 se na občanskoprávním úseku s účinností
od 10. 6. 2013 mění takto:

1/ V senátech 50C, 51 C, 52 C, 57 C, 61 C, 62 C a 66 C se pověřují :
Adamová Eva - vyšší soudní úřednice
Bělíková Pavlína – vyšší soudní úřednice
Borzyová Vladimíra – vyšší soudní úřednice
Budina Martin Mgr. – asistent soudce
Fabian Petr Mgr. – asistent soudce
Haramulová Tereza JUDr. – asistentka soudce
Horká Klára Mgr. – asistentka soudce
Ocelková Ivana – vyšší soudní úřednice
Raisová Iveta – vyšší soudní úřednice
Sokolová Adéla Mgr. – asistentka soudce
Suchan Jan Bc. – soudní tajemník
Svobodová Klára Mgr. – asistentka soudce
Švarcová Markéta JUDr.- asistentka soudce
Uhlíř Jan Mgr. – asistent soudce
Vojtová Tereza Mgr. – asistentka soudce
Weingärtnerová Tereza Mgr. – asistentka soudce
vyznačováním právní moci a vykonatelnosti na rozhodnutích hromadných žalob ve
spisech a v elektronických rejstřících shora uvedených senátů.
Denně, kolovacím systémem, jeden pracovník určený dle abecedního pořadí shora
uvedeného, zpracuje v kanceláři hromadných žalob maximálně 100 spisů, vyjmutých
rejstříkovou vedoucí uvedených senátů ze lhůt, u nichž doběhla lhůta pro vyznačení právní
moci rozhodnutí .

2/ Z důvodu odchodu JUDr. Jany Fridrichové ke dni 31.08.2013 se jmenované
zastavuje nápad v senátech 29 C, 32 P, 32 PaNc, 32 L a 33 Nc-opatro a to ke dni
10.06.2013 .
3/ Vyřizováním věcí v senátech 29 C, 32 P, 32 PaNc, 32 L a 33 Nc-opatro se určuje
Mgr. Petra Vránová tak, jak níže uvedeno, a to ode dne 11.06.2013. Dne 10.06.2013 se
zastavuje nápad v senátu 39 C.
29 C
Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – věci rodinné

Mgr. Petra Vránová
zastupování:
JUDr. Hana Marsová

Věci posuzované podle Zákona o
rodině v rozsahu 100% nápadu

Kristýna Benešová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucí
soudní kanceláře
Iveta Raisová
vyšší soudní úřednice

32 P,
32 PaNc,
32 L

Rozhodování ve věcech péče o
nezletilé

Mgr. Petra Vránová
zastupování:
JUDr. Hana Marsová

Věci P, L, PaNc v rozsahu 100 %
celkového nápadu přidělované
obecným dorovnávacím způsobem

Iveta Raisová
vyšší soudní úředník
zastupování:
Eva Adamová
Kristýna Benešová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucí
soudní kanceláře

Rozhodování o přípustnosti držení
ve zdravotnickém ústavu
33 Nc
Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Opatrovnické oddíly:
- řízení o určení otcovství
souhlasným prohlášením
rodičů (§ 73 o.s.ř.),
- věci dětí v rodičovské péči,
- návrhy na svěření dítěte do
pěstounské péče,
- návrhy na osvojení a návrhy
na vyslovení nezájmu o dítě
podle § 68 zákona o rodině,
- návrhy na řízení o navrácení
nezletilého dítěte ve věcech
mezinárodních únosů dětí (§
193a a násl. o.s.ř.),
- návrhy na prohlášení za
mrtvého (§ 195 o.s.ř.),
- návrhy na ustanovení
opatrovníka nepřítomnému

Mgr. Petra Vránová
zastupování:
JUDr. Hana Marsová

Iveta Raisová
vyšší soudní úředník
zastupování:
Eva Adamová
Kristýna Benešová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucí
soudní kanceláře

nebo tomu účastníku, který
dosud není znám a je
zúčastněn na určitém
jednotlivém právním úkonu,
- návrhy na ustanovení
opatrovníka tomu, kdo pro
tělesnou vadu nemůže se plně
postarat o svá práva,
- rozhodování o určení data
narození dítěte (§ 17 odst. 3
zák. č. 301/2000 Sb.),
- rozhodování o určení data
úmrtí osoby (§ 22 odst. 3 zák.
č. 301/2000 Sb.),
- úřední záznam o vykázání
zaslaný okresnímu soudu
podle § 47 odst. 3 zákona č.
273/2008 Sb.,
- úprava poměrů podle § 50, 87
o.s.ř.
- návrhy na ústavní výchovu,
- návrhy na povolení uzavřít
manželství,
- návrhy na zbavení či omezení
způsobilosti k právním
úkonům,
- smíry před zahájením řízení,
- opatrovnické – všeobecně
- zdravotní služby

4/

Ke dni 26. února 2013 byl zřízen senát 50 C, do kterého jsou přidělovány věci
soudkyni JUDr. Luďce Horajsové - rozhodování ve věcech občansko-právních –
bankovní a spotřebitelské úvěry CREDITFIELD,s. r.o.věci posuzované podle
Obchodního zákoníku – spory mezi CREDITFIELD, s.r.o. a jejími klienty
z úvěrových smluv v rozsahu 100 % specializace CREDITFIELD. Povinnosti vedoucí
kanceláře plní Martina Stískalová, povinnosti zapisovatelek plní Zdenka Gabrielová,
Alena Jirásková, Zdena Macourková, Diana Petrová, Kateřina Ryvolová a Hana
Wagnerová. Zastupujícím soudcem je JUDr. Zdenka Němcová. Od 10.06.2013 se
zastavuje nápad do senátu 16 C.

5/

K vyřizování věcí - Rozhodování ve věcech občanskoprávních – specializace
pojistné spory v rozsahu 100% nápadu specializovaného senátu určují senáty 13 C, 15
C nebo 64 C , tak jak níže uvedeno:

13 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – specializace

Mgr. Petr Novák

Jarmila Macáková
zapisovatelka,

pojistné spory v rozsahu 100%
celkového nápadu

zastupování:
Mgr. Radek Paclík
Asistent beze změny

15 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – specializace
pojistné spory v rozsahu 100%
celkového nápadu

Mgr. Radek Paclík
zastupování:
Mgr. Petr Novák
Asistent beze změny

64 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – specializace
pojistné spory v rozsahu 100%
celkového nápadu

JUDr. Eniko Machová
zastupování:
JUDr. Luďka Horajsová
Asistent beze změny

plní povinnosti vedoucí
soudní kanceláře
Mgr. Martin Budina,
LL.M.
asistent soudce
plní povinnosti VSÚ
Barbora Frýdlová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucí
soudní kanceláře
Mgr. Martin Budina,
LL.M.
asistent soudce
plní povinnosti VSÚ
Vladimíra Kolodziejová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucí
soudní kanceláře
Mgr. Jan Uhlíř
asistent soudce
plní povinnosti VSÚ

JUDr. Jana Č e r v i n k o v á
předsedkyně obvodního soudu

