Rozvrh práce na rok 2015 pro občanskoprávní úsek
39 Spr 910/2014

Oddělení C
(C, EC, EVC, EPR)
5C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – věci s cizím
prvkem
Věci s cizím prvkem a věci drobných
nároků dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze
dne 11. července 2007 v rozsahu 100
% celkového nápadu připadajícího na
jeden občanskoprávní senát se
specializací, dorovnávané v rozsahu
80% nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C.
V období od 1.1.2015 do 30.6.2015
věci s cizím prvkem a věci drobných
nároků dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze
dne 11. července 2007 v rozsahu 50 %
celkového nápadu připadajícího na
jeden občanskoprávní senát se
specializací, dorovnávané v rozsahu
40% nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C.

5 EC

5 EVC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.
Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – evropský platební
rozkaz
Věci návrhu na vydání evropského
platebního rozkazu podle § 174b o.s.ř. v
rozsahu 100 % celkového nápadu
přidělované obecným dorovnávacím
způsobem v rejstříku EVC

5 NC

oddíl EVET - návrhy na potvrzení
evropského exekučního titulu
Věci návrhu na potvrzení evropského
exekučního titulu v rozsahu 100 %
celkového nápadu, přidělované
obecným dorovnávacím způsobem
v rejstříku NC – oddíl EVET.
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JUDr. Monika
Spáčilová
zastupování :
JUDr. Hana Zítková

Zuzana Micová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře
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6C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - věci s cizím
prvkem
Věci s cizím prvkem a věci drobných
nároků dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze
dne 11. července 2007 v rozsahu 100%
celkového nápadu připadajícího na
jeden občanskoprávní senát se
specializací, dorovnávané v rozsahu
80% nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C.
V období od 1.1.2015 do 30.6.2015
bez nápadu.

6 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

6 EVC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – evropský platební
rozkaz
Věci návrhu na vydání evropského
platebního rozkazu podle § 174b o.s.ř. v
rozsahu 100 % celkového nápadu
přidělované obecným dorovnávacím
způsobem v rejstříku EVC. V období od
1.1.2015 do 30.6.2015 bez nápadu.

6 NC

oddíl EVET - návrhy na potvrzení
evropského exekučního titulu
Věci návrhu na potvrzení evropského
exekučního titulu v rozsahu 100 %
celkového nápadu, přidělované
obecným dorovnávacím způsobem
v rejstříku NC – oddíl EVET. V období
od 1.1.2015 do 30.6.2015 bez nápadu.
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JUDr. Eliška Galiazzo
zastupování :
JUDr. Monika Spáčilová

Aneta Šinoglová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Rozvrh práce na rok 2015 pro občanskoprávní úsek
39 Spr 910/2014

7C

7 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - bez specializace

JUDr. Barbora
Nezkusilova

Věci C v rozsahu 100 % celkového
nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C.

zastupování :
Mgr. Olga Lenochová

Jana Lojková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

8C

8 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - bez specializace

Mgr. Andrea
Löffelmannová

Romana Bartoňková
vedoucí soudní kanceláře

Věci C v rozsahu 100 % celkového
nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C.

zastupování :
JUDr. Štěpánka Dvouletá

Romana Milerská
zapisovatelka

Mgr. Olga Lenochová

Lucie Vaňková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

9C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - bez specializace
Věci C v rozsahu 80 % celkového
nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C.

9 EC

zastupování:
JUDr. Barbora
Nezkusilová

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

10 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – bez specializace
Věci C v rozsahu 100 % celkového
nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C.
V období od 1.1.2015 do 12.10.2015
bez nápadu.
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JUDr. Andrea
Borovičková Ph.D.
zastupování :
JUDr. Jana Hustedová

Jarmila Knoblauová
zapisovatelka, plní
povinnosti vedoucího
soudní kanceláře
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10 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

11 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - bez specializace
Věci C v rozsahu 100 % celkového
nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C.
Od 1.1.2015 do 30.9.2015 bez nápadu.

11 EC

JUDr. Jana Hercíková
zastupování :
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.

Ivana Friedrichová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

12 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních

neobsazen

rejstříkové vedoucí senátů
soudců, kterým byl spis
přidělen

JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.

Ludmila Brůnová

zastupování :
JUDr. Jana Hercíková

zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních

JUDr. Renáta
Honzíková

Pro rok 2015 neotevřen.

zastupování :
JUDr. Mgr. Jakub
Schlitter Ph.D.

Věra Alexíková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Pro rok 2015 neotevřen.
12 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

13 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - bez specializace
Pro rok 2015 neotevřen.

13 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

14 C

14 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.
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15 C

15 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - bez specializace

JUDr. Renáta
Honzíková

Věci C v rozsahu 100 % celkového
nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C

zastupování :
JUDr. Mgr. Jakub
Schlitter Ph.D.

Věra Alexíková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

16 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – pracovněprávní
věci
Věci C posuzované podle Zákoníku
práce v rozsahu 100 % celkového
nápadu připadajícího na jeden
pracovněprávní senát, přidělované
obecným dorovnávacím způsobem v
rejstříku C

16 EC

JUDr. Jana Hustedová
zastupování :
JUDr. Andrea
Borovičková Ph.D.

Ivana Pecková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

17 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - rozhodování žalob
na ochranu osobnosti
Věci C v rozsahu 100 % celkového
nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát se specializací
rozhodování žalob na ochranu
osobnosti, dorovnávané v rozsahu
100% nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C.

17 EC

JUDr. Daniela Čejková
zastupování :
Mgr. Bc. Vanda
Fáberová

Jiřina Máčelová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

18 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.
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Mgr. Andrea
Dobřichovská
Gedeonová LL.M.

Michaela Němcová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře
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18 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních

zastupování :
JUDr. Helena Kolbabová

Pro rok 2015 neotevřen.
21 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních

rejstříkové vedoucí senátů
soudců, kterým byl spis
přidělen

Pro rok 2015 neotevřen.

21 EC

- věci napadlé v období od 1.1.2013 do
31.12.2013

JUDr. Andrea
Borovičková Ph.D., zast.
JUDr. Jana Hustedová

- věci napadlé v období do 31.12.2012

JUDr. Jana Hercíková,
zast. JUDr. Jiří Kalaš
Ph.D.

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.
- věci napadlé v období do 31.12.2012

22 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

22 EC

JUDr. Jana Hercíková,
zast. JUDr. Jiří Kalaš
Ph.D.
Věci projednávají soudci
podle opatření předsedy
soudy sp. zn. 39 Spr
1018/2013

Jana Rejzlová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

23 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Od 1.1.2015 bez nápadu
z organizačních důvodů.

23 EC

24 C

26 C

JUDr. Hana Zítková
zastupování :
JUDr. Monika Spáčilová

Romana Bartoňková
vedoucí soudní kanceláře
Romana Milerská
zapisovatelka

Pro rok 2015 neotevřen.
Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - bez specializace

JUDr. Štěpánka
Dvouletá

Pro rok 2015 neotevřen.

zastupování :
Mgr. Andrea
Löffelmannová

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - bez specializace

JUDr. Štěpánka
Dvouletá
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Marika Mačkičová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Marika Mačkičová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
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Věci C v rozsahu 100 % celkového
nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C.
26 EC

zastupování :
Mgr. Andrea
Löffelmannová

soudní kanceláře

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - bez specializace

JUDr. Mgr. Jakub
Schlitter Ph.D.

Věci C v rozsahu 100 % celkového
nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C.

zastupování :
JUDr. Renáta Honzíková

Lucie Akrmanová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

28 C

28 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – bez specializace
Pro rok 2015 neotevřen.

34 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - bez specializace
Věci C v rozsahu 100 % celkového
nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C
od 1.7.2015.
V období od 1.1.2015 do 30.6.2015
věci s cizím prvkem a věci drobných
nároků dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze
dne 11. července 2007 v rozsahu 100
% celkového nápadu připadajícího na
jeden občanskoprávní senát se
specializací, dorovnávané v rozsahu
80% nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C.

34 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – bez specializace
Pro rok 2015 neotevřen.
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Mgr. Andrea
Dobřichovská
Gedeonová LL.M.
zastupování :
JUDr. Helena Kolbabová

Michaela Němcová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře
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34 EVC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – evropský
platební rozkaz
V období od 1.1.2015 do 30.6.2015
věci návrhu na vydání evropského
platebního rozkazu podle § 174b o.s.ř. v
rozsahu 100 % celkového nápadu,
přidělované obecným dorovnávacím
způsobem v rejstříku EVC.

34 NC

oddíl EVET - návrhy na potvrzení
evropského exekučního titulu
V období od 1.1.2015 do 30.6.2015 věci
návrhu na potvrzení evropského
exekučního titulu v rozsahu 100 %
celkového nápadu, přidělované
obecným dorovnávacím způsobem
v rejstříku NC – oddíl EVET.

35 C

35 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - bez specializace

Zuzana Vorlová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Pro rok 2015 neotevřen.
Věci napadlé do 31.12.2014

JUDr. Hana Zítková

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – bez specializace

zastupování :
JUDr. Monika Spáčilová

Pro rok 2015 neotevřen.
46 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - věci s cizím
prvkem
Věci s cizím prvkem a věci drobných
nároků dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze
dne 11. července 2007 v rozsahu 100 %
celkového nápadu připadajícího na
jeden občanskoprávní senát se
specializací, dorovnávané v rozsahu
80% nápadu připadajícího na jeden
občanskoprávní senát – bez
specializace, přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku C.

46 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

46 EVC

Rozhodování ve věcech
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JUDr. Helena
Kolbabová
zastupování :
Mgr. Andrea
Dobřichovská
Gedeonová LL.M.

Radka Martincová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře
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občanskoprávních – evropský
platební rozkaz
Věci návrhu na vydání evropského
platebního rozkazu podle § 174b o.s.ř. v
rozsahu 100 % celkového nápadu,
přidělované obecným dorovnávacím
způsobem v rejstříku EVC.
46 NC

oddíl EVET - návrhy na potvrzení
evropského exekučního titulu
Věci návrhu na potvrzení evropského
exekučního titulu v rozsahu 100 %
celkového nápadu, přidělované
obecným dorovnávacím způsobem
v rejstříku NC – oddíl EVET.

47 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

47 EC

Věci projednávají
soudci podle opatření
předsedy soudy sp. zn.
39 Spr 601/2012

rejstříkové vedoucí senátů
soudců, kterým byl spis
přidělen

neobsazen

Lucie Vaňková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Mgr. Monika Kymlová

Eva Kropáčková
vedoucí soudní kanceláře

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

53 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

55 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

55 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

56 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
Pro rok 2015 neotevřen.

56 EC

Rozhodování ve věcech
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zastupování :
JUDr. Andrea
Borovičková, Ph.D.
Věci napadlé od 1.1.2013
do 31.3.2013 projedná a
rozhodne JUDr. Barbora
Nezkusilová
řízení se specializací
„nárok na zaplacení
jízdného, byl-li
dopravcem Dopravní
podnik hl. m. Prahy“
v nichž byla k
31.12.2012 zákonnou

Jitka Gulyášová
Martina Posládková
zapisovatelky

Eva Kropáčková
vedoucí soudní kanceláře

Jitka Gulyášová
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občanskoprávních

soudkyní JUDr. Barbora
Nezkusilova projedná a
rozhodne Mgr. Monika
Kymlová
zastupování :
JUDr. Andrea
Borovičková, Ph.D.

Martina Posládková
zapisovatelky

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - bez specializace

Mgr. Bc. Vanda
Fáberová

Od 1.1.2015 do 31.1.2015 věci C v
rozsahu 40 % celkového nápadu
připadajícího na jeden občanskoprávní
senát – bez specializace, přidělované
obecným dorovnávacím způsobem v
rejstříku C.
Od 1.2.2015 do 31.12.2015 věci C v
rozsahu 90 % celkového nápadu
připadajícího na jeden občanskoprávní
senát – bez specializace, přidělované
obecným dorovnávacím způsobem v
rejstříku C.

zastupování :
JUDr. Daniela Čejková

Jana Rejzlová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Pro rok 2015 neotevřen.

59 C

59 EC

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních – bez specializace
Pro rok 2015 neotevřen.

60 EC

61 EC

62 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních

Mgr. Monika Kymlová

Pro rok 2015 neotevřen.

zastupování :
JUDr. Andrea
Borovičková, Ph.D.

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních

Mgr. Monika Kymlová

Pro rok 2015 neotevřen.

zastupování :
JUDr. Andrea
Borovičková, Ph.D.

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních

Eva Nykodýmová

zastupování :
Věci v rozsahu 100 % celkového nápadu JUDr. Jiřina Horáčková
připadajícího na jeden občanskoprávní
senát se specializací:
- návrhy na splnění vzájemné
vyživovací povinnosti předků a
potomků přidělované obecným
dorovnávacím způsobem
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Eva Kropáčková
vedoucí soudní kanceláře
Jitka Gulyášová
Martina Posládková
zapisovatelky
Eva Kropáčková
vedoucí soudní kanceláře
Jitka Gulyášová
Martina Posládková
zapisovatelky
Dagmar Ploháková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře
Radka Barhoňová
zapisovatelka
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63 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních

JUDr. Jiřina
Horáčková

Věci v rozsahu 100 % celkového nápadu zastupování :
připadajícího na jeden občanskoprávní
JUDr. Stanislava
senát se specializací:
Hantlová
- návrhy na splnění vzájemné
vyživovací povinnosti předků a
potomků přidělované obecným
dorovnávacím způsobem.

64 C

65 C

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních

JUDr. Stanislava
Hantlová

Věci v rozsahu 62 % celkového nápadu
připadajícího na jeden občanskoprávní
senát se specializací:
- návrhy na splnění vzájemné
vyživovací povinnosti předků a
potomků přidělované obecným
dorovnávacím způsobem.

zastupování :
Eva Nykodýmová

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních

JUDr. Eva Zárubová

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních

Mgr. Monika Kymlová

zastupování:
JUDr. Eva Zárubová
Věci s cizím prvkem návrhů na splnění
vzájemné vyživovací povinnosti předků a
potomků v rozsahu 100 % celkového
nápadu připadajícího na jeden senát
s touto specializací dorovnávané
v rozsahu 80% nápadu připadajícího na
jeden senát se specializací:
- návrhy na splnění vzájemné
vyživovací povinnosti předků a
potomků přidělované obecným
dorovnávacím způsobem.
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Michaela Vestfálová, DiS.
zapisovatelka

Dagmar Ploháková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře
Helena Spurná
zapisovatelka

zastupování :
Věci v rozsahu 100 % celkového nápadu Mgr. Monika Kymlová
připadajícího na jeden občanskoprávní
senát se specializací:
- návrhy na splnění vzájemné
vyživovací povinnosti předků a
potomků přidělované obecným
dorovnávacím způsobem.

66 C

Dagmar Ploháková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Dagmar Ploháková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře
Věra Bendová
zapisovatelka

Dagmar Ploháková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře
Jitka Nečesaná, Bc.
zapisovatelka
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EPR

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních - vydávání
elektronických platebních rozkazů
prostřednictvím aplikace CEPR

řešitelé:
Mgr. Blanka
Ďurčeková
Ing. Kristýna Prečová

Věci s návrhem na vydání elektronického
platebního rozkazu v rozsahu 100%
celkového nápadu přidělované v
kolovacím systému aplikace CEPR pro
každého z řešitelů

zastupování :
řešitelé se vzájemně
zastupují;
dozorující soudce:
JUDr. Hana Zítková
zastupování :
JUDr. Monika Spáčilová

Aneta Šinoglová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Oddělení D, Sd, U, L

27 D

Rozhodování ve věcech dědických

Mgr. Bc. Vanda
Fáberová

Věci dědického řízení - projednávání
dědictví po zemřelých - v rozsahu zastupování :
100 % celkového nápadu přidělovaného JUDr. Daniela Čejková
obecným dorovnávacím způsobem
Drahomíra Ondrušová
vyšší soudní úřednice
zastupování v pořadí:
1.Bc. Lucie Štichová,
vyšší soudní úřednice
2. Mgr. Lydie Kraková,
soudní tajemnice

Jana Bednaříková
vedoucí soudní kanceláře
Jana Bednaříková
Sabina Mandíková
zapisovatelka

Petra Sojková
soudní tajemnice

37 L

Vedení knihy soudních úschov

Petra Sojková
soudní tajemnice
zastupování v pořadí:
1.Jitka Trachtová,
dozorčí úřednice
2.Věra Fiedlerová,
správce aplikace

Rozhodování o přípustnosti držení ve
zdravotnickém ústavu a ústavu
sociální péče

Mgr. Olga Lenochová

Věci rozhodování o přípustnosti držení
ve zdravotnickém ústavu

Drahomíra Ondrušová
vyšší soudní úřednice
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zastupování :
JUDr. Barbora
Nezkusilová

Hana Hanková
vedoucí soudní kanceláře
Zdena Bělohlavová
vedoucí soudní kanceláře
zapisovatelky:
Radka Barhoňová
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37 Nc

v rozsahu 100% celkového nápadu
přidělované obecným dorovnávacím
způsobem

zastupování v pořadí :
1.Mgr. Lydie Kraková,
soudní tajemnice
2.Bc. Lucie Štichová,
vyšší soudní úřednice

Michaela Vestfálová, DiS.
Helena Spurná
Věra Bendová
Jitka Nečesaná, Bc.

Rozhodování ve věcech týkajících se:
- zdravotnické dokumentace v případě
utajovaného porodu
- specifických zdravotních služeb
podle zák. č. 373/2011 Sb.

Mgr. Olga Lenochová

Hana Hanková
vedoucí soudní kanceláře
Zdena Bělohlavová
vedoucí soudní kanceláře

zastupování:
JUDr. Barbora
Nezkusilová

zapisovatelky:
Radka Barhoňová
Michaela Vestfálová, DiS.
Helena Spurná
Věra Bendová
Jitka Nečesaná, Bc.

42 U

Rozhodování o umořování listin

Mgr. Bc. Vanda
Fáberová

Věci řízení o umořování listin v rozsahu
100 % celkového nápadu přidělovaného zastupování :
JUDr. Daniela Čejková
obecným dorovnávacím způsobem

Drahomíra Ondrušová
vyšší soudní úřednice
zastupování :
Bc. Lucie Štichová
Mgr. Lydie Kraková
Jana Bednaříková
vedoucí soudní kanceláře
Sabina Mandíková
zapisovatelka

43 Sd

Rozhodování o úschovách

Mgr. Bc. Vanda
Fáberová

Věci řízení o úschovách v rozsahu 100%
celkového nápadu přidělovaného
zastupování :
obecným dorovnávacím způsobem
JUDr. Daniela Čejková
Drahomíra Ondrušová
vyšší soudní úřednice
Rozhodování o přijetí do úschovy

Petra Sojková
soudní tajemnice

Rozhodování o vydání z úschovy

Drahomíra Ondrušová
vyšší soudní úřednice

Vedení knihy soudních úschov.

Petra Sojková
soudní tajemnice
zastupování v pořadí:
1.Jitka Trachtová,
dozorčí úřednice
2.Věra Fiedlerová,
správce aplikace
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Jana Bednaříková
vedoucí soudní kanceláře
Sabina Mandíková
zapisovatelka
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Oddělení EXE a oddělení E
8 EXE

19Nc

31 E

Rozhodování ve věcech exekucí
- oddíl pomoc před VR - § 259 a 260

Mgr. Bc. Berta
Benešová
Mgr. Kateřina Gálová
žádosti o pomoc soudu před nařízením Mgr. Stanislav Ťok
výkonu rozhodnutí
asistenti soudců
Ilona Škarydová
vyšší soudní úřednice
vzájemný zástup

Bohumila Paulusová
zapisovatelka, plní povinnosti
vedoucí soudní kanceláře

rozhodování ve věcech
a) dle ust. §15a) z.č.119/2001Sb. ve
znění z.č.396/2012Sb. účinný od
1.1.2013 (souběh exekucí)
b) rozhodování o výtěžku dražby
daňové exekuce (z.č. 280/2009Sb.,
daňový řád)

JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.

Hana Kafková
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Lenka Makalová

Rozhodování ve věcech výkonu
rozhodnutí

Mgr. Vlasta Fišerová

- věci řízení o výkonu rozhodnutí
k vymožení peněžitého plnění
prodejem nemovitých věcí, kde musí
být nařizováno jednání a nepeněžitého
plnění, ve věcech, kde je zákonem
stanoveno, že náležejí soudci v
rozsahu 100% celkového nápadu
přidělované obecným dorovnávacím
způsobem v rejstříku E.
- řízení o výkonu rozhodnutí vyjma
rozhodování věcí uvedených v ust.
§11 z.č. 121/2008 Sb. ve znění pozd.
novel.

zastupování :
Mgr. Vlasta Fišerová

zastupování :
Eva Kropáčková

Bc. Lucie Kafková
zapisovatelka

zastupování :
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
Miroslava Vorlíčková
Ilona Škarydová
vyšší soudní úřednice
zastupování:
Mgr. Bc. Berta Benešová
Mgr. Kateřina Gálová
Mgr. Stanislav Ťok
asistenti soudců

Bohumila Paulusová
zapisovatelka, plní povinnosti
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Eva Kropáčková
Vedoucí soudních
vykonavatelů:
Josef Schaffer
Soudní vykonavatelé:
Josef Drápela
Milan Schaffer
Bc. Gabriela Bartesová
Soudní vykonavatelé se
vzájemně zastupují

- řízení o návrzích, k nimž je příslušný
soud ve věcech výkonu rozhodnutí,
které byly dle zákona č. 396/2012 Sb.
předány soudnímu exekutorovi.
31Nc

Nejasná podání ve věcech výkonu
rozhodnutí a exekucí

Mgr. Vlasta Fišerová
zastupování :
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
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Bohumila Paulusová
zapisovatelka, plní povinnosti
vedoucí soudní kanceláře
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Všeobecný oddíl „PŘEDRÁŽKY“
Předrážky jsou do senátu přidělovány
v rozsahu 100% celkového nápadu
přidělovaného obecným
dorovnávacím způsobem.
32 E

Rozhodování ve věcech výkonu
rozhodnutí

Mgr. Vlasta Fišerová

- věci řízení o výkonu rozhodnutí

zastupování :
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.

pro rok 2015 neotevřen.
- řízení o výkonu rozhodnutí vyjma
rozhodování věcí uvedených v ust.
§11 z.č. 121/2008Sb. ve znění pozd.
novel.
- řízení o návrzích, k nimž je příslušný
soud ve věcech výkonu rozhodnutí,
které byly dle zákona č. 396/2012 Sb.
předány soudnímu exekutorovi

49 E

zastupování :
Eva Kropáčková

Miroslava Vorlíčková
vyšší soudní úřednice
Ilona Škarydová
vyšší soudní úřednice
zastupování:
Mgr. Bc. Berta Benešová
Mgr. Kateřina Gálová
Mgr. Stanislav Ťok
asistenti soudců

Bohumila Paulusová
zapisovatelka, plní povinnosti
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Eva Kropáčková
Vedoucí soudních
vykonavatelů:
Josef Schaffer
Soudní vykonavatelé:
Josef Drápela
Milan Schaffer
Gabriela Bartesová
Soudní vykonavatelé se
vzájemně zastupují

Rozhodování ve věcech výkonu
rozhodnutí

Mgr. Vlasta Fišerová

Pro rok 2015 neotevřen.

zastupování :
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.

Miroslava Vorlíčková
- řízení o výkonu rozhodnutí vyjma vyšší soudní úřednice
rozhodování věcí uvedených v ust. Ilona Škarydová
§11 z.č. 121/2008Sb. ve znění pozd. vyšší soudní úřednice
zastupování:
novel.
Mgr. Bc. Berta Benešová
Mgr. Kateřina Gálová
Mgr. Stanislav Ťok
asistenti soudců

Bohumila Paulusová
zapisovatelka, plní povinnosti
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Eva Kropáčková
Vedoucí soudních
vykonavatelů:
Josef Schaffer
Soudní vykonavatelé:
Josef Drápela
Milan Schaffer
Gabriela Bartesová
Soudní vykonavatelé se
vzájemně zastupují
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19 Nc

Rozhodování ve věcech exekucí
zahájených do 31.12.2004
Pro rok 2015 neotevřen

Mgr. Vlasta Fišerová
zastupování :
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.

- každá lichá napadlá věc

Mgr. Bc. Berta
Benešová
řízení o výkonu rozhodnutí vyjma asistent soudce
rozhodování věcí uvedených
v ust. §11 z.č. 121/2008Sb. ve zastupování :
znění pozd. novel
Mgr. Stanislav Ťok
Mgr. Kateřina Gálová
-

každá sudá napadlá věc

JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
zastupování :
Mgr. Vlasta Fišerová

řízení o výkonu rozhodnutí vyjma
rozhodování věcí uvedených v ust. Mgr. Stanislav Ťok
§11 z.č. 121/2008Sb. ve znění pozd. asistent soudce
novel
Mgr. Kateřina Gálová
asistent soudce
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Lenka Makalová
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Hana Kafková
Bc. Lucie Kafková
zapisovatelka

Hana Kafková
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Lenka Makalová
Bc. Lucie Kafková
zapisovatelka
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49 Nc

Rozhodování ve věcech exekucí
zahájených od 1.1.2005 do
31.12.2008

Mgr. Vlasta Fišerová
zastupování :
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.

- oddíl nařízení exekuce

Bc. Lucie Kafková
zapisovatelka

Pro rok 2015 neotevřen.
-

Lenka Makalová
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Hana Kafková

každá lichá napadlá věc

řízení o výkonu rozhodnutí vyjma Mgr. Bc. Berta
rozhodování věcí uvedených v ust. Benešová
§11 z.č. 121/2008Sb. ve znění pozd. asistentka soudce
novel
zastupování :
Mgr. Stanislav Ťok
Mgr. Kateřina Gálová
-

každá sudá napadlá věc

řízení o výkonu rozhodnutí vyjma
rozhodování věcí uvedených
v ust. §11 z.č. 121/2008Sb. ve
znění pozd. novel

JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
zastupování :
Mgr. Vlasta Fišerová
Mgr. Stanislav Ťok
asistent soudce
Mgr. Kateřina Gálová,
asistent soudce

Hana Kafková
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Lenka Makalová
Bc. Lucie Kafková
zapisovatelka

zastupování :
Mgr. Bc. Berta Benešová
rozhodování ve věcech exekucí
zahájených od 1.1.2009 do
31.12.2009

Mgr. Vlasta Fišerová
zastupování :
JUDr. Jiří Kalaš. Ph.D.

řízení o výkonu rozhodnutí vyjma
rozhodování věcí uvedených v ust.
§11 z.č. 121/2008Sb. ve znění pozd.
novel

Mgr. Bc. Berta
Benešová
asistentka soudce
zastupování :
Mgr. Stanislav Ťok
Mgr. Kateřina Gálová
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Lenka Makalová
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Hana Kafková
Bc. Lucie Kafková
zapisovatelka
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49 EXE

Rozhodování ve věcech exekucí

Mgr. Vlasta Fišerová

- oddíl exekuce

zastupování :
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.

* návrhy na pověření exekutora
k provedení exekuce v rozsahu 90%
celkového nápadu připadajícího na
jeden senát, přidělovaných obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku
EXE
- řízení o výkonu rozhodnutí vyjma
rozhodování věcí uvedených v ust.
§11 z.č. 121/2008Sb. ve znění pozd.
novel

Bc. Lucie Kafková
zapisovatelka

Mgr. Bc. Berta
Benešová
Ilona Škarydová
vyšší soudní úřednice
zastupování :
Mgr. Stanislav Ťok
Mgr. Kateřina Gálová

- oddíl prohlášení o majetku
návrhy na pomoc soudu podle § 260a
o.s.ř.

Mgr. Vlasta Fišerová
zastupování :
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.

- oddíl prohlášení o vykonatelnosti
(nařízení rady EU č. 44/2001)

Mgr. Vlasta Fišerová
zastupování :
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
vyřizuje soudce, který
rozhodoval v řízení, ve
kterém je prohlášení o
vykonatelnosti
požadováno, není-li
takový soudce, vyřídí věc
soudce, kterému je
přidělen senát
bezprostředně
následující, přičemž po
oddělení 61 EC následuje
oddělení 5 C
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Lenka Makalová
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Hana Kafková
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54 E

Rozhodování ve věcech výkonu
rozhodnutí

Mgr. Vlasta Fišerová

- věci řízení o výkonu rozhodnutí

zastupování :
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.

Pro rok 2015 neotevřen.
Miroslava Vorlíčková
vyšší soudní úřednice
Ilona Škarydová
vyšší soudní úřednice
zastupování:
Mgr. Bc. Berta Benešová
- řízení o návrzích, k nimž je příslušný Mgr. Kateřina Gálová
soud ve věcech výkonu rozhodnutí, Mgr. Stanislav Ťok
které byly dle zákona č. 396/2012 Sb. asistenti soudců
předány soudnímu exekutorovi
- řízení o výkonu rozhodnutí vyjma
rozhodování věcí uvedených v ust.
§11 z.č. 121/2008Sb. ve znění pozd.
novel.
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Bohumila Paulusová
zapisovatelka, plní povinnosti
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Eva Kropáčková
Vedoucí soudních
vykonavatelů:
Josef Schaffer
Soudní vykonavatelé:
Josef Drápela Milan Schaffer
Gabriela Bartesová
Soudní vykonavatelé se
vzájemně zastupují
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54 Nc

rozhodování ve věcech exekucí
zahájených od 1.1.2009 do
31.12.2009

JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
zastupování :
Mgr.Vlasta Fišerová

Mgr. Stanislav Ťok
asistent soudce
Pro rok 2015 neotevřen.
Mgr.Kateřina Gálová,
asistent soudce
zastupování:
Mgr. Bc. Berta
Benešová,
asistent soudce
Ilona Škarydová
vyšší soudní úřednice
---------- ---------------------------------------------- -----------------------------JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
54 EXE Rozhodování ve věcech exekucí
- oddíl nařízení exekuce

- oddíl exekuce
* návrhy na pověření exekutora
k provedení exekuce v rozsahu 100%
celkového nápadu připadajícího na
jeden senát, přidělovaných obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku
EXE

zastupování :
Mgr.Vlasta Fišerová

Bc. Lucie Kafková
zapisovatelka

----------------------------------Hana Kafková
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Lenka Makalová
Bc. Lucie Kafková
zapisovatelka

- řízení o výkonu rozhodnutí vyjma
rozhodování věcí uvedených v ust.
§11 z.č. 121/2008Sb. ve znění pozd.
novel

Mgr. Stanislav Ťok
Mgr. Kateřina Gálová
asistent soudce
zastupování :
Mgr. Bc. Berta Benešová
asistentka soudce
Ilona Škarydová
vyšší soudní úřednice

- oddíl prohlášení o majetku
návrhy na pomoc soudu podle § 260a
o.s.ř.

JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.

- oddíl prohlášení o vykonatelnosti
(nařízení rady EU č. 44/2001)

JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
zastupování :
Mgr. Vlasta Fišerová
s výjimkou rozhodnutí o
návrzích na zastavení
exekuce, na odklad
exekuce, o námitkách proti
příkazu k úhradě nákladů
exekuce a proti osobám
exekutorů a dalších
návrzích v řízeních, v nichž
byla nařízena exekuce nebo
byl pověřen exekutor do
30.4.2013.
zastupování :
Mgr. Vlasta Fišerová
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Hana Kafková
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Lenka Makalová
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Rozhodování ve věcech exekucí

55 Nc

Mgr. Vlasta Fišerová

O nových návrzích na zastavení
zastupování :
exekuce, odklad exekuce, o námitkách JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
proti příkazu k úhradě nákladů
exekuce a proti osobám exekutorů a
dalších návrzích, v nichž byla
nařízena exekuce do 31. 5. 2014
Pro rok 2015 neotevřen.

Eva Kropáčková
vedoucí soudní kanceláře
Jitka Gulyášová
Martina Posládková
zapisovatelky

55 EXE Rozhodování ve věcech exekucí
O nových návrzích na zastavení
exekuce, odklad exekuce, o námitkách
proti příkazu k úhradě nákladů
exekuce a proti osobám exekutorů a
dalších návrzích, v nichž byla
nařízena exekuce do 31. 5. 2014
Pro rok 2015 neotevřen.

56 Nc

Rozhodování ve věcech exekucí
Mgr. Vlasta Fišerová
O nových návrzích na zastavení
exekuce, odklad exekuce, o námitkách zastupování :
proti příkazu k úhradě nákladů
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
exekuce a proti osobám exekutorů a
dalších návrzích, v nichž byla
nařízena exekuce do 31. 5. 2014
Pro rok 2015 neotevřen.

Eva Kropáčková
vedoucí soudní kanceláře
Jitka Gulyášová
Martina Posládková
zapisovatelky

56 EXE Rozhodování ve věcech exekucí
O nových návrzích na zastavení
exekuce, odklad exekuce, o námitkách
proti příkazu k úhradě nákladů
exekuce a proti osobám exekutorů a
dalších návrzích, v nichž byla
nařízena exekuce do 31. 5. 2014
Pro rok 2015 neotevřen.
57 Nc

Rozhodování ve věcech exekucí
zahájených od 1.1.2009 do
31.12.2009
Pro rok 2015 neotevřen.
- řízení o výkonu rozhodnutí vyjma
rozhodování věcí uvedených v ust.
§11 z.č. 121/2008Sb. ve znění pozd.
novel

Mgr. Vlasta Fišerová
zastupování :
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
Mgr. Bc. Berta
Benešová
asistent soudce
Ilona Škarydová
vyšší soudní úřednice
zastupování :
Mgr. Stanislav Ťok
Mgr.Kateřina Gálová
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Lenka Makalová
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Hana Kafková
Bc. Lucie Kafková
zapisovatelka
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57 EXE Rozhodování ve věcech exekucí
Mgr. Vlasta Fišerová
zahájených v období od 1.1.2010 do
zastupování :
30.6.2011
JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
Pro rok 2015 neotevřen.
- řízení o výkonu rozhodnutí vyjma
rozhodování věcí uvedených v ust.
§11 z.č. 121/2008Sb. ve znění pozd.
novel

Mgr. Bc. Berta
Benešová
asistent soudce
Ilona Škarydová
vyšší soudní úřednice

Lenka Makalová
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Hana Kafková

Bc. Lucie Kafková
zapisovatelka

zastupování :
Mgr. Stanislav Ťok
Mgr.Kateřina Gálová

58 Nc

Rozhodování ve věcech exekucí
zahájených od 1.1.2009 do
31.12.2009
Pro rok 2015 neotevřen.

JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
zastupování :
Mgr. Vlasta Fišerová

Hana Kafková
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Lenka Makalová

Bc. Lucie Kafková
zapisovatelka
Mgr. Stanislav Ťok
Mgr. Kateřina Gálová
asistenti soudce
zastupování :
Mgr.Bc.Berta Benešová,
asistent soudce
Ilona Škarydová
vyšší soudní úřednice
----------- ---------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------ řízení o výkonu rozhodnutí vyjma
rozhodování věcí uvedených v ust.
§11 z.č. 121/2008Sb. ve znění pozd.
novel

58 EXE Rozhodování ve věcech exekucí
zahájených od 1.1.2010 do 27.4.2011
Pro rok 2015 neotevřen.
- řízení o výkonu rozhodnutí vyjma
rozhodování věcí uvedených v ust.
§11 z.č. 121/2008Sb. ve znění pozd.
novel
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JUDr. Jiří Kalaš Ph.D.
zastupování :
Mgr. Vlasta Fišerová

Hana Kafková
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Lenka Makalová

Mgr. Stanislav Ťok
Bc. Lucie Kafková
Mgr. Kateřina Gálová zapisovatelka
asistent soudce
zastupování :
Mgr.Bc. Berta Benešová,
asistenti soudce
Ilona Škarydová
vyšší soudní úřednice
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Oddělení P a Nc, P, Nc, Rod

19 P,
19 PaNc

Rozhodování ve věcech péče o nezletilé Eva Nykodýmová

Hana Hanková
vedoucí soudní kanceláře

zastupování :
Věci P, Nc, PaNc v rozsahu 95%
JUDr. Jiřina Horáčková
Radka Barhoňová
celkového nápadu přidělované obecným
zapisovatelka
dorovnávacím způsobem v rejstříku P.
S výjimkou věcí týkajících se osob, které
již mají u zdejšího soudu založen spis,
Mgr. Lydie Kraková
vyšší soudní úřednice
takový nápad se zapíše tomu soudci,
který ve věci rozhodoval naposledy.
zastupování :
- věci týkající se podpůrných opatření při Bc. Lucie Štichová
narušení schopnosti zletilého právně
jednat a svéprávnosti člověka,
- věci týkající se prohlášení za
nezvěstného, prohlášení za mrtvého či
určení data narození dítěte nebo smrti,
- věci týkající se svěřenského fondu,
- návrhy na povolení uzavření
manželství,
- věci týkající se určování a popírání
rodičovství,
- věci týkající se osvojení nezletilých,
- věci týkající se vydání nebo
prodloužení předběžného opatření
upravujícího poměry dítěte,
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
výživa, péče a styk,
- věci týkající se péče o jmění
nezletilého
- určení jména a příjmení nezletilého
- opatrovnictví nezletilých
- pěstounská péče
- poručenství
- pracovní záležitosti nezl. zaměstnance
- právní jednání nezletilého
- předání či navrácení nezl. dítěte
- předběžná opatření před zahájením
Pozn.: předběžná opatření
řízení v opatrovnických věcech
před zahájením řízení
- rozhodování o rodičovské
v opatrovnických
odpovědnosti
věcech
- souhlas s výdělečnou činností
mimo pracovní dobu
- svéprávnost nezletilého
soudci občanskoprávního
- výchovná a ochranná opatření
úseku soudu dle rozpisu
- rozhodování o pro nezl. významných
předsedy soudu
skutečnostech
vykonávající v týdenních
- zastupování nezletilého
intervalech dosažitelnost a
- ostatní
pracovní pohotovost
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19Nc

20 P,
20 PaNc

- věci týkající se podpůrných opatření
při narušení schopnosti zletilého
právně jednat a svéprávnosti člověka,
- věci týkající se prohlášení za
nezvěstného, prohlášení za mrtvého
či určení data narození dítěte nebo
smrti,
- věci týkající se zásahu do integrity
osob nezletilých, které dovršily
čtrnáctého roku věku a nenabyly plné
svéprávnosti a zásahu do integrity
osob neschopných úsudku způsobem
zanechávajícím trvalé, neodvratitelné
a vážné následky nebo způsobem
spojeným s vážným nebezpečím pro
jeho život nebo zdraví,
- věci týkající se svěřenského fondu,
- návrhy na povolení uzavření
manželství,
- věci týkající se určování a popírání
rodičovství,
- věci týkající se osvojení nezletilých,
- řízení ve věcech péče soudu
o nezletilé,
- věci týkající se vydání nebo
prodloužení předběžného opatření
upravujícího poměry dítěte,
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
výživa, péče a styk,
- věci týkající se péče o jmění
nezletilého
- určení jména a příjmení nezletilého
- opatrovnictví nezletilých
- pěstounská péče
- poručenství
- pracovní záležitosti nezl. zaměstnance
- právní jednání nezletilého
- předání či navrácení nezl. dítěte
- předběžná opatření před zahájením
řízení v opatrovnických věcech
- rozhodování o rodičovské
odpovědnosti
- souhlas s výdělečnou činností
- svéprávnost nezletilého
- výchovná a ochranná opatření
- rozhodování o pro nezl. významných
skutečnostech
- zastupování nezletilého
- ostatní

Eva Nykodýmová
zastupování :
JUDr. Jiřina Horáčková

Mgr. Lydie Kraková
vyšší soudní úřednice
zastupování :
Bc. Lucie Štichová

Pozn.: předběžná opatření
před zahájením řízení
v opatrovnických
věcech
mimo pracovní dobu
soudci občanskoprávního
úseku soudu dle rozpisu
předsedy soudu
vykonávající v týdenních
intervalech dosažitelnost a
pracovní pohotovost

Rozhodování ve věcech péče o nezletilé JUDr. Jiřina Horáčková
Věci P, Nc, PaNc v rozsahu 100%

Stav k 01. 01. 2015 - 24

zastupování :

Zdena Bělohlavová
vedoucí soudní kanceláře
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celkového nápadu přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku P.
S výjimkou věcí týkajících se osob, které
již mají u zdejšího soudu založen spis,
takový nápad se zapíše tomu soudci,
který ve věci rozhodoval naposledy.
- věci týkající se podpůrných opatření
při narušení schopnosti zletilého právně
jednat a svéprávnosti člověka,
- věci týkající se prohlášení za
nezvěstného, prohlášení za mrtvého či
určení data narození dítěte nebo smrti,
- věci týkající se svěřenského fondu,
- návrhy na povolení uzavření
manželství,
- věci týkající se určování a popírání
rodičovství,
- věci týkající se osvojení nezletilých,
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
- věci týkající se vydání nebo
prodloužení předběžného opatření
upravujícího poměry dítěte,
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
výživa, péče a styk,
- věci týkající se péče o jmění
nezletilého
- určení jména a příjmení nezletilého
- opatrovnictví nezletilých
- pěstounská péče
- poručenství
- pracovní záležitosti nezl. zaměstnance
- právní jednání nezletilého
- předání či navrácení nezl. dítěte
- předběžná opatření před zahájením
řízení v opatrovnických věcech
- rozhodování o rodičovské
odpovědnosti
- souhlas s výdělečnou činností
- svéprávnost nezletilého
- výchovná a ochranná opatření
- rozhodování o pro nezl. významných
skutečnostech
- zastupování nezletilého
- ostatní
20 Nc

- věci týkající se podpůrných opatření
při narušení schopnosti zletilého
právně jednat a svéprávnosti člověka,
- věci týkající se prohlášení za
nezvěstného, prohlášení za mrtvého
či určení data narození dítěte nebo
smrti,
- věci týkající se zásahu do integrity
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Eva Nykodýmová

Bc. Lucie Štichová
vyšší soudní úřednice
zastupování :
Mgr. Lydie Kraková

Pozn.: předběžná opatření
před zahájením řízení
v opatrovnických
věcech
mimo pracovní dobu
soudci občanskoprávního
úseku soudu dle rozpisu
předsedy soudu
vykonávající v týdenních
intervalech dosažitelnost a
pracovní pohotovost
JUDr. Jiřina Horáčková
zastupování :
Eva Nykodýmová
Bc. Lucie Štichová
vyšší soudní úřednice
zastupování :

Michaela Vestfálová, DiS.
zapisovatelka
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osob nezletilých, které dovršily
čtrnáctého roku věku a nenabyly plné
svéprávnosti a zásahu do integrity
osob neschopných úsudku způsobem
zanechávajícím trvalé, neodvratitelné
a vážné následky nebo způsobem
spojeným s vážným nebezpečím pro
jeho život nebo zdraví,
- věci týkající se svěřenského fondu,
- návrhy na povolení uzavření
manželství,
- věci týkající se určování a popírání
rodičovství,
- věci týkající se osvojení nezletilých,
- řízení ve věcech péče soudu
o nezletilé,
- věci týkající se vydání nebo
prodloužení předběžného opatření
upravujícího poměry dítěte
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
výživa, péče a styk,
- věci týkající se péče o jmění
nezletilého
- určení jména a příjmení nezletilého
- opatrovnictví nezletilých
- pěstounská péče
- poručenství
- pracovní záležitosti nezl. zaměstnance
- právní jednání nezletilého
- předání či navrácení nezl. dítěte
- předběžná opatření před zahájením
řízení v opatrovnických věcech
- rozhodování o rodičovské
odpovědnosti
- souhlas s výdělečnou činností
- svéprávnost nezletilého
- výchovná a ochranná opatření
- rozhodování o pro nezl. významných
skutečnostech
- zastupování nezletilého
- ostatní

25 P,
25 PaNc

Mgr. Lydie Kraková

Pozn.: předběžná opatření
před zahájením řízení
v opatrovnických
věcech
mimo pracovní dobu
soudci občanskoprávního
úseku soudu dle rozpisu
předsedy soudu
vykonávající v týdenních
intervalech dosažitelnost a
pracovní pohotovost

Rozhodování ve věcech péče o nezletilé JUDr. Stanislava Hantlová Zdena Bělohlavová
vedoucí soudní kanceláře
zastupování :
Věci P, Nc, PaNc v rozsahu 62%
JUDr. Eva Zárubová
Helena Spurná
celkového nápadu přidělované obecným
zapisovatelka
dorovnávacím způsobem v rejstříku P.
S výjimkou věcí týkajících se osob, které Bc. Lucie Štichová
již mají u zdejšího soudu založen spis,
vyšší soudní úřednice
takový nápad se zapíše tomu soudci,
zastupování :
který ve věci rozhodoval naposledy.
Mgr. Lydie Kraková
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- věci týkající se podpůrných opatření při
narušení schopnosti zletilého právně
jednat a svéprávnosti člověka,
- věci týkající se prohlášení za
nezvěstného, prohlášení za mrtvého či
určení data narození dítěte nebo smrti,
- věci týkající se svěřenského fondu,
- návrhy na povolení uzavření
manželství,
- věci týkající se určování a popírání
rodičovství,
- věci týkající se osvojení nezletilých,
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
- věci týkající se vydání nebo
prodloužení předběžného opatření
upravujícího poměry dítěte,
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
výživa, péče a styk,
- věci týkající se péče o jmění
nezletilého
- určení jména a příjmení nezletilého
- opatrovnictví nezletilých
- pěstounská péče
- poručenství
- pracovní záležitosti nezl. zaměstnance
- právní jednání nezletilého
- předání či navrácení nezl. dítěte
- předběžná opatření před zahájením
řízení v opatrovnických věcech
- rozhodování o rodičovské
odpovědnosti
- souhlas s výdělečnou činností
- svéprávnost nezletilého
- výchovná a ochranná opatření
- rozhodování o pro nezl. významných
skutečnostech
- zastupování nezletilého
- ostatní
25 Nc

- věci týkající se podpůrných opatření
při narušení schopnosti zletilého
právně jednat a svéprávnosti člověka,
- věci týkající se prohlášení za
nezvěstného, prohlášení za mrtvého
či určení data narození dítěte nebo
smrti,
- věci týkající se zásahu do integrity
osob nezletilých, které dovršily
čtrnáctého roku věku a nenabyly plné
svéprávnosti a zásahu do integrity
osob neschopných úsudku způsobem
zanechávajícím trvalé, neodvratitelné
a vážné následky nebo způsobem

Stav k 01. 01. 2015 - 27

Pozn.: předběžná opatření
před zahájením řízení
v opatrovnických
věcech
mimo pracovní dobu
soudci občanskoprávního
úseku soudu dle rozpisu
předsedy soudu
vykonávající v týdenních
intervalech dosažitelnost a
pracovní pohotovost
JUDr. Stanislava Hantlová
zastupování :
JUDr. Eva Zárubová
Bc. Lucie Štichová
vyšší soudní úřednice
zastupování :
Mgr. Lydie Kraková
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spojeným s vážným nebezpečím pro
jeho život nebo zdraví,
- věci týkající se svěřenského fondu,
- návrhy na povolení uzavření
manželství,
- věci týkající se určování a popírání
rodičovství,
- věci týkající se osvojení nezletilých,
- řízení ve věcech péče soudu
o nezletilé,
- věci týkající se vydání nebo
prodloužení předběžného opatření
upravujícího poměry dítěte
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
výživa, péče a styk,
- věci týkající se péče o jmění
nezletilého
- určení jména a příjmení nezletilého
- opatrovnictví nezletilých
- pěstounská péče
- poručenství
- pracovní záležitosti nezl. zaměstnance
- právní jednání nezletilého
- předání či navrácení nezl. dítěte
- předběžná opatření před zahájením
řízení v opatrovnických věcech
- rozhodování o rodičovské
odpovědnosti
- souhlas s výdělečnou činností
- svéprávnost nezletilého
- výchovná a ochranná opatření
- rozhodování o pro nezl. významných
skutečnostech
- zastupování nezletilého
- ostatní

41 P,
41 PaNc

Pozn.: předběžná opatření
před zahájením řízení
v opatrovnických
věcech
mimo pracovní dobu
soudci občanskoprávního
úseku soudu dle rozpisu
předsedy soudu
vykonávající v týdenních
intervalech dosažitelnost a
pracovní pohotovost

Rozhodování ve věcech péče o nezletilé Mgr. Monika Kymlová
Věci s cizím prvkem v rozsahu 100 %
celkového nápadu připadajícího na jeden
opatrovnický senát se specializací,
dorovnávané v rozsahu 80% nápadu
připadajícího na jeden opatrovnický
senát – bez specializace, přidělované
obecným dorovnávacím způsobem v
rejstříku P a Nc.
- Věci týkající se podpůrných opatření
při narušení schopnosti zletilého
právně jednat a svéprávnosti člověka,
- věci týkající se prohlášení za
nezvěstného, prohlášení za mrtvého či
určení data narození dítěte nebo smrti,
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zastupování :
JUDr. Eva Zárubová

Bc. Lucie Štichová
vyšší soudní úřednice
zastupování :
Mgr. Lydie Kraková

Zdena Bělohlavová
vedoucí soudní kanceláře
Bc. Jitka Nečesaná
zapisovatelka
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- věci týkající se svěřenského fondu,
- návrhy na povolení uzavření
manželství,
- věci týkající se určování a popírání
rodičovství,
- věci týkající se osvojení nezletilých,
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
- věci týkající se vydání nebo
prodloužení předběžného opatření
upravujícího poměry dítěte,
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
výživa, péče a styk,
- věci týkající se péče o jmění
nezletilého
- určení jména a příjmení nezletilého
- opatrovnictví nezletilých
- pěstounská péče
- poručenství
- pracovní záležitosti nezl. zaměstnance
- právní jednání nezletilého
- předání či navrácení nezl. dítěte
- předběžná opatření před zahájením
řízení v opatrovnických věcech
- rozhodování o rodičovské
odpovědnosti
- souhlas s výdělečnou činností
- svéprávnost nezletilého
- výchovná a ochranná opatření
- rozhodování o pro nezl. významných
skutečnostech
- zastupování nezletilého
- ostatní
41 Nc

Věci s cizím prvkem v rozsahu 100 %
celkového nápadu připadajícího na jeden
opatrovnický senát se specializací,
dorovnávané v rozsahu 80% nápadu
připadajícího na jeden opatrovnický
senát – bez specializace, přidělované
obecným dorovnávacím způsobem v
rejstříku Nc
- věci týkající se podpůrných opatření při
narušení schopnosti zletilého právně
jednat a svéprávnosti člověka,
- věci týkající se prohlášení za
nezvěstného, prohlášení za mrtvého
či určení data narození dítěte nebo
smrti,
- věci týkající se zásahu do integrity
osob nezletilých, které dovršily
čtrnáctého roku věku a nenabyly plné
svéprávnosti a zásahu do integrity
osob neschopných úsudku způsobem
zanechávajícím trvalé, neodvratitelné
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Pozn.: předběžná opatření
před zahájením řízení
v opatrovnických
věcech
mimo pracovní dobu
soudci občanskoprávního
úseku soudu dle rozpisu
předsedy soudu
vykonávající v týdenních
intervalech dosažitelnost a
pracovní pohotovost
Mgr. Monika Kymlová
zastupování :
JUDr. Eva Zárubová

Bc. Lucie Štichová
vyšší soudní úřednice
zastupování :
Mgr. Lydie Kraková
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45 Rod

a vážné následky nebo způsobem
spojeným s vážným nebezpečím pro
jeho život nebo zdraví,
- věci týkající se svěřenského fondu,
- návrhy na povolení uzavření
manželství,
- věci týkající se určování a popírání
rodičovství,
- věci týkající se osvojení nezletilých,
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
- věci týkající se vydání nebo
prodloužení předběžného opatření
upravujícího poměry dítěte
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
výživa, péče a styk,
- věci týkající se péče o jmění
nezletilého
- určení jména a příjmení nezletilého
- opatrovnictví nezletilých
- pěstounská péče
- poručenství
- pracovní záležitosti nezl. zaměstnance
- právní jednání nezletilého
- předání či navrácení nezl. dítěte
- předběžná opatření před zahájením
řízení v opatrovnických věcech
- rozhodování o rodičovské
odpovědnosti
- souhlas s výdělečnou činností
- svéprávnost nezletilého
- výchovná a ochranná opatření
- rozhodování o pro nezl. významných
skutečnostech
- zastupování nezletilého
- ostatní

Pozn.: předběžná opatření
před zahájením řízení
v opatrovnických
věcech
mimo pracovní dobu
soudci občanskoprávního
úseku soudu dle rozpisu
předsedy soudu
vykonávající v týdenních
intervalech dosažitelnost a
pracovní pohotovost

Rozhodování ve věcech podle hlavy
III. zák. č. 218/2003 Sb. – řízení ve
věcech dětí mladších 15 let

Eva Nykodýmová
zastupování :
JUDr. Jiřina Horáčková
Bc. Lucie Štichová
vyšší soudní úřednice
zastupování :
Mgr. Lydie Kraková

50 P,
50 PaNc

Rozhodování ve věcech péče o nezletilé JUDr. Eva Zárubová
Věci P, Nc, PaNc v rozsahu 100%
celkového nápadu přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku P.
S výjimkou věcí týkajících se osob, které
již mají u zdejšího soudu založen spis,
takový nápad se zapíše tomu soudci,
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zastupování :
JUDr. Stanislava Hantlová

Mgr. Lydie Kraková
vyšší soudní úřednice

Hana Hanková
vedoucí soudní kanceláře
zapisovatelky
Radka Barhoňová

Hana Hanková
vedoucí soudní kanceláře
Věra Bendová
zapisovatelka
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který ve věci rozhodoval naposledy
- věci týkající se podpůrných opatření při
narušení schopnosti zletilého právně
jednat a svéprávnosti člověka,
- věci týkající se prohlášení za
nezvěstného, prohlášení za mrtvého či
určení data narození dítěte nebo smrti,
- věci týkající se svěřenského fondu,
- návrhy na povolení uzavření
manželství,
- věci týkající se určování a popírání
rodičovství,
- věci týkající se osvojení nezletilých,
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
- věci týkající se vydání nebo
prodloužení předběžného opatření
upravujícího poměry dítěte,
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
výživa, péče a styk,
- věci týkající se péče o jmění
nezletilého
- určení jména a příjmení nezletilého
- opatrovnictví nezletilých
- pěstounská péče
- poručenství
- pracovní záležitosti nezl. zaměstnance
- právní jednání nezletilého
- předání či navrácení nezl. dítěte
- předběžná opatření před zahájením
řízení v opatrovnických věcech
- rozhodování o rodičovské
odpovědnosti
- souhlas s výdělečnou činností
- svéprávnost nezletilého
- výchovná a ochranná opatření
- rozhodování o pro nezl. významných
skutečnostech
- zastupování nezletilého
- ostatní
50 Nc

- věci týkající se podpůrných opatření při
narušení schopnosti zletilého právně
jednat a svéprávnosti člověka,
- věci týkající se prohlášení za
nezvěstného, prohlášení za mrtvého
či určení data narození dítěte nebo
smrti,
- věci týkající se zásahu do integrity
osob nezletilých, které dovršily
čtrnáctého roku věku a nenabyly plné
svéprávnosti a zásahu do integrity
osob neschopných úsudku způsobem
zanechávajícím trvalé, neodvratitelné
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zastupování :
Bc. Lucie Štichová

Pozn.: předběžná opatření
před zahájením řízení
v opatrovnických
věcech
mimo pracovní dobu
soudci občanskoprávního
úseku soudu dle rozpisu
předsedy soudu
vykonávající v týdenních
intervalech dosažitelnost a
pracovní pohotovost
JUDr. Eva Zárubová
zastupování :
JUDr. Stanislava Hantlová

Mgr. Lydie Kraková
vyšší soudní úřednice
zastupování :
Bc. Lucie Štichoová
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a vážné následky nebo způsobem
spojeným s vážným nebezpečím pro
jeho život nebo zdraví,
- věci týkající se svěřenského fondu,
- návrhy na povolení uzavření
manželství,
- věci týkající se určování a popírání
rodičovství,
- věci týkající se osvojení nezletilých,
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
- věci týkající se vydání nebo
prodloužení předběžného opatření
upravujícího poměry dítěte
- řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
výživa, péče a styk,
- věci týkající se péče o jmění
nezletilého
- určení jména a příjmení nezletilého
- opatrovnictví nezletilých
- pěstounská péče
- poručenství
- pracovní záležitosti nezl. zaměstnance
- právní jednání nezletilého
- předání či navrácení nezl. dítěte
- předběžná opatření před zahájením
řízení v opatrovnických věcech
- rozhodování o rodičovské
odpovědnosti
- souhlas s výdělečnou činností
- svéprávnost nezletilého
- výchovná a ochranná opatření
- rozhodování o pro nezl. významných
skutečnostech
- zastupování nezletilého
- ostatní
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Pozn.: předběžná opatření
před zahájením řízení
v opatrovnických
věcech
mimo pracovní dobu
soudci občanskoprávního
úseku soudu dle rozpisu
předsedy soudu
vykonávající v týdenních
intervalech dosažitelnost a
pracovní pohotovost
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Oddělení Nc a Cd
67 Nc

Rozhodování ve věcech
občanskoprávních
- oddíl návrhů na předběžná opatření
- oddíl na zajištění důkazů před
zahájením řízení

v pracovní době
soudci občanskoprávního
úseku dle časové
posloupnosti a abecedního
pořadí :
JUDr. Borovičková
Andrea Ph.D.
JUDr. Čejková Daniela
Mgr. Dobřichovská
Gedeonová Andrea LL.M.
JUDr. Dvouletá Štěpánka
Mgr.Bc. Fáberová Vanda
JUDr. Galiazzo Eliška (od

Lucie Vaňková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

1.7.2015)

JUDr. Hercíková Jana
JUDr. Honzíková Renáta
JUDr. Hustedová Jana
JUDr. Kalaš Jiří Ph.D.
JUDr. Kolbabová Helena
Mgr. Lenochová Olga
Mgr. Löffelmannová
Andrea
JUDr. Nezkusilová
Barbora
JUDr. Mgr. Schlitter
Jakub, Ph.D.
JUDr. Spáčilová Monika
mimo pracovní dobu
soudci občanskoprávního
úseku soudu dle rozpisu
předsedy soudu
vykonávající v týdenních
intervalech dosažitelnost a
pracovní pohotovost
- oddíl návrhů na předběžné opatření ve
věcech ochrany proti domácímu násilí
podle zák. č. 292/2013 Sb.
- návrhy na prodloužení předběžného
opatření ve věcech ochrany proti
domácímu násilí

v pracovní době
soudci občanskoprávního
úseku dle časové
posloupnosti a abecedního
pořadí :
JUDr. Borovičková
Andrea Ph.D.
JUDr. Čejková Daniela
Mgr. Dobřichovská
Gedeonová Andrea LL.M.
JUDr. Dvouletá Štěpánka
Mgr. Fáberová Vanda
JUDr. Galiazzo Eliška (od
1.7.2015)
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Lucie Vaňková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře
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JUDr. Hercíková Jana
JUDr. Honzíková Renáta
JUDr. Hustedová Jana
JUDr. Kalaš Jiří Ph.D.
JUDr. Kolbabová Helena
Mgr. Lenochová Olga
Mgr. Löffelmannová
Andrea
JUDr. Nezkusilová
Barbora
JUDr. Mgr. Schlitter
Jakub, Ph.D.
JUDr. Spáčilová Monika
mimo pracovní dobu
soudci občanskoprávního
úseku dle rozpisu předsedy
soudu vykonávající v
týdenních intervalech
dosažitelnost a pracovní
pohotovost

- oddíl nejasné návrhy a podání
- oddíl smírčí řízení podle § 67 o.s.ř.
- oddíl jmenovaní a vyloučení rozhodce
podle zákona č. 216/1994 Sb.
- oddíl podání učiněná ústně do
protokolu u nepříslušného soudu
- oddíl ustanovení hmotně právního
opatrovníka
- oddíl protestace směnek (šeků)
- oddíl přiznání osvobození od soudních
poplatků a ustanovení zástupce, podané
před zahájením řízení
- oddíl soudní prodej zástavy dle § 200y
a násl. o.s.ř.
- oddíl řízení podle § 200n o nahrazení
souhlasu zástupce KDP k seznámení se s
obsahem listin, na něž se vztahuje
mlčenlivost
- oddíl řízení o žádostech o zajištění
právní pomoci v přeshraničním sporu dle
zákona č. 629/2004 Sb.
- návrhy na doručení oznámení o
výhradě
- plnění povinností z PO ESLP
- zákaz výkonu práv - cenné papíry
- návrh na určení lhůty u nepříslušného
soudu
- oddíl Nc všeobecná podání
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soudci občanskoprávního
úseku dle časové
posloupnosti a abecedního
pořadí :
JUDr. Borovičková
Andrea Ph.D.
JUDr. Čejková Daniela
Mgr. Dobřichovská
Gedeonová Andrea LL.M.
JUDr. Dvouletá Štěpánka
Mgr. Fáberová Vanda
JUDr. Galiazzo Eliška (od
1.7.2015)

JUDr. Hercíková Jana
JUDr. Honzíková Renáta
JUDr. Hustedová Jana
JUDr. Kalaš Jiří Ph.D.
JUDr. Kolbabová Helena
Mgr. Lenochová Olga
Mgr. Löffelmannová
Andrea
JUDr. Nezkusilová
Barbora
JUDr. Mgr. Schlitter
Jakub, Ph.D.
JUDr. Spáčilová Monika

Lucie Vaňková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře
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-oddíl volby zástupců – zákoník práce

JUDr. Jana Hustedová
zastupování JUDr. Andrea
Borovičková Ph.D.

Lucie Vaňková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

- oddíl vyrozumění insolvenčního soudu
podle insolvenčního zákona o
skutečnostech důležitých pro řízení
(vyvěšení usn. o prohlášení konkursu na
úřední desku okresního soudu)

JUDr. Hana Zítková
zastupování:
JUDr. Monika Spáčilová

Lucie Vaňková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

- oddíl žádost o poskytování údajů z
CEO oprávněnou osobou (např.
rozhodcem)

JUDr. Hana Zítková
zastupování:
JUDr. Monika Spáčilová

Lucie Vaňková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

- oddíl úřední záznam o vykázání zaslaný
soudu podle § 47/3 zák. č. 273/2008 Sb.

JUDr. Hana Zítková
zastupování:
JUDr. Monika Spáčilová

Lucie Vaňková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

- oddíl věci dědické (pozůstalosti,
úschovy, umoření)

Mgr.Bc. Vanda Fáberová
zastupování:
JUDr. Andrea Borovičková
Ph.D.

Jana Bednaříková
vedoucí soudní kanceláře

- oddíl věci Nc s cizím prvkem

soudci občanskoprávního
úseku se specializací na
věci s cizím prvkem dle
časové posloupnosti a
abecedního pořadí :
JUDr. Dobřichovská
Gedeonová Andrea LL.M.

Lucie Vaňková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

(v období od 1.1.2015 do
30.6.2015)

JUDr. Galiazzo Eliška (od
1.7.2015)

JUDr. Kolbabová Helena
JUDr. Spáčilová Monika
- oddíl úschov rozhodčích nálezů

- oddíl nepodepsaná podání, podání
učiněná elektroniky neopatřená
zaručeným elektronickým podpisem,
pokud nebyl zaručený elektronický
podpis doplněn ve lhůtě tří dnů.
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JUDr. Zítková Hana
zastupování:
JUDr. Spáčilová Monika
JUDr. Hana Zítková
zastupování:
JUDr. Monika Spáčilová

Lucie Vaňková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře
Lucie Vaňková
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře
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36 Cd

Rozhodování ve věcech dožádání dle
§ 39 o.s.ř.
Věci dožádání v rozsahu 100%
celkového nápadu přidělované obecným
dorovnávacím způsobem v rejstříku Cd
- dožádání

- dožádání s cizím prvkem

asistenti soudců dle časové
posloupnosti a abecedního
pořadí :

Zuzana Vorlová
zapisovatelka,
plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře

Mgr. Bc. Benešová Berta
Mgr. Ďurčeková Blanka
Mgr. Gálová Kateřina
Mgr. Ťok Stanislav
soudci občanskoprávního
úseku se specializací na
věci s cizím prvkem dle
časové posloupnosti a
obráceného abecedního
pořadí :
JUDr. Spáčilová Monika
JUDr. Kolbabová Helena
JUDr. Galiazzo Eliška (od
1.7.2015)

JUDr. Dobřichovská
Gedeonová Andrea LL.M.
(v období od 1.1.2015 do
30.6.2015)

Poznámky:
Zastupování zapisovatelek, plnících povinnosti vedoucího soudní kanceláře: Zdeňka Pokorná,
zastupuje dle dispozic dozorčí úřednice
Pravidla pro přidělování:
- rozdělování věcí do jednotlivých senátů je založeno důsledně na objektivních kritériích, spisy jsou
přidělovány obecným dorovnávacím způsobem po jednom počínaje nejnižším číslem senátu dle
příslušné specializace vzestupně; 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;
- přidělování věcí je definitivní, změnit je lze pouze ze zákonných důvodů (dlouhodobá nepřítomnost
soudce, odchod k jinému soudu, vyloučení z důvodu podjatosti) proto, aby byl zajištěn řádný výkon
soudnictví při důsledném respektování zásady zákonného soudce. Pohyb spisu a jednotlivé úkony ve
spise jsou důsledně a nezaměnitelně zaznamenávány v databázi systém ISAS;
- dojde-li v průběhu řízení ke změně skutečností rozhodných pro zápis věci do specializovaného
senátu, nebo naopak do senátu bez specializace, dokončí řízení vždy ten soudce, kterému byla věc
původně přidělena;
- věci žalob z hlavní intervence podle § 91a o.s.ř. se přiděluji do senátu soudci, který vyřizuje věc
účastníků, proti kterým žaloba směřuje;
- pokud je návrh na zahájení řízení převáděn z rejstříku Nc, oddíl nejasné návrhy a podání, do rejstříku
C, zapíše se do senátu soudce, kterému byla věc v rejstříku Nc původně přidělena;
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- pokud dojde k odmítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření, při opětovném podání návrhu na
nařízení předběžného opatření ve stejné věci mezi týmiž účastníky se návrh přidělí soudci, který návrh
na nařízení předběžného opatření odmítl;
- pro zařazení jednotlivé věci do specializovaného senátu je vždy rozhodný okamžik zahájení řízení;
- za věc s cizím prvkem se v občanskoprávním řízení považuje věc, ve které je účastníkem fyzická
osoba s cizí státní příslušností nebo český státní občan s bydlištěm mimo území České republiky
anebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky; to neplatí, pokud je účastníkem
fyzická osoba se slovenskou státní příslušností. U kritéria bydliště se u českých státních občanů
vychází z adresy uvedené v návrhu na zahájení řízení.
- další specializace jsou určeny podle hmotněprávního předpisu, který se na danou věc použije
(zákoník práce, zákon o rodině) či jiného objektivního kritéria;
- při souběhu specializace u věcí s cizím prvkem a u věci pracovněprávních platí specializace pro věci
pracovněprávní;
- při souběhu specializace u věcí s cizím prvkem a u věci rodinných platí specializace pro věci
rodinné;
- při souběhu specializace věci opatrovnické a věci s cizím prvkem platí specializace pro věci
opatrovnické;
- dojde-li k tomu, že věc, která patří do specializovaného senátu, bude omylem zapsána do senátu
jiného, platí zásada, že takto omylem zapsanou věc, předloží předseda tohoto senátu do jednoho
měsíce od zápisu příslušnému místopředsedovi soudu. Pokud bude v těchto lhůtách omylem zapsaná
věc místopředsedovi předložena, bude dále projednávat tuto věc soudce, který se podle rozvrhu práce
zabývá danou specializací. Pokud v těchto lhůtách věc místopředsedovi předložena nebude, platí
zásada, že takto omylem zapsanou věc projedná a rozhodne příslušný předseda tohoto jiného senátu, i
když se jinak podle rozvrhu práce příslušnou specializací nezabývá;
- v občanskoprávních věcech při spojení věcí dle § 112 o.s.ř. se v senátu, v němž je nadále vedeno
společné řízení zvyšuje údaj o počtu přidělených věcí o tolik, kolik ze spojených věcí bylo původně
přiděleno do jiných senátů, jiných soudců;
- v případě vyloučení soudce, který vyřizuje občanskoprávní agendu (s výjimkou rejstříku P a Nc a
Rod), dle § 15 o.s.ř. věc projedná a rozhodne zastupující soudce určený rozvrhem práce. V případě
vyloučení zastupujícího soudce věc projednají a rozhodnou v pořadí po sobě jdoucím soudci přidělení
k bezprostředně následujícímu občanskoprávnímu oddělení, přičemž po oddělení 61 EC následuje
oddělení 5 C;
- v případě vyloučení soudce, který vyřizuje agendu rejstříku P a Nc a Rod, dle § 15 o.s.ř. věc projedná
a rozhodne zastupující soudce určený rozvrhem práce. V případě vyloučení zastupujícího soudce,
projednají a rozhodnou v pořadí po sobě jdoucím soudci přidělení k bezprostředně následujícímu
oddělení rejstříku P a Nc, v případě vyloučení všech soudců, kteří vyřizují agendu rejstříku P a Nc, věc
projednají a rozhodnou v pořadí po sobě jdoucím soudci přidělení k bezprostředně následujícímu
občanskoprávnímu oddělení, přičemž po oddělení 61 EC následuje oddělení 5 C.
- návrhy na obnovu řízení se přidělují do senátu soudci, který rozhodl věc, do které návrh na obnovu
řízení směřuje.
- věci vyloučené k samostatnému projednání se přidělují do senátu soudci, který rozhodl o vyloučení
věci k samostatnému projednání.
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- neskončí-li řízení o návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu v rejstříku EPR (aplikace
CEPR) rozhodnutím, kterým se řízení končí, nebo nebyl-li elektronický platební rozkaz vydán,
převádí se spis do sporného řízení do senátu C příslušného dle obecného dorovnávacího systému,
včetně dodržení specializací u jednotlivých senátů.
Pravidla pro zastupování:
- v případě nepřítomnosti soudce, který vyřizuje občanskoprávní agendu (s výjimkou rejstříku P a Nc a
Rod), jej zastoupí soudce určený rozvrhem práce. Není-li rozvrhem práce určeno jinak zastupuje
soudce uvedený jako zastupující v senátu C i ve všech ostatních věcech, kde je zastupovaný soudce
zákonným soudcem. V případě nepřítomnosti zastupujícího soudce, nebo jeho vyloučení dle § 15
o.s.ř., jej zastoupí v pořadí po sobě jdoucím soudci přidělení k bezprostředně následujícímu
občanskoprávnímu oddělení, přičemž po oddělení 61 EC následuje oddělení 5 C;
- v případě nepřítomnosti soudce, který vyřizuje agendu rejstříku P a Nc a Rod, jej zastoupí soudce
určený rozvrhem práce. V případě nepřítomnosti zastupujícího soudce, nebo jeho vyloučení dle § 15
o.s.ř., jej zastoupí v pořadí po sobě jdoucím soudci přidělení k bezprostředně následujícímu oddělení
rejstříku P a Nc, v případě nepřítomnosti, nebo vyloučení dle § 15 o.s.ř., všech soudců, kteří vyřizují
agendu rejstříku P a Nc, jej zastoupí v pořadí po sobě jdoucím soudci přidělení k bezprostředně
následujícímu občanskoprávnímu oddělení, přičemž po oddělení 61 EC následuje oddělení 5 C.
Různé:
- všichni soudci občanskoprávního úseku a určené administrativní pracovnice zabezpečují pohotovost
za účelem rozhodování o návrzích na předběžná opatření a za účelem provádění potřebných úkonů při
realizaci těchto předběžných opatření. Podrobnosti může upravit organizační opatření vypracované
místopředsedou pro věci občanskoprávní;
- v případě rozhodování o návrzích a žádostech směřujících do věcí vedených v neobsazených
soudních odděleních, o návrhu nebo žádosti rozhodne soudce přidělený k bezprostředně následujícímu
oddělení, které je obsazeno, pokud věc nebyla přidělena k projednání a rozhodnutí jinému soudci;
- o žalobě pro zmatečnost rozhodne soudce přidělený k občanskoprávnímu oddělení bezprostředně
následujícímu po oddělení, v němž bylo vydáno napadené rozhodnutí, přičemž po oddělení 61 EC
následuje oddělení 5 C;
- všichni administrativní pracovníci soudu jsou pověření výkonem funkce soudního doručovatele pro
doručování soudních písemností mimo úkonu soudu, v rozsahu jednacího a vnitřního a kancelářského
řádu.
Obsazování senátů přísedícími ve věcech pracovněprávních:
Pro obsazování senátů přísedícími a pro změny v obsazení senátů přísedícími ze závažných důvodů
(zejm. konec funkčního období, dlouhodobá nemoc, dlouhodobá nepřítomnost či jiné závažné osobní
důvody) platí následující pravidla:
1.
Jednotlivé senáty mohou být obsazovány pouze přísedícími, kteří jsou jednotlivým senátům
přiděleni a kteří jsou v abecedním pořadí dle příjmení uvedeni pro jednotlivé senáty v příloze rozvrhu
práce.
2.
Senáty jsou obsazovány přísedícími pro každou věc příslušného senátu v pořadí, v němž
jednotlivé věci napadly, obživly nebo v nichž vznikla potřeba změny v osobě přísedícího ze závažných
důvodů kolovacím způsobem v abecedním pořadí příjmení přísedících.
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3.
Nebude-li možné v konkrétní věci senát obsadit podle článku 2., obsadí se senát přísedícím
následujícím v abecedním pořadí za tím přísedícím, kterým nemůže být senát obsazen. O této
skutečnosti a o důvodech, které k obsazení senátu tímto způsobem vedly, učiní předseda senátu
záznam do spisu a vedoucí kancelář tuto skutečnost následně vyznačí v ISASu v rubrice „trvalá
poznámka“.
4.
Je-li v konkrétní věci v senátu, k němuž nejsou přiděleni přísedící, potřeba senátního
rozhodování, obsadí se senát podle článků 2 a 3 přísedícími, kteří jsou dle přílohy rozvrhu práce
přiděleni senátu 16 C.
5.
Věci, v nichž do 31. 12. 2014 již byly senáty přísedícími obsazeny, budou projednány
v dosavadním složení senátů.
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