OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 9

28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10 - Vršovice, telefon: 251 447 709

___________________________________________________________________________
Praha 29. března 2019

30 Spr 368/2019

Změna č. 3
rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 9
Rozvrh práce Obvodního soudu pro Prahu 9 na rok 2019 zpracovaný v souladu se zákonem č.
6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění, se s účinností od 1. dubna 2019 mění a doplňuje následovně:
1.

rozvrh práce se v obecné části upravující postavení soudního tajemníka na trestním úseku
mění tak, že na místo vyjmenovaných úkonů, které je soudní tajemník samostatně
oprávněn vykonávat, zní úprava postavení soudního tajemníka nově takto: Předseda soudu
pověřuje soudní tajemníky, aby samostatně vykonávali jednoduché úkony vyhrazené podle
zákonů o soudním řízení předsedovi senátu, a to v rozsahu stanoveném v ustanovení § 6
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy,

2.

rozvrh práce se v obecné části týkající se občanskoprávního úseku doplňuje takto:
bod VI.
Soudní tajemník
Předseda soudu pověřuje soudní tajemníky, aby samostatně vykonávali jednoduché úkony
vyhrazené podle zákonů o soudním řízení předsedovi senátu, a to v rozsahu stanoveném
v ustanovení § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské
soudy,

3.

z porozsudkové agendy a rozhodování o obnově řízení v senátu 1T a 101T se vyřazuje
Mgr. et Mgr. Markéta Vernerová Ivičičová,

4.

vyřizováním porozsudkové agendy a rozhodování o obnově řízení v senátu 101T se
pověřuje Mgr. Lucie Průšová,

5.

do rozvrhu práce se doplňuje obsazení senátu 1T následovně:

1T

Rozhodování v trestních věcech (věci
T), v nichž je podána obžaloba, návrh
na potrestání či návrh na schválení
dohody o vině a trestu, kromě věcí
ve kterých je soudce vyloučen
z rozhodování úkonem přípravného
řízení, včetně věcí dle ZMJS –

Mgr. Lucie Průšová
zástup:
JUDr. Mgr. Petr Blažek, PhD.
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Mgr. Jan Borunský
asistent soudce
zástup:
vzájemně dle
obecných pravidel
trestního úseku

v objemu 100% celkového nápadu

neobsazeno
rejstříková vedoucí
zástup:
Kateřina
Nováčková

Rozhodování o obnově řízení

Anna Hongová
vyšší soudní
úřednice
zástup:
Dana Hejhalová
6.

soudce JUDr. Václav Kvapil se vyřazuje ze zastupování v senátu 3T,

7.

zástupem soudce JUDr. Mgr. Petra Blažka, PhD. v senátu 3T a 0Td se pověřuje Mgr.
Lucie Průšová,

8.

soudce Mgr. Jan Sklenář se vyřazuje ze zastupování v senátu 0Td,

9.

soudce JUDr. Mgr. Petr Blažek, PhD. se vyřazuje ze zastupování v senátu 43T, 47Nt,
48Nt,

10.

zástupem soudce Mgr. Jana Sklenáře v senátu 43T, 47Nt a 48Nt se pověřuje JUDr.
Václav Kvapil,

11.

soudci JUDr. Mgr. Petru Blažkovi, PhD. se zastavuje nápad nových věcí v senátu 3T,

12.

ze seznamu přísedících přidělených senátu 3T se vyřazuje z důvodu odvolání z funkce
přísedící Alena Nápravníková,

13.

ze seznamu přísedících přidělených senátu 2T se vyřazuje z důvodu ukončení funkčního
období přísedící Miroslav Vojtíšek,

14.

z důvodu otevření senátu 1T se mění přidělení přísedících do jednotlivých senátů trestního
úseku dle nového znění přílohy č. 3 rozvrhu práce,

15.

soudci JUDr. Milanu Zobačovi se zastavuje nápad nových věcí v senátu 5C, 5Nc a 5Cd,

16.

Ing. Jiří Kautský se k dosavadním pracovním povinnostem pracovníka spisovny pověřuje
výkonem pracovních povinností pracovníka vyššího zápisového oddělení a elektronické
podatelny,

17.

výkonem funkce pracovnice podatelny se pověřuje Zuzana Nedomanská,

18.

asistent soudce Mgr. Jan Borunský se vyřazuje z plnění všech pracovních povinností
uložených mu rozvrhem práce na rok 2019 pro soudkyni JUDr. Moniku Primusovou a
Mgr. Karla Hanuše,

19.

asistent soudce Mgr. Jan Borunský se pověřuje výkonem funkce asistenta soudců Mgr.
Lucie Průšové a JUDr. Václava Kvapila,
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20.

asistentka soudce Mgr. Pavla Mičánková se vyřazuje z plnění všech pracovních
povinností uložených jí rozvrhem práce na rok 2019 pro soudce JUDr. Václava Kvapila,

21.

asistentka soudce Mgr. Zuzana Pilerová se pověřuje výkonem funkce asistentky soudce
JUDr. Moniky Primusové a Mgr. Karla Hanuše,

22.

výkonem funkce soudní zapisovatelky v senátu 98C, 98Nc a 98Cd se pověřuje Lydie
Ailová,

23.

rejstříková vedoucí Alice Řezníčková se vyřazuje z plnění všech pracovních povinností
uložených jí rozvrhem práce na rok 2019,

24.

výkonem funkce rejstříkové vedoucí pro úkony VSÚ v senátu 78EXE, 66EXE, 25Nc,
66Nc, 73EXE, 73Nc, 74EXE, 74Nc, 75EXE a 80EXE se pověřuje Tereza Bíbrová.

Mgr. Michaela Wenzlová
předsedkyně soudu
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