V Praze dne 24. září 2012
OKRESNÍ SOUD PRAHA–ZÁPAD
Karmelitská 19
118 15 P r a h a
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ROZVRH PRÁCE
pro rok 2012 se změnami platnými ode dne 1. října 2012

občansko právní

občansko právní

S ohledem na návrat Mgr. Štěpánky Tůmové z rodičovské dovolené a s ohledem na
organizační potřeby soudu dochází k následujícím změnám rozvrhu práce:

3.

7.

Pořadí přidělování – obchodní věci l. kolo
Věci C, EC
Věci Cm – 1. kolo
Věci Nc – civil
Věci Nt v přípravném řízení, rozhodování o
předběžných opatřeních dle § 74, § 76a a § 76b o.s.ř.
dle rozpisu služeb
z nápadu se vyjímají věci specializace cizina, bytové
věci, dědické spory, pracovní spory, správní věci

Mgr. Marousková
Marcela

Zástup:
Mgr. Tůmová
JUDr. Havrda
JUDr. Cízlová

Pořadí přidělování 5. kolo s výjimkou 3. pořadí
JUDr. Havrda Filip
Věcech C, EC, obchodní věci Cm - 3. kolo,
pracovní spory – 1. kolo
Věci Nc – civil
Věci Nt v přípravném řízení, rozhodování
o předběžných opatřeních dle § 74, § 76a a § 76b
o.s.ř. dle rozpisu služeb
z nápadu se vyjímají bytové věci, správní věci, věci
specializace cizina a dědické spory
Zástup C:
Mgr. Tůmová
JUDr. Cízlová
Mgr. Marousková
Zástup E:
JUDr. Nefová
Mgr. Bornová
JUDr. Blažek
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občansko právní
občansko právní,
opatrovnické
občansko právní, dědické

8.

Pořadí přidělování 6. kolo s výjimkou 2. pořadí
Věci C, EC,
Věci Cm – 3. kolo
pracovní spory – 2. kolo
Věci Nc civil
Věci Nt v přípravném řízení, rozhodování o
předběžných opatření dle § 74, § 76a a § 76b o.s.ř.
dle rozpisu služeb
z nápadu se vyjímají věci bytové, pracovní spory,
správní věci, dědické spory a věci specializace
cizina

JUDr. Drahokoupilová
Marie
napadlé
do
Věci
30.9.2012 včetně
Mgr. Tůmová Štěpánka
Věci
napadlé
od
1.10.2012
Zástup JUDr.
Drahokoupilové:
Mgr. Tůmová
JUDr. Cízlová
Mgr. Marousková
JUDr. Havrda
Zástup Mgr. Tůmové:
JUDr. Cízlová
Mgr. Marousková
JUDr. Havrda

Pořadí přidělování 7. kolo s výjimkou 2 pořadí
Věci C, EC
Věci specializace pracovní spory 3. kolo
Věci Nt v přípravném řízení, rozhodování o
předběžných opatřeních dle § 74, § 76a a § 76b
13. o.s.ř. dle rozpisu služeb
Věci Nc – civil
z nápadu se vyjímají bytové věci, obchodní věci,
správní věci, věci specializace cizina a dědické
spory

JUDr. Blanka Rejšková

Pořadí přidělování 8. kolo s výjimkou 2. pořadí
neskončené věci
Věci C, EC, specializace dědické spory, obchodní
věci Cm – 4. kolo,
z nápadu se vyjímají věci bytové, správní věci,
pracovní spory a věci se specializací cizina
15. Rozhodování o opravných prostředcích proti
rozhodnutí VSÚ nebo soudní tajemnice, dohled nad
činností, kontrola a metodické vedení VSÚ,
tajemnic, vedoucí kanceláře na dědickém oddělení

JUDr. Cízlová Vlasta
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Zástup C, EC:
JUDr. Blažek
JUDr. Havrda
Zástup P a Nc:
JUDr. Hrbková
JUDr. El Haddidy

Zástup:
Mgr. Tůmová
Mgr. Marousková
JUDr. Havrda
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dědické

20.

Pořadí přidělování 1.
Pověřuje soudní komisaře
Věci D – vyjma věcí, které rozhoduje soudce,
vede, organizuje a řídí práce na tomto odd.,
zakládá spisy a vyhledává v nich, munduje spisy
na tomto odd., vydává úřední opisy a výpisy,
vyznačuje PM, vede knihu odeslaných spisů,
provádí další práce na odd. D, příprava věcí D na
spisovnu,
Věci Nc – dědické,
Věci Sd - 100%,
Věci U – 100%

občanskoprávní

Věci EC
o zaplacení částky různých žalobců,

Englberthová
Jarmila
do 31.10.2012
Povolná Hana
počínaje dnem 1.11.2012

Krmela
Jitka

Jan,

Vlčková

Počínaje 1.5.2011 se zřizují rejstříky EC, které svým
označením odpovídají součtu čísla sto s číslem
vzájemné zastupování
rejstříku soudce C, kdy v rozsahu samostatné
rozhodovací činnosti vymezené právními předpisy
rozhoduje samostatně VSÚ, případně tajemník, a to
včetně porozsudkové agendy. V ostatních případech
rozhoduje věc soudce, jehož číslo rejstříku bylo
k číslu sto přičítáno.

Všechny věci dosud vyřizované JUDr. Marií Drahokoupilovou jsou přidělovány ode dne
1.1.2013 Mgr. Štěpánce Tůmové
Věci rejstříku 19EC a dále věci žalobce Dopravní podniky hlavního města Prahy, a.s.
a společností, jimž byly pohledávky touto společností postoupeny napadlé soudu ode dne
18.7.2011 do 2.7.2012 včetně bez ohledu na rejstřík, v němž jsou vedeny, jsou přidělovány
dle kolovacího systému JUDr. Janě Hrbkové a JUDr. Zuzaně El Haddidy, pokud není možné,
aby v rozsahu samostatné rozhodovací činnosti vymezené právními předpisy byly samostatně
rozhodovány VSÚ, případně tajemníkem.
Věci rejstříku 19EC a dále věci žalobce Dopravní podniky hlavního města Prahy, a.s.
a společností, jimž byly pohledávky touto společností postoupeny napadlé soudu ode dne
3.7.2012 bez ohledu na rejstřík, v němž jsou vedeny, jsou přidělovány JUDr. Filipu
Havrdovi, pokud není možné, aby v rozsahu samostatné rozhodovací činnosti vymezené
právními předpisy byly samostatně rozhodovány VSÚ, případně tajemníkem.
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Přísedící senátu 8C
-----------------Ing. Blacká Miloslava
Coufalová Věra
Drlíková Vladimíra
JUDr. Jůzlová Zdeňka
Ing. Kaláb Bohumil
PhDr. Matas Jiří
Mgr. Maxmilián Zdeněk
JUDr. Říha Petr
Říhová Alena
Mgr. Vanke Ondřej
PhDr. Adámek Ladislav
Adámková Zdeňka
Bc. Drncová Věra
Mgr. Kačerová Jana
Mgr. Ležáková Jana
Rosíková Ludmila
Štěrba Jan
Vojtíšková Věra
Votava Miroslav

JUDr. Vlasta C í z l o v á
předsedkyně Okresního soudu Praha – západ
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