Krajský soud v Hradci Králové

Spr 2708/2012

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 8.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2012 měním a doplňuji na
občanskoprávním a obchodním úseku pracoviště pobočky v Pardubicích s účinností
od 1. 7. 2012 t a k t o :
A. Úsek občanskoprávního soudnictví
Z důvodu přeložení Mgr. Pavla Hradeckého k výkonu funkce ke Krajskému soudu
v Hradci Králové a jmenování stávajícího soudce krajského soudu JUDr. Jaroslava
Chmelíka, Ph.D. předsedou senátu se rozvrh práce občanskoprávního úseku mění
takto:
1. Soudce Mgr. Radek Kopsa se vyčleňuje ze soudního oddělení 18 Co a nově se
zařazuje k výkonu soudnictví do soudního oddělení 22 Co.
2. Soudce Mgr. Pavel Hradecký se zařazuje k výkonu soudnictví do soudního
oddělení 18 Co.
3. Personální složení senátu 18 Co: Předsedové senátu – Mgr. Miloš Zdražil a JUDr
Alena Pokorná, soudci – JUDr. Vít Pejšek a Mgr. Pavel Hradecký.
4. Personální složení senátu 22 Co: Předsedové senátu – JUDr. Bořivoj Hájek a
JUDr. Jaroslav Chmelík, Ph.D., soudci – JUDr. Martina Vršanská a Mgr. Radek
Kopsa.
5. Oddíl Pravidla pro přidělování spisů Co soudcům v občanskoprávních odvolacích
senátech k referování se v bodě 9. ohledně soudního oddělení 22 Co mění takto:
„22 Co – v poměru 4 : 4 : 5 : 5 (tj. předsedové senátu každé páté „přidělovací
kolo“ nedostávají spis).“
6. Oddíl Pravidla pro přidělování spisů Co soudcům v občanskoprávních odvolacích
senátech k referování se v bodě 12. doplňují následujícím textem:
„V senátě 22 Co odpovídá za vyřizování věcí soudci (votanty) předseda senátu
JUDr. Bořivoj Hájek ve věcech se sudým běžným číslem ve spisové značce
krajského soudu, předseda senátu JUDr. Jaroslav Chmelík, Ph.D. ve věcech
s lichým běžným číslem ve spisové značce krajského soudu.“

B. Úsek obchodního soudnictví
Z důvodu ukončení pracovního poměru asistenta soudce Mgr. Petra Babky a
úspěšného ukončení studia vyšších soudních úředníků stávající soudní tajemnicí
Lenkou Pilařovou se rozvrh práce obchodního úseku mění takto:
1. V oddílu rozvrhu práce v části, která upravuje zařazení Asistentů soudců na
úseku obchodního soudnictví, se vypouští následující text:
„Mgr. Petr Babka
- přidělen JUDr. Jaroslavě Zuskové,
- vykonává jednotlivé úkony v soudním řízení z pověření uvedené soudkyně a
podílí se na rozhodovací činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 121/2008
Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“
2. V oddílu Pravidla pro přidělování agendy INS, K, Kv vyšším soudním úředníkům a
soudním tajemníkům se vymezení působnosti Lenky Pilařové mění takto:
„Lenka Pilařová (vyšší soudní úřednice)
- provádí úkony v soudním oddělení 56,
- podle § 27 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších
úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, se vyšší
soudní úřednice pověřuje úkony podle § 10 odst. 3 písm. p) zákona
č. 121/2008 Sb.
Zastupují v uvedeném pořadí: Mgr. Kateřina Jiroutová, Jana CilimingasHavlíčková, Kateřina Janovská.“
V Hradci Králové dne 19. června 2012

JUDr. Milan Bořek
předseda krajského soudu

