Krajský soud v Hradci Králové

Spr 2828/2014

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 6.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2014 na jednotlivých úsecích krajského
soudu s účinností od 1. 7. 2014 měním t a k t o :
I. Občanskoprávní úsek pracoviště Hradec Králové
Pod nadpisem „Pravidla pro přidělování věcí agendy Co a Nc – druhostupňová do
jednotlivých soudních oddělení:“ měním pod písmenem G s ohledem na
předpokládané ukončení delší pracovní neschopnosti předsedkyně senátu JUDr.
Věnceslavy Hotařové tak, že věci do senátu 24 Co se přidělují v poměru 4 : 5 : 5 : 0
(tj. předsedkyni senátu JUDr. Věnceslavě Hotařové se opět věci přidělují).
II. Obchodní úsek pracoviště Hradec Králové
Do rozvrhu práce doplňuji do pravidel pro přidělování agendy INS do soudních
oddělení větu: „Bude-li zjištěno, že u insolvenčního soudu již probíhá insolvenční
řízení na majetek dlužníka, který tvoří s novým dlužníkem koncern, bude věc
přidělena do stejného soudního oddělení, ve kterém insolvenční řízení na majetek
dlužníka z koncernu již probíhá“.
Pravidla pro přidělování agendy INS do soudních oddělení po této změně zní:
„Pravidla pro přidělování agendy INS do soudních oddělení.
Věci napadlé do agendy INS se rozdělují na základě nastaveného parametru pro
automatické přidělování nápadu v aplikaci ISIR mezi soudní oddělení 35, 40, 41, 42
a 45 (v uvedeném pořadí) v poměru 1 : 1 : 1 : 1 : 1.
Bude-li lustrací zjištěno, že u insolvenčního soudu již probíhá insolvenční řízení na
majetek manžela dlužníka, bude věc přidělena do stejného soudního oddělení, ve
kterém insolvenční řízení na majetek manžela dlužníka probíhá; to neplatí, pokud by
mělo dojít k přidělení návrhu do soudních oddělení 34 a 43.
Bude-li zjištěno, že u insolvenčního soudu již probíhá insolvenční řízení na majetek
dlužníka, který tvoří s novým dlužníkem koncern, bude věc přidělena do stejného
soudního oddělení, ve kterém insolvenční řízení na majetek dlužníka z koncernu již
probíhá.
Jde-li o opakovaný insolvenční návrh týkající se téhož dlužníka poté, co předchozí
insolvenční návrh byl odmítnut, zamítnut nebo řízení o něm bylo zastaveno, přidělí se
věc do stejného soudního oddělení, které rozhodovalo o původním návrhu; to
neplatí, pokud by mělo dojít k přidělení návrhu do soudních oddělení 34 a 43.

Oddělení 41 – JUDr. Pavel Voseček
- specializace na návrhy na zahájení insolvenčního řízení, v nichž dlužník je
finanční institucí definovanou v § 2 písm. k) zákona č. 182/2006 Sb. v platném
znění.
Oddělení 42 – JUDr. Jolana Maršíková
- specializace na projednání a rozhodování ve věcech, v nichž byl spolu
s insolvenčním návrhem podán návrh na povolení reorganizace.
Oddělení 45 – JUDr. Monika Marčišinová
- specializace na návrhy na zahájení insolvenčního řízení, v nichž dlužník má
registrované sídlo nebo bydliště mimo území České republiky, a návrhy na
zahájení vedlejších úpadkových řízení podle čl. 27 Nařízení Rady (ES)
č. 1346/2000.
III. Trestní úsek pracoviště Pardubice
Vzhledem k rozhodnutí ministryně spravedlnosti ze dne 16. 5. 2014, č. j. MSP280/2014-OJ-SO/3, jímž byl JUDr. Aleš Holík, předseda senátu krajského soudu,
dočasně přidělen na období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 k výkonu soudnictví
k Vrchnímu soudu v Praze, rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 27. 2. 2014, Spr 1009/2014, jímž byl předseda senátu Okresního soudu
v Chrudimi Mgr. Petr Žanda dočasně přidělen k výkonu soudnictví na dobu od 1. 7.
2014 do 30. 6. 2017 ke Krajskému soudu v Hradci Králové a rozhodnutí předsedy
Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 6. 2014, Spr 2466/2014, jímž byl
soudce Mgr. Roman Drahný jmenován do funkce předsedy senátu:
1. Vyřazuji předsedu senátu JUDr. Aleše Holíka ze soudního oddělení 13 a do tohoto
soudního oddělení zařazuji soudce Mgr. Petra Žandu, v důsledku čehož bude
nové složení senátu 13 následující:
„Předseda senátu: Mgr. Roman Drahný
Členové senátu: JUDr. Pavel Pelák, Mgr. Petr Žanda“
2. V části nazvané Odpovědnost předsedů senátu za vyřizování věcí přidělených
členu senátu (votantovi) vypouštím text:
„senát 13 –
JUDr. Aleš Holík“
a nahrazuji textem:
„senát 13 –
Mgr. Roman Drahný“
IV. Obchodní úsek pracoviště Pardubice
S ohledem na posílení úseku veřejných rejstříků právnických a fyzických osob o
soudní tajemnici Markétu Mejtskou a nástup nové vyšší soudní úřednice
Mgr. Michaely Hoškové na úsek insolvenční
1. Vypouštím text:
„Pravidla pro přidělování věcí obchodního rejstříku vyšším soudním úředníkům
Vyšší soudní úředníci provádějí úkony soudu v řízení ve věcech veřejných
rejstříků právnických a fyzických osob včetně provádění zápisů do rejstříku podle
ustanovení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších

úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, vyjma úkonů,
které si podle § 13 citovaného zákona vyhradí soudce.
Michaela Brožová
- rozhoduje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U,
jejichž vložky končí číslicemi 1, 2, 3, 4, 5.
Zastupuje: Tomáš Petr
Tomáš Petr
- rozhoduje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U,
jejichž vložky končí číslicemi 6, 7, 8, 9, 0.
Zastupuje: Michaela Brožová“
a nahrazuji textem:
„Pravidla pro přidělování věcí obchodního rejstříku vyšším soudním úředníkům a
soudní tajemnici
Vyšší soudní úředníci činí úkony soudu v řízení ve věcech veřejných rejstříků
právnických a fyzických osob včetně provádění zápisů do rejstříku podle
ustanovení § 11 a § 14 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a
vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, vyjma
úkonů, které si podle § 13 citovaného zákona vyhradí soudce.
Michaela Brožová, vyšší soudní úřednice
- rozhoduje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U,
jejichž vložky končí číslicemi 1, 2, 3, 4, 5.
Zastupuje: Tomáš Petr
Tomáš Petr, vyšší soudní úředník
- rozhoduje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U,
jejichž vložky končí číslicemi 6, 7, 8, 9, 0.
Zastupuje: Michaela Brožová
Markéta Mejtská, soudní tajemnice
v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U činí tyto úkony:
- zapisuje (zápisem se rozumí i výmaz dříve zapsaného údaje) do veřejného
rejstříku údaje uvedené v § 65 písm. c) až i) zákona č. 304/2013 Sb.,
- zakládá do sbírky listin rozhodnutí
a) uvedená v § 66 písm. o) a p) zákona č. 304/2013 Sb.,
b) uvedená v § 66 písm. k) zákona č. 304/2013 Sb.,
c) o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce
insolvenčního správce,
- vyzývá zapsané osoby k předložení listin, které podle zákona mají být založeny
do sbírky listin, a ukládá pořádkové pokuty za neuposlechnutí výzvy (§ 104
zákona č. 304/2013 Sb.),
- vyřizuje podněty a žádosti orgánů veřejné moci a podněty ze základních
registrů,
- vyřizuje podněty fyzických a právnických osob týkající se neshod mezi
zapsanými údaji a skutečným stavem a zapsanými údaji a zákonem,

- podává podněty oddělení Cm k zahájení řízení o zrušení zapsané osoby
s likvidací,
- na základě pokynu soudce či vyššího soudního úředníka činí další jednoduché
úkony.
Zastupují: Tomáš Petr, Michaela Brožová (v uvedeném pořadí)“
2. V části Pravidla pro přidělování agendy INS, K, Kv vyšším soudním úředníkům a
soudní tajemnici doplňuji následující text:
„Mgr. Michaela Hošková, vyšší soudní úřednice
- provádí úkony v soudním oddělení 59 INS, a to dle pověření soudce,
- podle § 1 odst. 1 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 § 11 zákona č. 121/2008 Sb.
Zastupují v uvedeném pořadí: Kateřina Janovská, Mgr. Klára Holubová,
Mgr. Marcela Ročňáková, Veronika Jirásková, Lenka Pilařová“
V Hradci Králové dne 23. června 2014

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

