Krajský soud v Hradci Králové

Spr 3148/2012

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 13.

Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2012 měním na úseku obchodního
soudnictví pracoviště pobočky v Pardubicích s účinností od 1. 8. 2012 t a k t o :
A)
1. Vzhledem k tomu, že JUDr. Jaroslava Zusková se vzdala funkce soudce
oznámením, které bylo doručeno do Kanceláře prezidenta republiky dne 4. 7.
2012, zastavuje se nápad insolvenčních věcí do soudního oddělení 48.
2. Pravidla pro přidělování agendy INS dle ustanovení § 9 odst. 4 o. s. ř. do
soudních oddělení se mění takto:
„Věci napadlé do agendy INS se rozdělují na základě nastaveného parametru pro
automatické přidělování nápadu v aplikaci ISIR mezi soudní oddělení 44, 56 a 59
(v uvedeném pořadí) v poměru 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, přičemž se
započítá do nápadu tohoto oddělení. V případě, že již probíhá insolvenční řízení
na majetek manžela dlužníka v soudním oddělení 48, bude taková věc přidělena
rovněž do soudního oddělení 48.
Bude-li lustrací 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, přičemž se započítá do nápadu tohoto oddělení.
V případě, že již probíhá insolvenční řízení na majetek dlužníka, který tvoří
s novým dlužníkem koncern v soudním oddělení 48, bude taková věc přidělena
rovněž do soudního oddělení 48.
Jde-li o 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, přičemž se započítá do nápadu tohoto oddělení. V případě insolvenčního
návrhu týkajícího se téhož dlužníka poté, co předchozí insolvenční návrh byl
odmítnut, zamítnut nebo řízení o něm bylo zastaveno v soudním oddělení 48,
bude taková věc přidělena rovněž do soudního oddělení 48.

Specializace (započítává se do nápadu jednotlivých oddělení):
Oddělení 59 – JUDr. Karel Kudláček
- projednání a rozhodování ve věcech, v nichž byl spolu s insolvenčním
návrhem podán návrh na povolení reorganizace.
Oddělení 56 – JUDr. Marie Pavlíčková
- návrhy na zahájení insolvenčního řízení, v nichž dlužník je finanční institucí
definovanou v § 2 písm. k) zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění, návrhy
na zahájení insolvenčního řízení, v nichž dlužník má registrované sídlo nebo
bydliště mimo území České republiky, návrhy na zahájení vedlejších
úpadkových řízení podle čl. 27 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 a návrhy na
předběžná opatření s mezinárodním prvkem, kdy úpadkové řízení je vedeno
v cizině.“
3. Pravidla pro přidělování agendy rejstříku 2 Nc insolvenčního úseku se mění
takto:
„Vedoucí kanceláře v 7.00 hodin seřadí denní nápad z celého předchozího dne
podle času dojití na podatelnu soudu a věci přidělí v poměru 1 : 1 : 1 postupně do
soudních oddělení 44, 56 a 59 s tím, že první věc bude přidělena do soudního
oddělení, které následuje po soudním oddělení, do něhož byla naposledy
přidělena věc.“
B) Z důvodu nástupu nové asistentky soudce Mgr. Dany Rolfové se do oddílu
rozvrhu práce v části, která upravuje zařazení asistentů soudců na úseku
obchodního soudnictví na pracovišti pobočky v Pardubicích, vkládá text v níže
uvedeném znění:
„Mgr. Dana Rolfová
- přidělena 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.“
Nové znění rozvrhu práce v oddíle, který upravuje zařazení asistentů soudců na
úseku obchodního soudnictví na pracovišti pobočky v Pardubicích, je v důsledku
této změny následující:
„Asistenti soudců
Mgr. Simona Chvojková
- přidělena soudci JUDr. Janu Dvořákovi a Mgr. Monice Chaloupkové,
- vykonává jednotlivé úkony v soudním řízení z pověření soudce a podílí se na
rozhodovací činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 121/2008 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Mgr. Dana Rolfová
- přidělena 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.
Mgr. Šárka Rosová
- přidělena JUDr. Ivaně Bulisové a JUDr. Karlu Kudláčkovi,
- vykonává jednotlivé úkony v soudním řízení z pověření uvedených soudců 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.
Mgr. Andrea Kolínová
- přidělena JUDr. Marii Pavlíčkové,
- 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.“

V Hradci Králové dne 18. července 2012

JUDr. Milan Bořek
předseda krajského soudu

