Krajský soud v Hradci Králové

Spr 2075/2015

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 4.

Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2015 měním s účinností od 1. 4. 2015
- na pracovišti v Hradci Králové
1. na úseku státní správy soudu (pod nadpisem „Státní správa krajského soudu“)
jen tak, že se doplňuje následující text:
„Asistentka předsedy krajského soudu Mgr. Kateřina Podeszwová:
Podle pokynů předsedy krajského soudu se podílí na vyřizování agendy
stížností a podnětů k zahájení kárného řízení, na tvorbě návrhů interních
předpisů krajského soudu, na zadávání veřejných zakázek krajského soudu,
provádí kontrolu správnosti návrhů smluv (včetně úplnosti podkladů)
předkládaných k podpisu předsedovi krajského soudu.
V době nepřítomnosti je zastupována asistentkou předsedy krajského soudu
Mgr. Olgou Mičanovou, popř. asistentkou soudce JUDr. Kateřinou
Hermanovou.“
2. na obchodním úseku
a) v tabulkové části, pokud jde o soudní oddělení 35 a jemu svěřenou
agendu EPR a ECm, se dosavadní text mění tak, že po novu zní:
„Rozhoduje ve věcech podle § 9 odst. 2 písm. e), f), h), i), k), l), m), n), o)
o. s. ř. a podle § 7a písm. c) a d) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon v platném znění, proti žalovaným ze soudních okresů Hradec
Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Semily, Rychnov nad Kněžnou a
Havlíčkův Brod; v rejstříku ECm po podání odporu nebo po zrušení
elektronického platebního rozkazu.“
b) v oddíle „Pravidla pro přidělování věcí na obchodním úseku asistentům,
vyšším soudním úředníkům a soudním tajemníkům“ tak, že jako další
asistent soudkyně JUDr. Moniky Marčišinové se doplňuje Mgr. Lucie
Hrůšová.
„Mgr. Lucie Hrůšová: Vykonává jednotlivé úkony v soudním řízení
z pověření jmenované soudkyně a podílí se na rozhodovací činnosti
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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.“
3. na úseku správního soudnictví
jen tak, že nadpis oddílu „Pravidla pro přidělování agendy A, Ad, Az a Af vyšší
soudní úřednici“ se mění a po novu zní „Pravidla pro přidělování agendy A,
Ad, Az a Af asistentům a vyšším soudním úředníkům“.
- na pracovišti v Pardubicích
na úseku obchodním:
a) v textové části v oddíle „Pravidla pro přidělování agendy INS, K, Kv vyšším
soudním úředníkům a tajemnici“ tak, že se doplňuje následující text:
„Bc. Roman Ciprian, vyšší soudní úředník
- provádí úkony v soudním oddělení 44 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 úředník pověřuje úkony podle § 11 zákona č. 121/2008
Sb.
Zastupují jej v uvedeném pořadí: Kateřina Janovská, Mgr. Michaela Hošková,
Mgr. Jana Horáčková, Mgr. Marcela Ročňáková, Lenka Pilařová“
b) v textové části v oddíle „Pravidla pro přidělování věcí veřejných rejstříků
právnických a fyzických osob vyšším soudním úředníkům“ tak, že na místo
Michaely Brožové, vyšší soudní úřednice, jejíž pracovní poměr u krajského
soudu končí dnem 31. 3. 2015, se zařazuje JUDr. Helena Rimárová, vyšší
soudní úřednice.
„JUDr. Helena Rimárová, 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“
c) v textové části v oddíle „Asistenti soudců“ v důsledku pracovního zařazení
Mgr. Podeszwové na pozici asistentky předsedy krajského soudu se vypouští
text:
„Mgr. Kateřina Podeszwová
- přidělena soudkyni JUDr. Ivaně Bulisové,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem je
založeno pod Spr 1181/2014,
- 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

3

státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů.“
V Hradci Králové dne 19. března 2015
JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

