Krajský soud v Hradci Králové

Spr 2729/2012

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 9.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2012 měním a doplňuji na trestním úseku prvoinstančním oddělení pracoviště v Hradci Králové s účinností od 1. července 2012
takto:
A) Z důvodu rovnoměrného vytížení soudců se „Pravidla pro přidělování věcí v
odděleních T a Tm k vyřízení“ v části pod písm. A), bodem III., který stanoví
přednostní přidělování specializací, mění t a k t o :
III. Specializace:
1) senát 1 T a 1 Tm:
trestní věci podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže,
2) senát 2 T:
a) korupce veřejných činitelů,
b) korupce při veřejných zakázkách,
c) korupce při veřejných soutěžích,
d) korupce při dražbách,
3) senáty 4 T a 6 T (vzájemně se zastupují):
a) trestný čin podle § 255 odst. 4 tr. zákoníku,
b) ostatní hospodářské trestné činy a trestné činy proti majetku, pokud
byly spáchány
- porušením povinností uložených zákony o úpravě finančních operací
pracovníky bank,
- manipulací s počítačovými programy,
- v souvislosti s privatizací,
u nichž, je-li zákonným znakem způsobení škody, byla nebo měla být
způsobena škoda velkého rozsahu,
4) senát 7 T:
trestné činy vojenské (podle hlavy dvanácté tr. zákoníku),
5) senáty 1 T, 2 T, 7 T a 9 T (zastupování: předseda senátu zastupuje vždy
předsedu senátu s předchozím číselným označením; předseda senátu 1 T
zastupuje předsedu senátu 9 T):
- závažná organizovaná kriminalita (zejména trestné činy spáchané ve
prospěch organizované zločinecké skupiny, trestné činy, kterých se
pachatel dopustil jako člen organizované skupiny nebo ve spojení
s organizovanou skupinou a trestný čin účast na organizované
zločinecké skupině podle § 361 tr. zákoníku).
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B) Do soudního oddělení 6 T se pro výkon soudnictví zařazuje nově zvolená
přísedící Dobromila Erbsová.
Do soudního oddělení 7 T se pro výkon soudnictví zařazuje nově zvolený
přísedící Ing. Rostislav Jireš.
Z důvodu zvýšeného nápadu skutkově i právně složitých věcí (zejména závažné
organizované kriminality) do soudního oddělení 9 T a s tím související potřeby
navýšení počtu přísedících a z důvodu rovnoměrného vytížení přísedících v
soudních oddělení 5 T a 9 T se přísedící Miroslav Krejčí přeřazuje ze soudního
oddělení 5 T do soudního oddělení 9 T.
Zařazení přísedících pro výkon soudnictví v soudních odděleních:

Senát

1T

Předseda senátu

JUDr. Anna Bímová

2T

JUDr. Miloslav Ježek

4T

JUDr. Miroslav Mjartan

5T

JUDr. Miroslav Veselský

6T

JUDr. Luboš Sovák

Přísedící
Eva Bachtíková
Ing. Jaroslava Bergerová
Ladislav Brunclík
Ludmila Cremaová
Ing. Pavel Dalecký
Jana Devátá
Marie Ducháčková
Jan Fajfr
Pavel Fochler
PhDr. Eva Grimová
Jaroslav Hába
Jan Hora
Jiřina Hudečková
Eva Huschková
Josef Chlumecký
Ladislav Jaroš
Ing. Adolf Jásenský, CSc.
Olga Kačenková
Ing. Irena Kejzarová
Ing. Jiří Klicpera, CSc.
Božena Knězáčková
Mgr. Jana Kocábová
Marta Kosinová
Ivana Kozáková
MVDr. Václav Krpálek
Jaromír Kubín
Mgr. Libuše Majurníková
Dobromila Erbsová
Josef Matoušek
Libuše Matušková
Bedřiška Mauerová
Hana Medunová
Mgr. Jiří Melichar
Mgr. Hana Moravcová
JUDr. Ing. Vladimír Neškudla
Olga Nováková
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7T

JUDr. Petr Mráka

9T

JUDr. Jiří Vacek

Ing. Rostislav Jireš
JUDr. Vlastislav Patera
Emílie Patočková
JUDr. Lukáš Polák
Mgr. Josef Pšenička
Oldřich Seidl
Josef Smetana
Věra Stachová
Bc. Alena Stehnová
Miroslav Krejčí
Ing. Petr Stejskal
Lenka Špryňarová
Mgr. Bc. Jan Štefáček
Květoslava Vlčková
Mgr. Jana Wiszová
Jan Zábský, MBA
MUDr. Jana Zajíčková
Dpt. Jaroslav Žítek

C) „Pravidla pro určování, přidělování a zastupování přísedících pro nařízená
soudní jednání (hlavní líčení, veřejné zasedání, vazební zasedání a
neveřejné zasedání)“ se mění takto:
Pravidla pro zařazování přísedících do senátů k rozhodování v jednotlivých
trestních věcech
I.

II.

III.

IV.

Přísedící jsou v soudních odděleních zařazováni v příslušném počtu
(tj. v počtu dvou či více přísedících, viz institut náhradního přísedícího
podle § 197 tr. řádu) do senátů k rozhodování v jednotlivých trestních
věcech podle jednacích dnů v pořadí, v němž jsou uvedeni v rozvrhu
práce.
V případě, že přísedící nelze povolat k zasedáním v senátech z důvodů
jejich vyloučení z vykonávání úkonů trestního řízení nebo odůvodněných
překážek výkonu funkce (v důsledku zdravotní indispozice, pracovní
neschopnosti, dovolené, osobních, rodinných, pracovních, dopravních,
jakož i dalších objektivních překážek výkonu funkce), zařadí se do senátu
v pořadí následující přísedící. Vedoucí kanceláře o této skutečnosti sepíše
záznam s uvedením důvodů, pro které nebylo pořadí přísedících
zachováno, a záznam založí do příslušného trestního spisu.
Je-li na příslušný jednací den senátu nařízeno několik typů soudního
jednání (hlavní líčení, veřejné zasedání, vazební zasedání a neveřejné
zasedání), senát zasedá vždy ve stejném složení u všech nařízených
soudních jednání.
Zařazování přísedících do senátů v soudních odděleních a jejich
povolávání k zasedáním podle stanovených pravidel organizují vedoucí
kanceláře soudních oddělení č. 1 až 4, č. 5 až 9.

V Hradci Králové dne 27. června 2012
JUDr. Milan Bořek
předseda krajského soudu

