Krajský soud v Hradci Králové

Spr 3490/2012

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 14.

Rozvrh práce krajského soudu na pracovišti pobočky v Pardubicích pro rok 2012
měním na úsecích občanskoprávního a obchodního soudnictví s účinností od 1. 9.
2012 t a k t o :
A) Úsek občanskoprávního soudnictví
Z důvodu zajištění rovnoměrného nápadu věcí do jednotlivých soudních oddělení
a změny v obsazení funkce předsedy senátu v oddělení č. 23 Co (JUDr. Marie
Vokřínková se vzdala funkce předsedy senátu a Mgr. Lukáš Pácha byl do této funkce
jmenován) měním rozvrh práce občanskoprávního úseku takto:
1. Oddíl Obor působnosti soudního oddělení 18 Co (tabulková část rozvrhu práce)
měním tak, že text „ počínaje 56. věcí“ se nahrazuje textem „počínaje 71. věcí“.
2. Oddíl Obor působnosti soudního oddělení 22 Co (tabulková část rozvrhu práce)
měním tak, že text „v 53. až 55. věci“ se nahrazuje textem „v 54. až 70. věci“.
3. Oddíl Obor působnosti soudního oddělení 23 Co (tabulková část rozvrhu práce)
měním tak, že text „v prvních 52 věcech“ se nahrazuje textem „v prvních 53
věcech“.
4. Personální složení senátu 23 Co: Předsedové senátu – Mgr. Jan Ducháček a
Mgr. Lukáš Pácha, soudci – JUDr. Marie Vokřínková a JUDr. Iva Trávníčková,
Ph.D.
5. Oddíl Pravidla pro přidělování spisů Co soudcům v občanskoprávních odvolacích
senátech k referování měním v bodě 9. ohledně soudního oddělení 23 Co takto:
23 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 v bodě 12. měním tak, že se vypouští text:
„V senátě 23 Co odpovídá za vyřizování věcí soudci (votanty) předseda senátu
Mgr. Jan Ducháček s výjimkou věcí, které řídící předseda senátu přidělí
k projednání a rozhodnutí předsedkyni senátu JUDr. Marii Vokřínkové.“
a nahrazuje se následujícím textem:
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„V senátě 23 Co odpovídá za vyřizování věcí soudci (votanty) předseda senátu
Mgr. Jan Ducháček ve věcech se sudým běžným číslem ve spisové značce
krajského soudu, předseda senátu Mgr. Lukáš Pácha ve věcech s lichým běžným
číslem ve spisové značce krajského soudu.“
7. Oddíl Rozhodování o žalobách pro zmatečnost měním
v bodě a) tak, že text „JUDr. Marie Vokřínková“ se vypouští a nahrazuje textem
„Mgr. Lukáš Pácha“,
v bodě b) tak, že text „JUDr. Marie Vokřínková“ se vypouští a nahrazuje textem
„Mgr. Lukáš Pácha“.

B) Úsek obchodního soudnictví
S ohledem na rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6.
2012, Spr 2745/2012, o dočasném přidělení soudce Okresního soudu v Chrudimi
Mgr. Martina Schreiera k výkonu funkce ke Krajskému soudu v Hradci Králové se
zařazením na pobočku v Pardubicích v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2015 měním
rozvrh práce na úseku obchodního soudnictví takto:
1. Zřizuji nové soudní oddělení 60 a zařazuji do něho k výkonu soudnictví soudce
Mgr. Martina Schreiera s následujícím oborem působnosti:
Rozhoduje ve věcech insolvenčního řízení dle přidělení a o sporech insolvenčním
řízením vyvolaných proti dlužníkovi ze soudních okresů Pardubice, Ústí nad
Orlicí, Chrudim a Svitavy.
Zastupuje: JUDr. Marie Pavlíčková
2. Oddíl Pravidla pro přidělování agendy INS dle ustanovení § 9 odst. 4 o. s. ř. do
soudních oddělení měním tak, že se vypouští text
„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.“
a nahrazuje se následujícím textem:
„Věci napadlé do agendy INS se rozdělují na základě nastaveného parametru pro
automatické přidělování nápadu v aplikaci ISIR mezi soudní oddělení 44, 56, 59 a
60 (v uvedeném pořadí) v poměru 1 : 1 : 1 : 1.“
3. Oddíl Pravidla pro přidělování agendy rejstříku 2 Nc insolvenčního úseku měním
tak, že se vypouští text
„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
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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.“
a nahrazuje se následujícím textem:
„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 : 1 postupně
do soudních oddělení 44, 56, 59 a 60 s tím, že první věc bude přidělena do
soudního oddělení, které následuje po soudním oddělení, do něhož byla
naposledy přidělena věc.“
4. V oddílu Pravidla pro přidělování agendy INS, K, Kv vyšším soudním úředníkům a
soudním tajemníkům měním vymezení působnosti soudní tajemnice Jany
Cilimingas-Havlíčková takto:
„Jana Cilimingas-Havlíčková (soudní tajemnice)
- provádí úkony v soudních odděleních 48 a 60,
- podle § 27 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších
úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, se soudní
tajemnice pověřuje úkony v rozsahu, v němž je oprávněn tyto úkony podle §
10 odst. 3 písm. p) zákona č. 121/2008 Sb., činit vyšší soudní úředník.
Zastupují v uvedeném pořadí: Kateřina Janovská, Lenka Pilařová, Mgr. Kateřina
Jiroutová.“
5. Oddíl Vedoucí kanceláře K, Kv, INS, ICm měním tak, že se vypouští text
„Kateřina Petrašová
- vede rejstříky K, Kv 48 s příslušnými evidenčními pomůckami z roku 1998 až
2007,
- vede rejstříky INS 48 s příslušnými evidenčními pomůckami z roku 2008 a
následující,
- vede rejstříky ICm 48 s příslušnými evidenčními pomůckami,
- při doručování soudních písemností v budově krajského soudu má postavení
soudního doručovatele,
- jako soudní tajemnice činí úkony dle § 6 odst. 2 písm. a), b), i) a p) vyhlášky č.
37/1992 Sb.
Zastupuje: Alena Vondráčková“
a nahrazuje se následujícím textem:
„Alena Vondráčková
- vede rejstříky K, Kv 48 s příslušnými evidenčními pomůckami z roku 1998 až
2007,
- vede rejstříky INS 48 s příslušnými evidenčními pomůckami z roku 2008 a
následující,
- vede rejstříky ICm 48 s příslušnými evidenčními pomůckami,
- vede rejstřík INS 60 s příslušnými evidenčními pomůckami,
- vede rejstřík ICm 60 s příslušnými evidenčními pomůckami,

4

-

při doručování soudních písemností v budově krajského soudu má postavení
soudního doručovatele.

Zastupuje: Judita Kacetlová“

V Hradci Králové dne 15. srpna 2012

JUDr. Milan Bořek
předseda krajského soudu

