Krajský soud v Hradci Králové

Spr 1799/2014

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 3.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2014 na úseku občanskoprávním na
pracovišti v Hradci Králové, na úseku obchodního soudnictví na pracovišti v Hradci
Králové a pobočky v Pardubicích měním s účinností od 1. 5. 2014 t a k t o :
1.
Na občanskoprávním odvolacím úseku pracoviště v Hradci Králové (v důsledku
rozhodnutí předsedy krajského soudu ze dne 1. 4. 2014, Spr 1508/2014, o
dočasném přidělení JUDr. Ireny Šolínové, soudkyně Okresního soudu v Trutnově, ke
Krajskému soudu v Hradci Králové; v důsledku potřeby specializace na věci ochrany
osobnosti a církevní restituce v odvolacím řízení; za účelem rovnoměrného zatížení
jednotlivých oddělení odvolacího úseku a s cílem definovat specializaci soudních
oddělení v souladu s novou soukromoprávní úpravou) v oddíle „II. Věci, v nichž
krajský soud rozhoduje jako soud odvolací (věci zapisované do rejstříků Co, Nc –
druhostupňový) a soudní dohled na občanskoprávním úseku nad okresními soudy“:
a) v tabulkové části:
 Obor působnosti soudního oddělení 19 Co ve věcech Co se nově stanoví takto:
Ve věcech přidělených podle níže (pod tabulkou) stanovených pravidel a zároveň
jako specializovaný senát v řízeních o ochranu osobnosti a o církevních
restitucích rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Okresních soudů
v Havlíčkově Brodě, Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou,
Semilech, Trutnově a Ústí nad Orlicí.
 Obor působnosti soudního oddělení 47 Co ve věcech Co se nově stanoví takto:
Rozhoduje jako specializovaný senát ve věcech obchodních a ve věcech sporů ze
smlouvy o dílo o odvoláních proti rozhodnutím Okresních soudů v Havlíčkově
Brodě, Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Semilech,
Trutnově a Ústí nad Orlicí.
 Personální obsazení soudního oddělení 19 Co: Předsedkyně senátu JUDr. Alena
Svobodová, soudci JUDr. Irena Šolínová, Mgr. Jindřich Rajman, JUDr. Jan Fifka.
Senát zasedá ve složení předsedkyně senátu JUDr. Alena Svobodová, soudci
JUDr. Irena Šolínová a Mgr. Jindřich Rajman, vyjma věcí specializace senátu, kdy
zasedá ve složení předsedkyně senátu JUDr. Alena Svobodová, soudci JUDr. Jan
Fifka a JUDr. Irena Šolínová v lichých kalendářních měsících a ve složení
předsedkyně senátu JUDr. Alena Svobodová, soudci JUDr. Jan Fifka a
Mgr. Jindřich Rajman v sudých kalendářních měsících.
 V části zastupování senátu 20 Co se za slova „Soudce zastupují soudci
v následujícím pořadí: Mgr. Jindřich Rajman,“ vkládá: „ JUDr. Irena Šolínová“, a to
při zachování pořadí dalších zastupujících soudců.
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b) v části pravidla pro přidělování věcí agendy Co a Nc – druhostupňová do
jednotlivých soudních oddělení:
 V bodu B) zní 1. odstavec takto: „Věc obchodní a věc sporu ze smlouvy o dílo
bude přednostně přidělena k projednání a rozhodnutí do specializovaného
soudního oddělení 47 Co.“
 Za bod B) se vkládá bod B1), který zní: „Věc ochrany osobnosti a věc církevní
restituce, zapisované do rejstříku Co, budou přednostně přiděleny k projednání a
rozhodnutí do specializovaného soudního oddělení 19 Co.“
 V závislosti na počtu takto (současně) přidělených věcí a počtu odvolání proti
různým rozhodnutím v rámci téhož řízení (viz pravidla pod písmeny H a I) bude
příslušné soudní oddělení v následujícím či následujících „přidělovacích kolech“
v rámci přidělování ostatních věcí, na které nedopadají pravidla pod písmeny A,
B, C, D, E, F, vynecháno.“
 Bod G u senátu 19 Co – v poměru 4 : 5 : 5 : 0 (tedy JUDr. Fifkovi se věci
nepřidělují vyjma věcí přidělených mu opatřením předsedkyně senátu).
 Nově se uvádí bod M, který zní:
„Definice specializací a jejich uplatnění v rozvrhu práce:
1) Věcí pozůstalostní se rozumí věc zapsaná v rejstříku D.
Věcí soudní úschovy se rozumí věc zapsaná v rejstříku Sd.
Věcí umoření listin se rozumí věc zapsaná v rejstříku U.
2) Věcí obchodní se rozumí věci,
A/ v nichž jsou žalobou uplatňovány nároky podle obchodního či
hospodářského zákoníku (včetně sporů o náhradu škody způsobené
porušením povinnosti z obchodně závazkového vztahu a sporů o vydání
bezdůvodného obohacení vzniklého v důsledku neplatnosti nebo zrušení
obchodně závazkového vztahu a včetně sporů vzniklých ze zajištění
plnění závazků),
B/ týkající se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z jejich podnikatelské
činnosti včetně sporů o náhradu majetkové a nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení a vztahů vzniklých při zajištění plnění těchto
závazků,
C/ týkající se bez ohledu na povahu účastníků smluv o úvěru (§ 2395 –
§ 2400 o. z.), smluv o úschově cenného papíru (§ 2409 – 2414 o. z.),
smluv o obchodním zastoupení (§ 2483 – § 2520 o. z.), smluv o přepravě
věci (§ 2555 – § 2577 o. z.), smluv o provozu dopravního prostředku
(§ 2582 – § 2585 o. z.), smluv o kontrolní činnosti (§ 2652 – § 2661 o. z.),
smluv o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu (§ 2662 – § 2700
o. z.) a smluv o tiché společnosti (§ 2747 až 2755 o. z.), včetně vztahů
vzniklých při zajištění závazků z těchto smluv a včetně sporů o náhradu
škody způsobené porušením povinnosti z daného závazkového vztahu a
sporů o vydání bezdůvodného obohacení vzniklého v důsledku neplatnosti
nebo zrušení daného závazkového vztahu.
3) Věcí ochrany osobnosti se rozumí věci, v nichž jsou projednávány:
A/ spory o ochranu jména a osobnosti člověka podle občanského zákoníku
včetně sporů o náhradu majetkové nebo nemajetkové újmy anebo vydání
bezdůvodného obohacení z těchto věcí vyplývajících, jedná-li se pouze o
tyto nároky,
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B/ spory ve věcech práva na ochranu třetích osob podle právních předpisů o
hromadných informačních prostředcích (právo na odpověď, dodatečné
sdělení nebo doplňující informace podle zákona č. 46/2000 Sb., tiskový
zákon, a zákona č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání),
C/ spory o nárocích podle zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon.
4) Věcí církevních restitucí se rozumí věci, v nichž jsou projednávány nároky
podle zákona č. 428/2012 Sb.
5) Specializace je rozhodující pro přidělení věci specializovanému senátu i
ohledně přezkumu rozhodnutí procesní povahy.“
c) v části „Zastupování“ se vkládá 4. odstavec:
„V případě nepřítomnosti nebo vyloučení soudce čtyřčlenného senátu v soudním
oddělení 19 Co, není-li možno jeho zastoupení jiným soudcem téhož soudního
oddělení, zastupují soudci jmenovaní v předchozí tabulce v rubrice „zastupuje“ podle
tam uvedeného pořadí.“
d) v části „Jednací dny a jednací síně“
se mění jednací dny a jednací síně u senátu 19 Co číslo dv. 107 – úterý a čtvrtek.
Volné jednací síně pro potřeby občanskoprávního úseku: číslo dv. 103 v pátek, číslo
dv. 108 ve středu a pátek.
d) v části „Kancelář občanskoprávního úseku“
se namísto zapisovatelek Moniky Jankajové a Markéty Poláčkové uvádí Andrea
Staňková a Jaroslava Svobodová, DiS.
2.
a) Z důvodu skončení pracovního poměru asistentky soudce Mgr. Barbory Tiché
Markové ke dni 30. 4. 2014 a zařazení soudní tajemnice Ireny Kondrové na
insolvenční úsek k 1. 5. 2014 měním rozvrh práce, pokud jde o přidělování agendy
INS v soudním oddělení 35 INS tak, že do oddělení se zařazuje soudní tajemnice
Irena Kondrová. Proto měním Pravidla pro přidělování agendy INS a K, Kv
vyšším soudním úředníkům, soudním tajemníkům a asistentům soudců tak, že
se vypouští text:
„Mgr. Barbora Tichá Marková, asistentka soudce
Mgr. Veronika Pelikánová, vyšší soudní úřednice
Bc. Lucie Virglová, vyšší soudní úřednice
- provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
JUDr. Monika Marčišinová, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem je založeno
pod Spr 1648/2013.
Zastupují se navzájem.
Lídye Barinková, vyšší soudní úřednice
Jana Valentová, soudní tajemnice
Iveta Majtanová, DiS., soudní tajemnice
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provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
Mgr. Věra Šáfrová, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem je založeno
pod Spr 1500/2013.
Lídye Barinková dále provádí úkony ve věcech agendy K, Kv, v nichž jako soudce
rozhoduje Mgr. Věra Šáfrová, a to dle pověření soudce.
Zastupují se navzájem.
-

Bc. Patricie Bozetická, vyšší soudní úřednice
Daniela Šulcová, vyšší soudní úřednice
Bc. Ilona Pitrová, vyšší soudní úřednice
- provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
JUDr. Pavel Voseček, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem je založeno
pod Spr 1405/2013.
Daniela Šulcová dále provádí úkony ve věcech agendy K, Kv, v nichž jako soudce
rozhoduje JUDr. Pavel Voseček, a to dle pověření soudce.
Zastupují se navzájem.
Ivana Marešová, vyšší soudní úřednice
Jana Janáková, vyšší soudní úřednice
Eva Sejkorová, soudní tajemnice
- provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
JUDr. Jolana Maršíková, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem je založeno
pod Spr 1710/2013.
Ivana Marešová dále provádí úkony ve věcech agendy K, Kv, v nichž jako soudce
rozhoduje JUDr. Jolana Maršíková, a to dle pověření soudce.
Zastupují se navzájem.
Michaela Chvojanová, vyšší soudní úřednice
Jana Cilimingas Havlíčková, soudní tajemnice
- provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
Mgr. Daniela Kadlečková a Mgr. Tomáš Liskovský, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudkyní
Mgr. Danielou Kadlečkovou je založeno pod Spr 2003/2013,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem
Mgr. Tomášem Liskovským je založeno pod Spr 2239/2013.
Michaela Chvojanová dále provádí úkony ve věcech agendy K, Kv, v nichž jako
soudce rozhoduje JUDr. Monika Marčišinová, a to dle pověření soudce.
Jana Cilimingas Havlíčková dále provádí úkony ve věcech agendy K, Kv, v nichž
jako soudce rozhoduje JUDr. Ludmila Kolářová, Mgr. Tomáš Liskovský, JUDr. Jiří
Kratochvíl, JUDr. Milan Kubásek a JUDr. Jiřina Tachecí, a to dle pověření soudce.
Zastupují se navzájem.
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 pověřují úkony podle § 11 zákona č. 121/2008 Sb.
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Soudní tajemníci provádějí úkony podle § 6 odst. 2 písm. t) vyhlášky č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.
Asistenti soudců vykonávají jednotlivé úkony v soudním řízení z pověření 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.“
a nahrazuje se následujícím textem:
„Mgr. Veronika Pelikánová, asistentka soudce
Bc. Lucie Virglová, vyšší soudní úřednice
- provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
JUDr. Monika Marčišinová, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem je založeno
pod Spr 1648/2013.
Zastupují se navzájem.
Lídye Barinková, vyšší soudní úřednice
Jana Valentová, soudní tajemnice
Iveta Majtanová, DiS., soudní tajemnice
- provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
Mgr. Věra Šáfrová, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem je založeno
pod Spr 1500/2013.
Lídye Barinková dále provádí úkony ve věcech agendy K, Kv, v nichž jako soudce
rozhoduje Mgr. Věra Šáfrová, a to dle pověření soudce.
Zastupují se navzájem.
Bc. Patricie Bozetická, vyšší soudní úřednice
Daniela Šulcová, vyšší soudní úřednice
Bc. Ilona Pitrová, vyšší soudní úřednice
- provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
JUDr. Pavel Voseček, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem je založeno
pod Spr 1405/2013.
Daniela Šulcová dále provádí úkony ve věcech agendy K, Kv, v nichž jako soudce
rozhoduje JUDr. Pavel Voseček, a to dle pověření soudce.
Zastupují se navzájem.
Ivana Marešová, vyšší soudní úřednice
Jana Janáková, vyšší soudní úřednice
Eva Sejkorová, soudní tajemnice
- provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
JUDr. Jolana Maršíková, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem je založeno
pod Spr 1710/2013.
Ivana Marešová dále provádí úkony ve věcech agendy K, Kv, v nichž jako soudce
rozhoduje JUDr. Jolana Maršíková, a to dle pověření soudce.
Zastupují se navzájem.

6

Michaela Chvojanová, vyšší soudní úřednice
Jana Cilimingas Havlíčková, soudní tajemnice
Irena Kondrová, soudní tajemnice
- provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
Mgr. Daniela Kadlečková a Mgr. Tomáš Liskovský, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudkyní
Mgr. Danielou Kadlečkovou je založeno pod Spr 2003/2013,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem
Mgr. Tomášem Liskovským je založeno pod Spr 2239/2013.
Michaela Chvojanová dále provádí úkony ve věcech agendy K, Kv, v nichž jako
soudce rozhoduje JUDr. Monika Marčišinová, a to dle pověření soudce.
Jana Cilimingas Havlíčková dále provádí úkony ve věcech agendy K, Kv, v nichž
jako soudce rozhoduje JUDr. Ludmila Kolářová, Mgr. Tomáš Liskovský, JUDr. Jiří
Kratochvíl, JUDr. Milan Kubásek a JUDr. Jiřina Tachecí, a to dle pověření soudce.
Zastupují se navzájem.
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 pověřují úkony podle § 11 zákona č. 121/2008 Sb.
Soudní tajemníci provádějí úkony podle § 6 odst. 2 písm. t) vyhlášky č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.
Asistenti soudců vykonávají jednotlivé úkony v soudním řízení z pověření 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.“
b) Na vyšší podatelnu insolvenčního úseku zařazuji k 1. 5. 2014 v rozsahu 1/2
pracovního úvazku Moniku Šedajovou. Příslušná část rozvrhu práce po tomto
doplnění zní:
„Vyšší podatelna insolvenčního rejstříku:
Martina Josková, Irena Píšová, Monika Šedajová
- rozdělují a zapisují došlou poštu, týkající se insolvenčního a konkursního řízení
do programu ISIR a ISKS,
Zastupují se navzájem.
Pracovnice vyšší podatelny pro zápis přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení:
Milena Drtinová
Po dobu její nepřítomnosti zastupuje: Monika Šedajová a Kateřina Vrabcová.
Martina Josková, Irena Píšová
- mají oprávnění vstupovat do informačního systému CEO a získávat tak
informace pro potřeby insolvenčního oddělení.
Martina Josková
- má oprávnění vstupovat do informačního systému CEVO a získávat tak
informace pro potřeby insolvenčního oddělení.“
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3.
Vzhledem k tomu, že asistentka soudkyně Mgr. Nikola Slívová ukončí k datu 30. 4.
2014 výkon této funkce vypouštím v části Asistenti soudců následující text:
„Mgr. Nikola Slívová
- přidělena soudkyni Mgr. Monice Chaloupkové,
- 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.“

V Hradci Králové dne 22. dubna 2014

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

