Krajský soud v Hradci Králové

Spr 1492/2015

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 3.

Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2014 měním s účinností od 1. 3. 2015
1) na občanskoprávním odvolacím úseku pracoviště v Hradci Králové (v důsledku
potřeby zavést specializaci na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o
přípustnost převzetí nebo držení v ústavech) 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“ takto:
A) V tabulkové části:
Obor působnosti soudního oddělení 17 Co v agendě Co se nově stanoví takto: Ve
věcech přidělených podle níže (pod tabulkou) stanovených pravidel a zároveň
jako specializovaný senát v řízeních o pozůstalosti, o podpůrných opatřeních, o
svéprávnosti, o přípustnost převzetí nebo držení v ústavech, o umoření listin a ve
věcech soudních úschov rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Okresních
soudů v Havlíčkově Brodě, Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad
Kněžnou, Semilech a Trutnově;
B) V části „Pravidla pro přidělování věcí agendy Co a Nc – druhostupňová do
jednotlivých soudních oddělení“:
a) Písm. A, 1. odstavec nově zní:
„Věc pozůstalostní, o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o přípustnost
převzetí nebo držení v ústavech, věc soudní úschovy a věc umoření listin,
zapisovaná do rejstříku Co, bude přednostně přidělena k projednání a
rozhodnutí do specializovaného soudního oddělení 17 Co.“
b) Písm. M, bod 1 nově zní:
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.
Věcí podpůrných opatření a svéprávností se rozumí řízení podle § 2 písm. a)
zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Věcí přípustnosti převzetí a držení v ústavech se rozumí řízení podle § 2
písm. d) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, tedy věc
zapsaná v rejstříku L.
c) Písm. F, 3. odstavec nově zní:
Toto pravidlo neplatí pro věci:

- Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, Semilech a Rychnově nad
Kněžnou, které byly těmto okresním soudům vráceny senátem 18 Co, 22
Co, 23 Co,
- Okresního soudu v Chrudimi, Pardubicích, Svitavách a Ústí nad Orlicí,
které byly těmto okresním soudům vráceny senátem 17 Co, 19 Co, 20 Co,
21 Co, 24 Co, 25 Co, 26 Co a 47 Co.
2) na občanskoprávním odvolacím úseku pracoviště v Pardubicích (v důsledku
potřeby zavést specializaci na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o
přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech) 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 na úseku občanskoprávním“ takto:
A) V tabulkové části:
Obor působnosti soudního oddělení 18 Co v agendě Co se stanoví takto:
Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Okresních soudů v Pardubicích,
Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí, a to ve věcech přidělených podle pravidel
pro přidělování věcí (viz níže) a jako specializovaný senát ve věcech
pozůstalostních, umoření listin a soudních úschov.
Obor působnosti soudního oddělení 23 Co v agendě Co se nově stanoví takto:
Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Okresních soudů v Pardubicích,
Chrudimi, Svitavách, Ústí nad Orlicí, a to ve věcech přidělených podle pravidel
pro přidělování věcí (viz níže) a jako specializovaný senát ve věcech podpůrných
opatření, svéprávnosti a přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech.
B) V části „Pravidla pro přidělování věcí agendy Co a Nc (druhostupňová) do
soudních oddělení“:
Písmeno A bude znít následovně:
Věc pozůstalostní, týkající se soudních úschov nebo umořování listin bude
přednostně přidělena k projednání a rozhodnutí do specializovaného soudního
oddělení 18 Co.
Věc podpůrných opatření, svéprávností a přípustnosti převzetí a držení
v ústavech bude přednostně přidělena k projednání a rozhodnutí do
specializovaného soudního oddělení 23 Co.
V závislosti na počtu takto (současně) přidělených věcí a počtu odvolání proti
různým rozhodnutím v rámci téhož řízení (viz pravidlo pod písmenem F) bude
příslušné soudní oddělení v následujícím či následujících „přidělovacích kolech“
v rámci přidělování ostatních věcí, na které nedopadají pravidla pod písmeny B,
C, D, vynecháno.
Za písm. K, se nově zařazuje písmeno L následujícího znění:
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 podpůrných opatření a svéprávností se rozumí řízení podle § 2 písm. a)
zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Věcí přípustnosti převzetí a držení v ústavech se rozumí řízení podle § 2 písm.
d) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, tedy věc zapsaná
v rejstříku L.
3. Specializace je rozhodující pro přidělení věci specializovanému senátu i
ohledně přezkumu rozhodnutí procesní povahy.
C) V oddíle „Jednací dny a jednací síně“:
27 Co:

číslo dv. 14 – pondělí a středa

3) na obchodním úseku pracoviště pobočky v Pardubicích v oddíle „Asistenti
soudců“ takto:
Jako další asistent se doplňuje Mgr. Daniel Kalfeřt, přidělen soudkyni Mgr. Monice
Chaloupkové, vykonává jednotlivé úkony v soudním řízení z pověření jmenované
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 23. února 2015

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

