Krajský soud v Hradci Králové

Spr 4735/2015

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 9.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2015 měním s účinností od 1. 9. 2015
takto:
1. na úseku správního soudnictví na pracovišti v Hradci Králové:
Zastupování v soudních odděleních 30 a 31:
U soudního oddělení 30 se v tabulkové části upravující zastupování vypouští text
„senát 31“ a nahrazuje se textem „Předsedu senátu zastupují předsedové senátu
v následujícím pořadí: Mgr. Marie Kocourková, JUDr. Jan Dvořák (předseda senátu
zařazený k výkonu soudnictví na pracovišti v Pardubicích).
Soudce zastupují soudci v následujícím pořadí: Mgr. Helena Konečná,
JUDr. Magdaléna Ježková, Mgr. Marie Kocourková“.
U soudního oddělení 31 se v tabulkové části upravující zastupování vypouští text
„senát 30“ a nahrazuje se textem „Předsedu senátu zastupují předsedové senátu
v následujícím pořadí: JUDr. Jan Rutsch, JUDr. Jan Dvořák (předseda senátu
zařazený k výkonu soudnictví na pracovišti v Pardubicích).
Soudce zastupují soudci v následujícím pořadí: JUDr. Marcela Sedmíková,
JUDr. Pavel Kumprecht, JUDr. Jan Rutsch“.
2. na úseku obchodního soudnictví na pracovišti v Hradci Králové:
Vyšší soudní úřednice Šárka Zábranská se přeřazuje z úseku obchodního soudnictví
na úsek insolvenční.
Pravidla pro přidělování agendy Cm, ICm, Nc, ECm, EPR a EVCm vyšším soudním
úředníkům po této změně zní:
„Jitka Bartoňová
- provádí úkony v rejstříku Cm, ICm a Nc v oddělení 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 46 a 47,
- provádí úkony v rejstříku 1 ECm, 2 ECm, 35 ECm a 42 EVCm,
- provádí úkony v týmu č. 1. a č. 2 v aplikaci CEPR (EPR),
- provádí úkony v rejstříku Nc v oddělení 38 a 39,
- další působnost je stanovena na občanskoprávním úseku.
Zastupuje: Šárka Zábranská“

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 pověřuje úkony podle § 11 zákona č. 121/2008 Sb.
3. na úseku insolvenčním na pracovišti v Hradci Králové:
a) Do skupiny vyšších soudních úředníků, kteří podle pověření soudce provádějí
úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje JUDr. Pavel
Voseček, se zařazuje Šárka Zábranská.
Text příslušné části rozvrhu práce po zohlednění této změny zní:
„Bc. Patricie Bozetická, vyšší soudní úřednice
Daniela Šulcová, vyšší soudní úřednice
Bc. Ilona Pitrová, vyšší soudní úřednice
Šárka Zábranská, 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.“
b) Do skupiny vyšších soudních úředníků a soudních tajemníků, kteří podle pověření
soudce provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
Mgr. Daniela Kadlečková, se zařazuje Bc. Tereza Malinová.
Text příslušné části rozvrhu práce po zohlednění této změny zní:
„Bc. Tereza Malinová, 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.
Jana Cilimingas Havlíčková dále provádí úkony ve věcech agendy K, Kv, v nichž
jako soudce rozhoduje Mgr. Tomáš Liskovský, JUDr. Jiří Kratochvíl, JUDr. Milan
Kubásek a JUDr. Jiřina Tachecí, a to dle pověření soudce.
Zastupují se navzájem.L

4. na úseku trestním na pracovišti v Pardubicích:
V textové části nazvané „kancelář trestního odvolacího oddělení“ se doplňuje:
Soudní tajemnice:
Hana Palkovská
- vykonává úkony uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 písm. o) j. ř.
5. na úseku správního soudnictví na pracovišti v Pardubicích:
a) U soudního oddělení 52 se v tabulkové části upravující zastupování vypouští text
„ve věcech senátních senát 30 – pracoviště HK“ a nahrazuje se textem „Předsedu
senátu zastupují předsedové senátu zařazení k výkonu soudnictví na pracovišti
v Hradci Králové v následujícím pořadí: JUDr. Jan Rutsch, Mgr. Marie
Kocourková“.
b) V textové části nazvané „kancelář správního soudnictví“ se doplňuje:
Soudní tajemnice:
Iva Dirgasová, DiS.
- vyhotovuje statistické listy podle ustanovení § 6 odst. 5 j. ř.
V Hradci Králové dne 18. srpna 2015

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

