Krajský soud v Hradci Králové

Spr 3106/2020

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 12.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2020 měním s účinností od 1. 8. 2020 takto:
A. na úseku státní správy:
Vzhledem k tomu, že justiční čekatelka Mgr. et Mgr. Lucie Hrůšová byla dne 29. 7. 2020
jmenována soudkyní a přidělena byla k Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou v textu
„Asistent předsedy krajského soudu Mgr. Jan Kulhánek, justiční čekatel“ nahrazuji slova „justiční
čekatelkou Mgr. et Mgr. Lucií Hrůšovou“ za slova „asistentkou soudce Mgr. Radkou
Hnátnickou“.
B. na úseku občanskoprávním na pracovišti v Hradci Králové:
I.
Vzhledem k tomu, že justiční čekatelka Mgr. et Mgr. Lucie Hrůšová byla dne 29. 7. 2020
jmenována soudkyní a přidělena byla k Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou, ve všech
částech vypouštím text „Mgr. et Mgr. Lucie Hrůšová, justiční čekatelka“ a nahrazuji jej textem
„Mgr. Radka Hnátnická, asistentka soudce“.
II.
Vzhledem k dočasnému přidělení soudce Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou
Mgr. Ondřeje Rotta ke Krajskému soudu v Hradci Králové od 1. 8. 2020, k němuž došlo
rozhodnutím předsedy krajského soudu ze dne 15. 7. 2020 Spr 3097/2020, a se snahou
optimalizovat personální složení senátů v soudních odděleních 19 Co, 25 Co a 26 Co v tabulkové
části nadepsané „II. Věci, v nichž krajský soud rozhoduje jako soud odvolací a jako soud
nadřízený (věci zapisované do rejstříků Co, Nc – druhostupňový a UL) a soudní dohled nad
okresními soudy na úseku občanskoprávním“
1) ve sloupci nadepsaném „Členové senátu (v soudních odd. Co)“
a) soudce Viktora Kuču zařazuji i do soudního oddělení 19 Co, a to v pořadí za Mgr. Martinu
Nyplovou;
b) soudkyni JUDr. Miluši Krejzlíkovou zařazuji i do soudního oddělení 25 Co, a to v pořadí
za Mgr. Miroslavu Lanžhotskou;
c) dočasně přiděleného soudce Mgr. Ondřeje Rotta zařazuji do soudního oddělení 26 Co,
pořadí soudců v tomto soudním oddělení nově stanovuji: Mgr. Ondřej Rott, Mgr. Olga
Mičanová a JUDr. Miluše Krejzlíková;
d) doplňuji následující text u soudního oddělení 19 Co: „Senát zasedá ve složení: předsedkyně
senátu JUDr. Alena Bačinová, soudci: Mgr. Martina Nyplová a Viktor Kuča,
ve věcech přidělených JUDr. Aleně Bačinové a ve věcech s lichým běžným číslem ve
spisové značce krajského soudu přidělených Mgr. Martině Nyplové a Viktoru Kučovi
a ve složení: předseda senátu JUDr. Jan Fifka, soudci Mgr. Martina Nyplová a Viktor Kuča
ve věcech přidělených JUDr. Janu Fifkovi a ve věcech se sudým běžným číslem ve spisové
značce krajského soudu přidělených Mgr. Martině Nyplové a Viktoru Kučovi. Probíhá-li
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v jedné věci více odvolacích řízení (podle písm. I., věta první níže uvedených pravidel pro
přidělování věcí agend Co, Nc – druhostupňová a UL do jednotlivých soudních oddělení),
pak je pro složení senátu určující nejnižší běžné číslo rejstříku ve spisové značce. To platí i
v případě dodatečného zápisu podle písm. I., věta druhá a podle písm. J. zmíněných
pravidel.“;
e) doplňuji následující text u soudního oddělení 25 Co: „Senát zasedá ve složení: předseda
senátu JUDr. Pavel Moravec, soudci: Mgr. Miroslava Lanžhotská a Viktor Kuča, ve věcech
uvedených v příloze A, v ostatních věcech zasedá ve složení: předseda senátu JUDr. Pavel
Moravec, soudci: Mgr. Miroslava Lanžhotská a JUDr. Miluše Krejzlíková“;
f) doplňuji následující text u soudního oddělení 26 Co: „Senát zasedá ve složení: předsedkyně
senátu JUDr. Dana Mazáková, soudci: Mgr. Olga Mičanová a JUDr. Miluše Krejzlíková, ve
věcech uvedených v příloze B, v ostatních věcech zasedá ve složení: předsedkyně senátu
JUDr. Dana Mazáková, soudci: Mgr. Olga Mičanová a Mgr. Ondřej Rott“;
2) ve sloupci nadepsaném „Zastupuje“
se na všech místech zařazuje Mgr. Ondřej Rott před JUDr. Miluši Krejzlíkovou;
3) v části „Pravidla pro přidělování věcí agend Co a Nc – druhostupňová a UL do
jednotlivých soudních oddělení“, písm. H., odst. 3 ohledně stanovení poměru
rozdělování nápadu do jednotlivých soudních oddělení nově zní:
17 Co, 17 UL
19 Co, 19 UL
20 Co, 20 UL
21 Co, 21 UL
24 Co
25 Co, 25 UL
26 Co, 26 UL

- v poměru
- v poměru
- v poměru
- v poměru
- v poměru
- v poměru
- v poměru

0:0:5:5:0
4:3:5:5:0
4:0:2:5:0
4:0:5:5:0
0:0:0:0:0
4:0:5:5:0
4:0:5:4:0

C. na úseku trestním na pracovišti v Pardubicích
V důsledku zániku mandátu funkce přísedící u Bc. Lucie Salavcové k datu 23. 6. 2020 a naopak
v důsledku zvolení Mgr. Radka Vančury do funkce přísedícího Zastupitelstvem Pardubického
kraje dne 16. 6. 2020 rozvrh práce krajského soudu na trestním úseku na pracovišti v Pardubicích
měním k 1. 8. 2020 tak, že Bc. Lucie Salavcová se vypouští jako přísedící dosud zařazená do
soudního oddělení 64 a naopak do tohoto soudního oddělení se na poslední místo nově zařazuje
Mgr. Radek Vančura.
D. na úseku obchodním na pracovišti v Pardubicích
Vzhledem ke jmenování Mgr. Andrey Kolínové do funkce soudce a jejímu přidělení ke
Krajskému soudu v Hradci Králové s účinností od 1. 8. 2020 (Spr 1952/2020), k nástupu
Mgr. Marcely Ročňákové, asistentky soudce, na mateřskou dovolenou, a pokračování
dlouhodobé pracovní neschopnosti JUDr. Karla Kudláčka, soudce obchodního úseku
zařazeného do soudního oddělení 59, měním s účinností od 1. 8. 2020 rozvrh práce krajského
soudu pro rok 2020 následovně:
1) Mgr. Andrea Kolínová se zařazuje do nově zřízeného soudního oddělení 65 obchodního úseku
na pracovišti v Pardubicích s tím, že bude rozhodovat ve věcech INS, ICm a Nc uvedených
v § 7a písm. a), b) zákona č. 182/2006 Sb. proti dlužníkovi ze soudních okresů Pardubice, Ústí
nad Orlicí, Chrudim a Svitavy a současně bude rozhodovat podle § 97 odst. 4 zákona
č. 182/2006 Sb. o tom, že se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží, a to dle přidělení.
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2) Mgr. Andreu Kolínovou budou zastupovat soudci ze soudních oddělení vyššího čísla, v daném
případě JUDr. Ivana Bulisová, Mgr. Monika Chaloupková, JUDr. Marie Pavlíčková a
Mgr. Martin Schreier.
3) Pravidla o zastupování soudců z ostatních insolvenčních soudních oddělení (44, 53, 56, 59 a
60) se mění tak, že soudce daného soudního oddělení zastupují postupně soudci ze soudního
oddělení s vyšším číslem, což neplatí pro zastupování JUDr. Karlem Kudláčkem, který je
v dlouhodobé pracovní neschopnosti (tedy soudkyni JUDr. Ivu Bulisovou ze soudního
oddělení 44 zastupuje dle pořadí Mgr. Monika Chaloupková, JUDr. Marie Pavlíčková,
Mgr. Martin Schreier a Mgr. Andrea Kolínová apod.); výjimkou je zastupování soudců ze
soudního oddělení 48 a 56 v případě věcí konkurzních dle zákona č. 328/1991 Sb., kdy se
soudci v těchto věcech zastupují navzájem.
4) Stávající pravidla pro přidělování agendy INS, ICm a Nc ve vztahu k soudním oddělením 44,
53, 56, 59 a 60 se nově vztahují k soudním oddělením 44, 53, 56, 59, 60 a 65, a to v případě
agendy INS a Nc v novém poměru 1 : 1 : 1 : 0 : 1 : 3 (do soudního oddělení 59 JUDr. Karla
Kudláčka se nové věci nepřidělují a do nově zřízeného soudního oddělení 65 se přidělují věci
v trojnásobném rozsahu než do oddělení 44, 53, 56 a 60); v případě věcí agendy ICm, nadále
platí základní pravidlo, že věc projedná soudce vykonávající dohled v daném insolvenčním
řízení, a to vždy u prvních 20 věcí napadlých v každém kalendářním čtvrtletí, každá další
taková žaloba napadlá v jednom soudním oddělení 44, 53, 56, 60 a 65 nad 20 věcí v daném
kalendářním čtvrtletí bude přidělena k projednání a rozhodnutí rovnoměrně do soudních
oddělení 44, 53, 56, 60 a 65 náhodným výběrem pomocí generátoru přidělování podle § 42b
odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění; nelze-li generátor použít,
pak postupně kolově mezi jednotlivá soudní oddělení v poměru 1 : 1 : 1 : 0 : 1 :1 (do soudního
oddělení 59 JUDr. Karla Kudláčka se ICm věci nepřidělují).
5) V pravidlech pro přidělování agendy ICm dle ustanovení § 7a písm. b) zákona č. 182/2006 Sb.
(incidenčních sporů), se mění pravidlo o nápadu ICm věcí spojených s INS věcmi napadlými
do doby zastavení nápadu věcí do soudního oddělení 59 (viz změna RP č. 1 ze dne 6. 1.) tak,
že tyto věci budou nově přidělovány do soudního oddělení 65.
6) Stávající pravidla pro přidělování agendy INS, K, Kv vyšším soudním úředníkům, asistentům
soudců a soudním tajemníkům měním následovně:
Přidělování věcí agendy K a Kv
Kateřina Janovská, vyšší soudní úřednice
v soudním oddělení 48 K, Kv je oprávněna samostatně rozhodovat, resp. provádět veškeré
úkony soudu prvního stupně v konkurzních věcech přidělených soudcem a podle jeho pověření,
s výjimkou věcí uvedených v § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních
úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (pověření
Spr 3381/2018).
Lenka Pilařová, vyšší soudní úřednice
v soudním oddělení 56 K, Kv je oprávněna samostatně rozhodovat, resp. provádět veškeré
úkony soudu prvního stupně v konkurzních věcech přidělených soudcem a podle jeho pověření,
s výjimkou věcí uvedených v § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních
úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (pověření
Spr 3382/2018)
s tím, že Kateřina Janovská a Lenka Pilařová se zastupují navzájem.
Přidělování věcí agendy INS a Nc
Bc. Veronika Jirásková, vyšší soudní úřednice (pověření pod Spr 3380/2018)
Bc. Marie Hordějčuková, vyšší soudní úřednice (pověření pod Spr 5567/2019)
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v soudním oddělení 44 INS jsou oprávněny samostatně rozhodovat, resp. provádět veškeré
úkony soudu prvního stupně v insolvenčních věcech přidělených soudcem a podle jeho pověření,
s výjimkou věcí uvedených v § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních
úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů.
Mgr. Daniel Kalfeřt, asistent soudce
- přidělen soudkyni Mgr. Monice Chaloupkové,
- je oprávněn samostatně rozhodovat, resp. provádět veškeré úkony soudu prvního stupně
v insolvenčních věcech přidělených soudcem a podle jeho pověření, s výjimkou věcí
uvedených v § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších
úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů. Podle pokynu soudce
připravuje odborné rešerše spisové dokumentace, zpracovává právní rozbory a odborná
stanoviska, připravuje koncepty rozhodnutí a jejich odůvodnění (pověření je založeno pod Spr
3388/2018).
Kateřina Janovská, vyšší soudní úřednice
v soudním oddělení 53 INS je oprávněna samostatně rozhodovat, resp. provádět veškeré úkony
soudu prvního stupně v insolvenčních věcech přidělených soudcem a podle jeho pověření, pokud
nebyly přiděleny k provedení úkonů asistentovi, s výjimkou věcí uvedených v § 11 písm. m)
zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
a o změně souvisejících zákonů (pověření Spr 3381/2018).
Lenka Pilařová, vyšší soudní úřednice
v soudním oddělení 56 INS je oprávněna samostatně rozhodovat, resp. provádět veškeré úkony
soudu prvního stupně v insolvenčních věcech přidělených soudcem a podle jeho pověření, pokud
nebyly přiděleny k provedení úkonů asistentovi, s výjimkou věcí uvedených v § 11 písm. m)
zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
a o změně souvisejících zákonů (pověření Spr 3382/2018).
Mgr. Jana Horáčková, asistentka soudce
- přidělena soudci JUDr. Karlu Kudláčkovi (pověření Spr 7023/2018) a Mgr. Andree Kolínové
(pověření Spr 3305/2020),
- je oprávněna samostatně rozhodovat, resp. provádět veškeré úkony soudu prvního stupně
v insolvenčních věcech přidělených soudcem a podle jeho pověření (včetně věcí INS
napadlých do soudního oddělení 59, které byly dle změny RP č. 2 ze dne 16. 1. dle § 42a odst.
2 zákona č. 6/2002 Sb. přerozděleny soudcům do soudních oddělení 44, 53, 56 a 60),
s výjimkou věcí uvedených v § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních
úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů. Podle
pokynu soudce připravuje odborné rešerše spisové dokumentace, zpracovává právní rozbory a
odborná stanoviska, připravuje koncepty rozhodnutí a jejich odůvodnění.
Iva Müller, DiS., vyšší soudní úřednice
v soudním oddělení 59 (pověření Spr 5942/2018) a 65 INS (pověření Spr 3306/2020) je
oprávněna samostatně rozhodovat, resp. provádět veškeré úkony soudu prvního stupně
v insolvenčních věcech přidělených soudcem a podle jeho pověření, s výjimkou věcí uvedených
v § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících
státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů.
Mgr. Dana Rolfová, asistentka soudce
- přidělena soudci Mgr. Martinovi Schreierovi,
- je oprávněna samostatně rozhodovat, resp. provádět veškeré úkony soudu prvního stupně
v insolvenčních věcech přidělených soudcem a podle jeho pověření, s výjimkou věcí
uvedených v § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších
úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů. Podle pokynu soudce
připravuje odborné rešerše spisové dokumentace, zpracovává právní rozbory a odborná
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stanoviska, připravuje koncepty rozhodnutí a jejich odůvodnění (pověření je založeno pod Spr
3386/2018).
Lenka Petrusová, soudní tajemnice
v soudním oddělení 44 a 60 INS je oprávněna provádět úkony podle pověření soudců daných
oddělení, a to v rozsahu uvedeném v ustanovení § 6 odst. 2 písm. t) vyhlášky č. 37/1992 Sb., o
jednacím řádu pro okresní a krajské soudy (pověření je založeno pod Spr 2390/2020).
Zastupování asistentů, vyšších soudních úředníků a soudní tajemnice v agendě INS,
ICm a Nc
V případě nepřítomnosti soudní tajemnice ji zastupuje asistent či vyšší soudní úředník z téhož
soudního oddělení; není-li to možné, pak vyšší soudní úředník, a v případě i jeho nepřítomnosti
pak asistent ze soudního oddělení vyššího čísla (např. v případě soudní tajemnice z oddělení 60 ji
v případě současné nepřítomnosti asistentky Mgr. Rolfové zastupuje vyšší soudní úředník ze
soudního oddělení 65, případně asistent přidělený soudci do tohoto soudního oddělení apod.);
v případě nepřítomnosti vyššího soudního úředníka jej zastupuje vyšší soudní úředník či asistent
z téhož soudního oddělení; není-li to možné, pak vyšší soudní úředník, případně asistent ze
soudního oddělení vyššího čísla (v případě vyššího soudního úředníka z oddělení 65 jej
v nepřítomnosti asistenta v tomto soudním oddělení zastupuje vyšší soudní úředník případně
asistent z oddělení 44);
v případě nepřítomnosti asistenta jej zastupuje asistent či v rozsahu svých kompetencí vyšší
soudní úředník z téhož soudního oddělení; není-li to možné, pak jej zastupuje asistent a
v rozsahu svých kompetencí vyšší soudní úředník ze soudního oddělení vyššího čísla (v případě
asistenta přiděleného soudci do soudního oddělení 65 jej zastupuje asistent či vyšší soudní
úředník ze soudních oddělení 44, 53 a násl.).
7) Jednací den Mgr. Andrey Kolínové je úterý - číslo dv. 111, středa - číslo dv. 109.
8) V případě vedoucí kanceláře Ivany Maturové do rozvrhu práce doplňuji, že vede kromě
rejstříků 59 INS a ICm i rejstříky 65 INS a ICm.

Hradec Králové dne 31. července 2020

JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D.
předseda krajského soudu
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Příloha A (věci přidělené do 31. 7. 2020 v soudním oddělení 25 Co k vyřízení soudci Viktoru
Kučovi a k témuž dni neskončené):

Spisová značka
25Co 37/2020
25Co 56/2020
25Co 64/2020
25Co 74/2020
25Co 75/2020
25Co 76/2020
25Co 77/2020
25Co 85/2020
25Co 103/2020
25Co 106/2020
25Co 111/2020
25Co 114/2020
25Co 127/2020
25Co 131/2020
25Co 136/2020
25Co 148/2020
25Co 161/2020
25Co 164/2020
25Co 170/2020
25Co 172/2020
1Nc 768/2020
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Příloha B (věci přidělené do 31. 7. 2020 v soudním oddělení 26 Co k vyřízení soudkyni
JUDr. Miluši Krejzlíkové a k témuž dni neskončené):
Spisová značka
26Co 200/2019
26Co 15/2020
26Co 16/2020
26Co 55/2020
26Co 81/2020
26Co 106/2020
26Co 124/2020
26Co 128/2020
26Co 130/2020
26Co 132/2020
26Co 140/2020
26Co 142/2020
26Co 143/2020
26Co 145/2020
26Co 148/2020
26Co 149/2020
26Co 153/2020
26Co 155/2020
26Co 156/2020
26Co 157/2020
26Co 160/2020
26Co 164/2020
26Co 166/2020
26Co 171/2020
26Co 173/2020
26Co 175/2020
26Co 179/2020
26Co 180/2020
1Nc 764/2020
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