Krajský soud v Hradci Králové

Spr 1517/2020

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 7.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2020 měním takto:
A. na úseku občanskoprávním na pracovišti v Hradci Králové:
Za účelem rovnoměrného zatížení jednotlivých oddělení odvolacího úseku a se zřetelem
k potřebě zajistit právo účastníků na projednání věci v přiměřené lhůtě (čl. 6 odst. 1 Evropské
úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) a dosáhnout tak rozhodnutí ve věci bez
zbytečných průtahů (čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) v oddíle „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 občanskoprávním
úseku“ v části pravidla pro přidělování věcí agend Co a Nc – druhostupňová a UL do
jednotlivých soudních oddělení, v bodu H s ohledem na zánik funkce soudce JUDr. Zity Jasanské
ke dni 31. 3. 2020 a soudce JUDr. Pavla Kumprechta ke dni 30. 4. 2020 tak, že
a) soudce JUDr. Jiřího Hanuše vyřazuji ze soudního oddělení 19 Co a zařazuji do soudního
oddělení 17 Co;
b) ve všech částech
vypouštím text „JUDr. Jiří Hanuš“ a text „JUDr. Zita Jasanská“ nahrazuji textem „JUDr. Jiří
Hanuš“;
c) v části pravidla pro přidělování věcí agend Co a Nc – druhostupňová a UL do jednotlivých
soudních oddělení, v bodu H s ohledem na zařazení soudce JUDr. Jiřího Hanuše ke dni 1. 4.
2020 do soudního oddělení 17 Co tak, že věci do senátu 17 Co se přidělují v poměru 0 : 0 : 5 :
5 a věci do senátu 19 Co se přidělují v poměru 4 : 3 : 5 : 0;
d) v tabulkové části se u soudního oddělení 19 Co
nahrazuji text upravující složení senátu: „Senát zasedá ve složení: předsedkyně senátu
JUDr. Alena Bačinová, soudci: Mgr. Martina Nyplová a JUDr. Jiří Hanuš, ve věcech
přidělených JUDr. Aleně Bačinové a ve věcech s lichým běžným číslem ve spisové značce
krajského soudu přidělených Mgr. Martině Nyplové a JUDr. Jiřímu Hanušovi; a ve složení:
předseda senátu JUDr. Jan Fifka, soudci Mgr. Martina Nyplová a JUDr. Jiří Hanuš ve věcech
přidělených JUDr. Janu Fifkovi a ve věcech se sudým běžným číslem ve spisové značce
krajského soudu přidělených Mgr. Martině Nyplové a JUDr. Jiřímu Hanušovi. Probíhá-li
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.“
textem: „Senát zasedá ve složení: předsedkyně senátu JUDr. Alena Bačinová, soudci: Mgr.
Martina Nyplová a JUDr. Jan Fifka, ve věcech přidělených JUDr. Aleně Bačinové a ve věcech
s lichým běžným číslem ve spisové značce krajského soudu přidělených Mgr. Martině Nyplové
a ve složení: předseda senátu JUDr. Jan Fifka, soudci Mgr. Martina Nyplová a JUDr. Alena
Bačinová ve věcech přidělených JUDr. Janu Fifkovi a ve věcech se sudým běžným číslem ve
spisové značce krajského soudu přidělených Mgr. Martině Nyplové. Probíhá-li 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) v tabulkové části u soudního oddělení 30 Co vypouštím text „JUDr. Pavel Kumprecht“ a
nahrazuji textem „JUDr. Igor Pařízek“.
B. na úseku trestním na pracovišti pobočky v Pardubicích:
I. V souvislosti s rozhodnutím ministryně spravedlnosti ČR o dočasném přidělení Mgr. Romana
Drahného k Vrchnímu soudu v Praze na období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020, Spr 4986/2019,
s účinností od 1. 4. 2020 zastavuji nápad věcí agendy T a Nt do soudního oddělení 62, a to včetně
věcí specializovaných ve smyslu III. bod 2) pravidel, které v případě jejich nápadu budou
rozděleny podle ostatních pravidel pro přidělování věcí T, Tm a Nt k vyřízení.
II. Z důvodu požadavku na rovnoměrné zatížení soudních oddělení prvoinstančního trestního
úseku na pracovišti pobočky v Pardubicích, se zřetelem k potřebě zajistit právo účastníků na
projednání věci v přiměřené lhůtě (čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod) a dosáhnout tak rozhodnutí ve věci bez zbytečných průtahů (čl. 38 odst. 2
Listiny základních práv a svobod) rozvrh práce prvoinstančního trestního úseku na pracovišti
pobočky v Pardubicích měním s účinností od 16. 3. 2020 tak, že do soudního oddělení 64
zastavují nápad věcí agendy T.
C. na úseku obchodním na pracovišti pobočky v Pardubicích:
text:
„Pravidla pro přidělování agendy Nc ve věcech nepřihlížení k insolvenčnímu návrhu
podle § 97 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb. do soudních oddělení 44, 53, 56, 59 a 60.
Vedoucí kanceláře seřadí abecedně denní nápad podle počátečního písmena příjmení nebo názvu
dlužníka (jsou-li písmena shodná, rozhoduje o pořadí písmeno následující) a věci přidělí v
poměru 1 : 1 : 1 : 1 : 1 postupně do soudních oddělení 44, 53, 56, 59 a 60 (v uvedeném pořadí) s
tím, že první věc bude přidělena do soudního oddělení, které následuje po soudním oddělení, do
něhož byla naposledy přidělena věc.
Pravidla pro přidělování agendy rejstříku Nc insolvenčního úseku do soudních oddělení
44, 53, 56, 59 a 60 (s výjimkou věcí podle § 97 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb.).
Vedoucí kanceláře seřadí denní nápad z celého předchozího dne podle času dojití na podatelnu
soudu a věci přidělí v poměru 1 : 1 : 1 : 1 : 1 postupně do soudních oddělení 44, 53, 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.“
nahrazuji textem:
„Pravidla pro přidělování agendy Nc ve věcech nepřihlížení k insolvenčnímu návrhu
podle § 97 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb. a v ostatních insolvenčních věcech do soudních
oddělení 44, 53, 56, 59 a 60.
Věci napadlé do agendy Nc se přidělují náhodným výběrem pomocí generátoru přidělování podle
§ 42b odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, mezi soudní oddělení
44, 53, 56, 59 a 60 v poměru 1 : 1 : 1 : 1 : 1.
Pro případ, že není možné použít generátor přidělování v důsledku jeho poruchy znemožňující
přístup k datům potřebným k přidělování věcí do 1 hodiny poté, kdy insolvenčnímu soudu došel
insolvenční návrh, nebo do 1 hodiny po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne
insolvenčního soudu, došel-li takový návrh v době, kdy do skončení úředních hodin
insolvenčního soudu zbývá méně než 1 hodina, nebo ve dnech pracovního klidu, stanoví se tato
pravidla pro přidělení věcí agendy Nc:

Věci napadlé do agendy Nc vedoucí kanceláře seřadí abecedně podle počátečního písmena
příjmení nebo názvu dlužníka (jsou-li písmena shodná, rozhoduje o pořadí písmeno následující) a
věci přidělí v poměru 1 : 1 : 1 : 1 : 1 postupně do soudních oddělení 44, 53, 56, 59 a 60
(v uvedeném pořadí) s tím, že první věc bude přidělena do soudního oddělení, které následuje po
soudním oddělení, do něhož byla naposledy přidělena věc.“
D. na úseku správy krajského soudu:
Pod nadpisem „Oddělení bezpečnostního ředitele, požární ochrany a bezpečnosti práce
(společné pro pracoviště v Hradci Králové a v Pardubicích)“ s okamžitou platností doplňuji za
slova: Bezpečnostní ředitel Ing. Vladimír Herzig text „(zastupuje Ing. Jaroslava
Bujárková)“.
Hradec Králové dne 13. března 2020

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

