Krajský soud v Hradci Králové

Spr 1948/2020

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 8.
Rozvrh práce krajského soudu na rok 2020 měním s účinností od 1. 5. 2020 takto:
A. Na úseku správního soudnictví na pracovišti v Hradci Králové:
Vzhledem k tomu, že ke dni 30. 4. 2020 zanikne soudci JUDr. Pavlu Kumprechtovi podle § 95
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů, v platném znění, funkce soudce, měním rozvrh práce takto:
1) V soudním oddělení 28 soudkyně Mgr. Heleny Konečné měním zastupování tak, že
jmenovanou soudkyni zastupují soudci v tomto pořadí: JUDr. Ivona Šubrtová, Mgr. Tomáš
Blažek.
2) V soudním oddělení 30 předsedy senátu JUDr. Jana Rutsche
- měním složení senátu tak, že členy senátu zůstávají jen JUDr. Ivona Šubrtová a
Mgr. Helena Konečná a
- měním zastupování předsedy senátu v samosoudcovských věcech tak, že ze seznamu
zastupujících soudců vypouštím slova „JUDr. Pavel Kumprecht“.
3) V soudním oddělení 51 v oddíle „Předseda senátu/samosoudce“ vypouštím slova „JUDr.
Pavel Kumprecht“ a v oddíle „Zastupuje“ vypouštím slova „v následujícím pořadí: Mgr.
Helena Konečná, JUDr. Ivona Šubrtová.“
4) Z textu „Pravidla pro přidělování senátní agendy uvnitř soudního oddělení 30“ bez náhrady
vypouštím tyto části:
„Senát zasedá ve složení:
a) JUDr. Jan Rutsch (předseda senátu), JUDr. Pavel Kumprecht a Mgr. Helena Konečná,
b) JUDr. Jan Rutsch (předseda senátu), JUDr. Pavel Kumprecht a JUDr. Ivona Šubrtová.
V případě zrušení věci rozhodnutím NSS v důsledku podané kasační stížnosti bude tato nově napadlá věc
přidělena do senátu zasedajícího ve složení, ve kterém rozhodoval v této věci v původním řízení. Takto přidělená
věc bude zohledněna při přidělování věcí dle shora uvedených pravidel.“
5) Nevyřízené věci samosoudcovské agendy A v soudním oddělení 51 se přidělují k projednání a
rozhodnutí do soudních oddělení 29, 31 a 43 postupně od nejstarší po nejmladší (spisové
značky s nejnižším rokem a od nejnižšího pořadového čísla po nejvyšší) způsobem uvedeným
v příloze této změny rozvrhu práce.
6) Věci samosoudcovské agendy A v soudním oddělení 51, v nichž již vydané rozhodnutí
krajského soudu bude zrušeno Nejvyšším správním soudem nebo Ústavním soudem ČR s tím,
že se věc vrací krajskému soudu k dalšímu projednání a rozhodnutí, budou přiděleny
k projednání a rozhodnutí do soudních oddělení 29, 31 a 43 postupně v pořadí, ve kterém
budou krajskému soudu doručeny; pomocnou evidenci přidělení těchto věcí vede vedoucí
soudní kanceláře.

B. Na úseku trestním na pracovišti v Pardubicích:
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 tak, že se do soudního oddělení 64 obnovuje nápad věcí agendy T s tím, že
nadále bude nápad věcí agendy T napadat do soudních oddělení 63 a 64 v poměru 2 : 1, ale to jen
ohledně věcí do 500 listů a věcí nad 500 listů do 10 000 listů (rozdělení spisů podle počtu listů dle
bodu B textové části rozvrhu). První z takto napadených věcí budou zapsány do soudního
oddělení 64 a další pak do soudního oddělení 63 v nastaveném poměru. Věci s rozsahem nad
10 000 listů budou nadále napadat pouze do soudního oddělení 63.
Hradec Králové dne 21. dubna 2020

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

Příloha ke změně RP – JUDr. Kumprecht:
Nevyřízené věci:
Sp. značka

Vyřizující

51A 1/2018

JUDr. Jana Kábrtová

51A 2/2018

JUDr. Magdaléna Ježková

51A 3/2018

Mgr. Tomáš Blažek
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JUDr. Jana Kábrtová
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Mgr. Tomáš Blažek
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JUDr. Jana Kábrtová
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JUDr. Magdaléna Ježková
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Mgr. Tomáš Blažek
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JUDr. Jana Kábrtová

