Krajský soud v Hradci Králové

Spr 3792/2020

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 13.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2020 měním takto:
A. Na úseku občanskoprávním na pracovišti v Hradci Králové s okamžitou platností:
V návaznosti na změnu rozvrhu práce krajského soudu č. 12 ze dne 31. 7. 2020 a z důvodů v ní
uvedených (viz část B čl. II uvedené změny rozvrhu práce) doplňuji:
Přílohu A změny rozvrhu práce č. 12 (věci přidělené do 31. 7. 2020 v soudním oddělení 25 Co
k vyřízení soudci Viktoru Kučovi a k témuž dni neskončené) o věci vedené pod sp. zn. 25 Co
348/2015, 25 Co 144/2019, 25 Co 99/2020 (vč. 25 Co 186/2020), 25 Co 132/2020 a 25 Co
169/2020, neboť tyto věci byly k datu 31. 7. 2020 skončeny pouze evidenčně, nikoli procesně
a
Přílohu B změny rozvrhu práce č. 12 (věci přidělené do 31. 7. 2020 v soudním oddělení 26 Co
k vyřízení soudkyni JUDr. Miluši Krejzlíkové a k témuž dni neskončené) o věci vedené pod sp.
zn. 26 Co 277/2014, 26 Co 278/2014, 26 Co 279/2014, 26 Co 280/2014, 26 Co 34/2018 a 26
Co 284/2019, neboť tyto věci byly k datu 31. 7. 2020 skončeny pouze evidenčně, nikoli procesně.
B. Na úseku obchodním na pracovišti v Hradci Králové:
1. S účinností od 1. 10. 2020 do soudního oddělení 15 INS, ICm, v němž jako soudce rozhoduje
Mgr. Ondřej Kubát, zařazuji jako vyšší soudní úřednici Mgr. Ludmilu Kopeckou.
2. S účinností od 1. 10. 2020 v části Pravidla pro přidělování agendy Cm, Nc, ECm, EPR a
EVCm vyšším soudním úředníkům
a) vypouštím z působnosti vyšší soudní úřednice Michaely Chvojanové agendu: „provádí úkony
v týmu č. 2 v aplikaci CEPR (EPR)“ a
b) doplňuji text: „Mgr. Radka Hnátnická – provádí úkony v týmu č. 2 v aplikaci CEPR (EPR),
zastupuje Mgr. Jan Kulhánek“.
C. Na úseku obchodním na pracovišti v Pardubicích:
V souvislosti s nástupem Mgr. Kamily Šimkové ke krajskému soudu na pozici justiční čekatelky
měním ke dni jejího nástupu, tedy k 21. 9. 2020, rozvrh práce tak, že část „Přidělování věcí
agendy INS a Nc“ doplňuji textem:
„Mgr. Kamila Šimková, justiční čekatelka
- v soudním oddělení 56 a 60 je oprávněna samostatně rozhodovat, resp. provádět veškeré
úkony soudu prvního stupně v insolvenčních věcech přidělených soudcem a podle jeho
pověření (Spr 3814/2020), s výjimkou věcí uvedených v § 6a písm. m) vyhlášky č. 37/1992
Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, v platném znění,
- vykonává přípravnou službu podle vyhlášky č. 382/2017 Sb., o výběru, přijímání a přípravné
službě justičních čekatelů a odborné justiční zkoušce,

- podle pokynu soudce připravuje odborné rešerše spisové dokumentace, zpracovává právní
rozbory a odborná stanoviska, připravuje koncepty rozhodnutí a jejich odůvodnění.“
a
v názvu „Zastupování asistentů, vyšších soudních úředníků a soudní tajemnice v agendě
INS, ICm a Nc“ za slova „vyšších soudních úředníků“ doplňuji text „justiční čekatelky“ a
současně v této části doplňuji pravidlo, podle něhož:
„V případě nepřítomnosti justiční čekatelky ji zastupuje asistent či v rozsahu svých kompetencí
vyšší soudní úředník nebo soudní tajemnice z téhož soudního oddělení; není-li to možné, pak ji
zastupuje asistent a v rozsahu svých kompetencí vyšší soudní úředník nebo soudní tajemnice ze
soudního oddělení vyššího čísla (v případě soudního oddělení 60 následuje soudní oddělení 65 a
dále pak 44, 53 a 56).“
Hradec Králové dne 7. září 2020
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