Krajský soud v Hradci Králové

Spr 41/2021

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 1.
Z důvodu pravomocného vyřízení neskončených věcí v soudním oddělení 1 (předseda senátu 1 T JUDr. Zdeněk Šulc) a z důvodu rovnoměrného rozdělení
nápadu všech pravomocně skončených věcí ve vykonávacím řízení v tomto soudním oddělení mezi ostatní soudní oddělení s účinností od 5. 1. 2021 měním
a doplňuji rozvrh práce prvoinstančního oddělení trestního úseku na pracovišti v Hradci Králové takto:
Soud.
odd.
1

Věci

Obor působnosti

T

Vyřízení případně obživlých věcí (tj.
pravomocně skončených věcí zrušených
Nejvyšším soudem na základě mimořádných
opravných prostředků a Ústavním soudem na
základě ústavní stížnosti), a to zejména
sp. zn.:
1 T 11/2012 – odsouzení Tomáš Hojka a
spol.

Předseda
senátu
JUDr. Zdeněk Šulc

1 T 2/2014 – odsouzení Jiří Novotný a spol.
1 T 8/2015 – odsouzení Robert Kafka a spol.
1 T 9/2015 – odsouzení Martin Chovanec a
spol.

1

Členové
senátu
Pro rozhodování ve věcech
případně obživlých:
Eva Bachtíková**
Ludmila Cremaová****
Marie Ducháčková**
Dušan Pospíchal**

Zastupuje
4T
včetně členů senátu
– přísedících

*

**
***
****

Jen ve věcech doposud pravomocně neskončených a obživlých, kde v minulosti v příslušném soudním oddělení jako členové senátu přisedali
(přísedící s místem trvalého bydliště v obvodech okresů Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy a Havlíčkův Brod, kteří budou v průběhu roku
2021 postupně zařazováni jako členové senátu do prvoinstančních soudních oddělení na pracovišti v Pardubicích).
I ve věcech případně obživlých v soudním oddělení 1.
I ve věcech doposud pravomocně neskončených a obživlých v soudním oddělení 2.
Členka senátu prvoinstančního soudního oddělení 63 trestního úseku na pracovišti v Pardubicích, a to pouze ve věcech případně obživlých sp. zn.:
1 T 11/2012 – odsouzení Tomáš Hojka a spol., 1 T 8/2015 – odsouzení Robert Kafka a spol.

I.

Do soudního oddělení 1 zařazený předseda senátu JUDr. Zdeněk Šulc (současně předseda senátu v soudním oddělení 11, kde bude i nadále
vykonávat činnost podle aktuálního znění rozvrhu práce pro odvolací oddělení na rok 2021) dokončí věci případně obživlé v tomto soudním
oddělení.

II.

Nápad všech pravomocně skončených věcí ve vykonávacím řízení v soudním oddělení 2 bude přidělován k vyřízení do ostatních soudních
oddělení (s výjimkou soudního oddělení 5) následovně:
- soudní oddělení 9: věci pravomocně skončené v letech 2018, 2017, 2016 a 2015,
- soudní oddělení 7: věci pravomocně skončené v letech 2014 a 2013,
- soudní oddělení 6: věci pravomocně skončené v roce 2012,
- soudní oddělení 4: věci pravomocně skončené v letech 2020, 2019, 2011 a starší (rok 2011 až 1994 včetně).

III. Nápad všech pravomocně skončených věcí ve vykonávacím řízení v soudním oddělení 1 bude přidělován k vyřízení do ostatních soudních
oddělení (s výjimkou soudního oddělení 5) následovně:
- soudní oddělení 9: pravomocně skončené věci 1 T 11/2012 – odsouzení Tomáš Hojka a spol., 1 T 9/2015 – odsouzení Martin Chovanec a spol.
- soudní oddělení 7: pravomocně skončené věci Tm a 1 T 2/2014 – odsouzení Jiří Novotný a spol.
- soudní oddělení 6: pravomocně skončená věc 1 T 8/2015 – odsouzení Robert Kafka a spol.
- soudní oddělení 4: ostatně pravomocně skončené věci
Hradec Králové 4. ledna 2021

JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D.
předseda krajského soudu
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