Krajský soud v Hradci Králové

Spr 2925/2018

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 9.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2018 měním takto:
I. na pracovišti v Hradci Králové na úseku trestním prvoinstančním:
A.
S účinností od 1. 6. 2018 se v tabulkové části rozvrhu práce v soudních odděleních 4, 6, 7 a 9
stávající text:
„Rozhodování ve věcech Nt ve vykonávacím řízení (§ 315 a násl. tr. řádu), pokud není řízení
vedeno v procesním spisu, přidělených podle pravidel pro přidělování věcí agendy Nt s místní
příslušností v obvodech okresů Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Trutnov, Jičín
a Semily“,
nahrazuje textem:
„Rozhodování ve věcech Nt ve vykonávacím řízení, pokud není řízení vedeno v procesním spisu,
přidělených podle pravidel vyjádřených v textové části rozvrhu práce (viz „Pravidla pro
přidělování věcí v odděleních Nt a Ntm k vyřízení“ – bod I. až IV. a „Společná pravidla
pro přidělování věcí do oddělení T, Tm a Nt, Ntm k vyřízení na pracovištích v Hradci
Králové a v Pardubicích“ – bod IV).“.
B.
S účinností od 1. 6. 2018 se v tabulkové části rozvrhu práce v soudním oddělení 7 stávající text:
„Rozhodování ve věcech Ntm podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
s místní příslušností v obvodech okresů Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Náchod,
Trutnov, Jičín a Semily“,
nahrazuje textem:
„Rozhodování ve věcech Ntm podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
ve vykonávacím řízení, pokud není řízení vedeno v procesním spisu, přidělených podle pravidel
vyjádřených v textové části rozvrhu práce (viz „Pravidla pro přidělování věcí v odděleních Nt
a Ntm k vyřízení“ – bod I. až IV. a „Společná pravidla pro přidělování věcí do oddělení T,
Tm a Nt, Ntm k vyřízení na pracovištích v Hradci Králové a v Pardubicích“ – bod IV).“.
C.
S účinností od 1. 6. 2018 se v „Pravidlech pro přidělování věcí v odděleních T a Tm
k vyřízení“ pod písm. A. stávající text bodu III. „Specializace“ bod 2):
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„senáty 4 T a 9 T (vzájemně se zastupují):
a) korupce úředních osob,
b) korupce při veřejných zakázkách,
c) korupce při veřejných soutěžích,
d) korupce při veřejných dražbách,“
nahrazuje textem:
„senáty 4 T a 9 T (vzájemně se zastupují):
a) korupce úředních osob,
b) korupce při veřejných zakázkách,
c) korupce při veřejných soutěžích,
d) korupce při veřejných dražbách,
čímž se pro účely přidělování věcí dle této specializace rozumí trestné činy:
- porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 tr. zákoníku,
- zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle
§ 256 tr. zákoníku,
- pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 tr. zákoníku,
- pletichy při veřejné dražbě podle § 258 tr. zákoníku,
- zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku,
- přijetí úplatku podle § 331 tr. zákoníku,
přičemž věcí specializovanou se rozumí situace, kdy je podána obžaloba pro byť i jen jediný
z těchto shora vyjmenovaných trestných činů“.
D.
S účinností od 20. 6. 2018:
1. Z důvodů postupného dorovnávání počtu přísedících (členů senátů) zařazených do
jednotlivých soudních oddělení prvoinstančního oddělení trestního úseku na pracovištích
v Hradci Králové a v Pardubicích a doplňování soudních oddělení na pracovišti v Pardubicích
přísedícími (členy senátů) z pracoviště v Hradci Králové, kteří mají trvalé bydliště v obvodech
okresů Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy a Havlíčkův Brod, vyřazuji ze soudního
oddělení 9 přísedícího (člena senátu) Mgr. Bc. Jana Štefáčka a zařazuji jej do soudního
oddělení 63.
2. Z důvodů rezignace na funkci přísedících (členů senátů) PaedDr. Zuzany Benešové a JUDr.
Jitky Šrůtkové a z důvodu uplynutí funkčního období, na které byla do funkce přísedící
(členky senátu) zvolena Mgr. Jana Wiszová, vyřazuji ze soudních oddělení 1 a 4 přísedící
(členku senátu) PaedDr. Zuzanu Benešovou, ze soudního oddělení 4 přísedící (členku senátu)
JUDr. Jitku Šrůtkovou a ze soudního oddělení 9 přísedící (členku senátu) Mgr. Janu
Wiszovou.
3. Pro výkon soudnictví zařazuji do soudního oddělení 4 nově zvolenou přísedící (členku senátu)
Elišku Kalendovou, do soudního oddělení 5 nově zvolenou přísedící (členku senátu)
Mgr. Světluši Kotrčovou a do soudního oddělení 9 nově zvoleného přísedícího (člena senátu)
JUDr. Rudolfa Bučka.
Zařazení přísedících (členů senátů) pro výkon soudnictví v jednotlivých soudních odděleních:
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Soudní
oddělení
1

Předseda senátu

Přísedící (členové senátu)

JUDr. Zdeněk Šulc

2

JUDr. Miloslav Ježek

Pro rozhodování ve věcech
doposud pravomocně
neskončených a obživlých:
Eva Bachtíková***
Ing. Jaroslava Bergerová***
Ladislav Brunclík***
Ludmila Cremaová**
Ing. Pavel Dalecký**
Marie Ducháčková***
Jan Fajfr***
Ing. Bc. Roman Široký***
Pro rozhodování ve věcech
doposud pravomocně
neskončených a obživlých:
Jiří Bednář****
PhDr. Eva Grimová****
Jaroslav Hába****
Jiřina Hudečková****

3
4

Neobsazeno
JUDr. Miroslav Mjartan

5

JUDr. Miroslav Veselský

6

JUDr. Luboš Sovák

7

JUDr. Petr Mráka

Ing. Adolf Jásenský, CSc.*
Olga Kačenková*
Ing. Irena Kejzarová
Ing. Jiří Klicpera, CSc.**
Božena Knězáčková
Mgr. Jana Kocábová
Bc. Daniel Resler
Jiřina Hudečková****
Dušan Pospíchal
Eva Bachtíková****
Eliška Kalendová
MVDr. Václav Krpálek
Jaromír Kubín
Mgr. Libuše Majurníková
Mgr. Světluše Kotrčová
Dobromila Erbsová
Josef Matoušek
Libuše Matušková
Bedřiška Mauerová
Mgr. Jiří Melichar
JUDr. Ing. Vladimír Neškudla
Jitka Kottková
Bc. Marcela Toušovská**
PhDr. Eva Grimová****
Mgr. Iva Diblíková**
Ladislav Brunclík***
Ludmila Cremaová**
Ing. Pavel Dalecký**
Ing. Rostislav Jireš
JUDr. Vlastislav Patera
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Bc. Alena Stehnová**
Libor Morávek
Jiří Bednář****
Jaroslav Hába****
Bc. Rudolf Dus
Blanka Soudková
Ing. Jaroslava Bergerová***
Marie Ducháčková***
Jan Fajfr***
8
9

Neobsazeno
JUDr. Jiří Vacek

Miroslav Krejčí
Ing. Petr Stejskal
Lenka Špryňarová
Květoslava Vlčková
Dpt. Jaroslav Žítek**
Ing. Zdeněk Kotrba
Ing. Bc. Roman Široký***
Ing. Jiří Kocáb
JUDr. Rudolf Buček

*

Jen ve věcech doposud pravomocně neskončených a obživlých, kde v minulosti
v příslušném soudním oddělení jako členové senátu přisedali.
**
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 2018 a let dalších postupně zařazováni jako členové senátu do prvoinstančních
soudních oddělení na pracovišti v Pardubicích).
***
I ve věcech doposud pravomocně neskončených a obživlých v soudním oddělení 1.
****
I ve věcech doposud pravomocně neskončených a obživlých v soudním oddělení 2.
II. na pracovišti v Hradci Králové na úseku trestním odvolacím:
Vzhledem k uzavření pracovního poměru s Pavlínou Felzmannovu na pozici protokolující
úřednice ke dni 1. 6. 2018 tuto s účinností od 1. 6. 2018 zařazuji do kanceláře trestního
odvolacího oddělení a text „Kancelář trestního odvolacího oddělení“ nově zní:
„Vedoucí kanceláře:
Lenka Juklová
- vede rejstříky v soudních odděleních 10 – 12 s příslušnými evidenčními pomůckami a dle
shora uvedených pravidel pro přidělování věcí agendy To, Tmo, Rodo a UL k vyřízení,
rozděluje a přiděluje denní nápad věcí do příslušných soudních oddělení k vyřízení,
- vykonává činnosti podle příslušných ustanovení § 5, § 8 v. k. ř. a § 6 odst. 9 a § 10 j. ř.,
- má oprávnění vstupovat do informačních systémů CESO, CEVO a RT a získávat tak
informace pro potřeby oddělení To, resp. pro výkon své funkce,
- pro potřeby oddělení To vykonává administrativní činnost spojenou s rozhodováním o
prodloužení doby sledování bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné k evidenci
investičních nástrojů podle zvláštního zákona (§ 8 odst. 3 věta druhá tr. řádu) a o prodloužení
doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (§ 88 odst. 4 tr. řádu) a vede
příslušné rejstříky a evidenční pomůcky.
Zastupuje: Tereza Sovová
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Protokolující úřednice:
Pavlína Felzmannová, Zdeňka Hodková, Tereza Sovová (postupné střídání v jednotlivých
senátech v dvouměsíčních cyklech)
- vykonávají činnost spojenou s výkonem funkce protokolující úřednice a administrativní práce
podle pokynů vedoucí kanceláře,
- doručují písemnosti při jednání anebo jiných úkonech soudu.
Pavlína Felzmannová
- pro potřeby oddělení To vyřizuje žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému RT a
zajišťuje agendu s tím spojenou.
Zdeňka Hodková
- pro potřeby oddělení To vyřizuje žádosti o poskytnutí údajů z informačních systémů CEO a
RT a zajišťuje agendu s tím spojenou.
Zastupuje: Věra Kašparová (CEO)
Tereza Sovová
- pro potřeby oddělení To vyřizuje žádosti o poskytnutí údajů z informačních systémů CESO,
CEVO, RT a KN a zajišťuje agendu s tím spojenou,
- pro potřeby oddělení To vykonává administrativní činnost spojenou s rozhodováním o
prodloužení doby sledování bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné k evidenci
investičních nástrojů podle zvláštního zákona (§ 8 odst. 3 věta druhá tr. řádu) a o prodloužení
doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (§ 88 odst. 4 tr. řádu).“.

Hradec Králové dne 25. května 2018

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

