Krajský soud v Hradci Králové

Spr 4833/2018

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 14.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2018 měním s účinností od 1. 10. 2018 takto:
1. 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 měním s ohledem na
zánik funkce soudce JUDr. Věnceslavy Hotařové, předsedkyně senátu ke dni 31. 12. 2018 tak, že
věci do senátu 24 Co se přidělují v poměru 0 : 5 : 0 : 0 (tj. předsedkyni senátu JUDr. Věnceslavě
Hotařové, se žádné věci nepřidělují).
2. Na úseku správního soudnictví na pracovišti v Hradci Králové
„Pravidla pro přidělování věcí v oddělení správního soudnictví k vyřízení:“ doplňuji o tento
text:
„Pravidla pro přidělování volební agendy do soudních oddělení 30 a 31
Návrhy na neplatnost voleb, neplatnost hlasování anebo neplatnost volby kandidáta dle § 90
s. ř. s. týkající se voleb do místních zastupitelstev konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 budou
napadat do soudních oddělení 30 a 31 v poměru 2 : 1.
Vedoucí kanceláře abecedně seřadí denní nápad v této agendě podle počátečního písmena
příjmení nebo názvu žalobce (jsou-li písmena shodná, rozhoduje o pořadí písmeno následující) a
věci přidělí v poměru 2 : 1 postupně do soudních oddělení 30 a 31 s tím, že první nová věc bude
přidělena do soudního oddělení, které následuje po soudním oddělení, do něhož byla naposledy
přidělena věc.“
3. Na úseku veřejných rejstříků na pracovišti v Hradci Králové
S ohledem na zkrácený pracovní úvazek vyšší soudní úřednice Evy Hanušové „Pravidla pro
přidělování věcí veřejných rejstříků vyšším soudním úředníkům.“ nově zní:
„Ludmila Vaníčková
- samostatně rozhoduje a provádí další úkony soudu v řízení ve věcech v oddílech A, B, C, Dr,
S, N, O, Pr, H, Zs, L, U a v evidenci svěřenských fondů, jejichž vložka končí číslicemi 3, 4 a 5
pokud předchází číslice 0 až 4,
- činí úkony v evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného
rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů, jejichž vložka končí
číslicemi 3, 4 a 5.

Zastupuje: Jana Moravcová
Jaroslava Menšíková
- samostatně rozhoduje a provádí další úkony soudu v řízení ve věcech v oddílech A, B, C, Dr,
S, N, O, Pr, H, Zs, L, U a v evidenci svěřenských fondů, jejichž vložka končí číslicemi 1, 2 a 5
pokud předchází číslice 5 až 9,
- činí úkony v evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného
rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů, jejichž vložka končí
číslicemi 1, 2, 6, 0.
Zastupuje: Eva Hanušová
Jana Moravcová
- samostatně rozhoduje a provádí další úkony soudu v řízení ve věcech v oddílech A, B, C, Dr,
S, N, O, Pr, H, Zs, L, U a v evidenci svěřenských fondů, jejichž vložka končí číslicemi 8, 9 a 0
pokud předchází číslice 0 až 4,
- činí úkony v evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného
rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů, jejichž vložka končí
číslicemi 7, 8, 9.
Zastupuje: Ludmila Vaníčková
Eva Hanušová
- samostatně rozhoduje a provádí další úkony soudu v řízení ve věcech v oddílech A, B, C, Dr,
S, N, O, Pr, H, Zs, L, U a v evidenci svěřenských fondů, jejichž vložka končí číslicemi 6, 7 a 0
pokud předchází číslice 5 až 9.
Zastupuje: Jaroslava Menšíková
Při nepřítomnosti VSÚ na pracovišti delší než 3 pracovní dny zastupují nepřítomného VSÚ
všichni přítomní VSÚ stejným dílem. Denní nápad rozdělí vyšší podatelna.
Rozsah oprávnění:
Vyšší soudní úředníci samostatně rozhodují a provádějí další úkony soudu v řízení ve věcech
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve věcech evidence svěřenských fondů a ve
věcech evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a
svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů, včetně provádění zápisů do
rejstříku v rozsahu vyplývajícím z § 11 a § 14 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních
úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, pokud si
provedení těchto úkonů nevyhradí soudce.
Marie Kodytková, soudní tajemnice
- vyzývá zapsané osoby k předložení listin, které podle zákona mají být založeny do sbírky
listin,
- v případě nesplnění výzvy předkládá spisy příslušnému vyššímu úředníkovi s návrhem dalšího
postupu (§ 104 zákona č. 304/2013 Sb.).
Zastupuje vyšší soudní úředník dle rozdělení výše“
4. Na úseku občanskoprávním na pracovišti v Pardubicích
A/ V souvislosti s ukončením dočasného přidělení Mgr. Jitky Novákové a naopak s dočasným
přidělením JUDr. Ivety Derikové ke krajskému soudu nahrazuji v soudním oddělení 18 Co
členku senátu Mgr. Jitku Novákovou JUDr. Ivetou Derikovou, přičemž tato změna se týká i
pravidel pro přidělování věcí Co, Nc a UL do oddělení uvedených v písmenu E, kdy i ve
vztahu k JUDr. Ivetě Derikové platí, že každé čtvrté a páté „přidělovací kolo“ nedostává
spis.

5. Na trestním úseku na pracovišti v Pardubicích nově zastupuje vedoucí kanceláře trestního
odvolacího oddělení Šárka Honzíčková, DiS.
6. Na úseku správního soudnictví na pracovišti v Pardubicích z agendy svěřené
Mgr. Martinu Soudkovi, asistentu soudce JUDr. Jana Dvořáka, vypouštím text
„vyhotovování platebních poukazů a statistických listů podle ustanovení § 6 odst. 5 j. ř.“.
Na úsek správního soudnictví na pracovišti v Pardubicích nově zařazuji Ing. Radanu
Kosinovou na pozici soudní tajemnice s náplní práce „vyhotovování platebních poukazů
a statistických listů podle ustanovení § 6 odst. 5 j. ř.“. Zastupuje Mgr. Martin Soudek.
7. Na úseku veřejných rejstříků na pracovišti v Pardubicích
A/ „Pravidla pro přidělování věcí veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
vyšším soudním úředníkům a soudní tajemnici.“ nově zní:
„Vyšší soudní úředníci činí úkony soudu v řízení ve věcech veřejných rejstříků právnických a
fyzických osob včetně provádění zápisů do rejstříku podle ustanovení § 11 a § 14 zákona
č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o
změně souvisejících zákonů, vyjma úkonů, které si podle § 13 citovaného zákona vyhradí soudce.
Jana Šilarová, vyšší soudní úřednice
- samostatně vyřizuje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U,
jejichž vložky končí číslicemi 1, 2, 3, 4 a 5,
- činí úkony v evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného
rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů, jejichž vložka končí
číslicemi 1, 2, 3, 4 a 5.
Zastupuje: Tomáš Petr
Tomáš Petr, vyšší soudní úředník
- samostatně vyřizuje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U,
jejichž vložky končí číslicemi 6, 7, 8, 9 a 0,
- činí úkony v evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného
rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů, jejichž vložka končí
číslicemi 6, 7, 8, 9 a 0.
Zastupuje: Jana Šilarová
Tereza Hniličková, soudní tajemnice
v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U, v evidenci svěřenských fondů a evidenci údajů o
skutečném majiteli právnické osoby
- zapisuje (zápisem se rozumí i výmaz dříve zapsaného údaje) do veřejného rejstříku údaje
uvedené v § 65 písm. c) až i) zákona č. 304/2013 Sb.,
- zakládá do sbírky listin rozhodnutí
a) uvedená v § 66 písm. o) a p) zákona č. 304/2013 Sb.,
b) uvedená v § 66 písm. k) zákona č. 304/2013 Sb.,
c) o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce insolvenčního
správce,
- vyzývá zapsané osoby k předložení listin, které podle zákona mají být založeny do sbírky listin
(§ 104 zákona č. 304/2013 Sb.),
- vyřizuje podněty a žádosti orgánů veřejné moci a podněty ze základních registrů,
- vyřizuje podněty fyzických a právnických osob týkající se neshod mezi zapsanými údaji a
skutečným stavem a zapsanými údaji a zákonem,
- na základě pokynu soudce či vyššího soudního úředníka činí další jednoduché úkony.
Zastupují: Tomáš Petr, Jana Šilarová (v rozsahu, v jakém těmto vyšším soudním úředníkům
náleží samostatné rozhodování)

Při nepřítomnosti obou vyšších soudních úředníků na pracovišti pobočky v Pardubicích po dobu
delší než 3 pracovní dny je oba zastupují vyšší soudní úředníci zařazení na úseku veřejných
rejstříků na pracovišti v Hradci Králové, a to v následujícím pořadí: Ludmila Vaníčková, Jaroslava
Menšíková, Jana Moravcová a Eva Hanušová, a to vždy u každé z nich na jeden pracovní den
(v případě trvající nepřítomnosti více jak čtyři dny, budou zastupovat vyšší soudní úřednice
z pracoviště v Hradci Králové postupně ve shora uvedeném pořadí. V případě potřeby
opakovaného zastoupení v kalendářním roce bude pokračováno v kolečku zastoupení po vyšší
soudní úřednici, která naposledy zastupovala.)“
B/ V části „Asistenti soudců“ do stávajícího textu pravidel zastoupení za slova „jej zastupuje“
vkládám text „…vyšší soudní úředník daného soudního oddělení v rozsahu, v němž je
oprávněn činit dle rozvrhu práce úkony ve věci, případně dále pak…“.
8. Na úseku obchodním na pracovišti v Pardubicích měním zástup vedoucí kanceláře K,
Kv, INS a ICm v soudním oddělení 53, kdy na místo Terezy Hniličkové zastupuje
vedoucí kanceláře Kláru Vosmanskou, DiS., Lucie Cejpková.
Hradec Králové dne 25. září 2018

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

