Krajský soud v Hradci Králové

Spr 355/2018

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 2.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2018 měním s účinností od 30. 1. 2018 takto:
I)

na pracovišti v Hradci Králové na úseku trestním v prvoinstančním oddělení původní text
ohledně vyšší soudní úřednice Marcely Smetanové nahrazuji následujícím textem:

„Vyšší soudní úřednice v soudních odděleních 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 11:
Marcela Smetanová
- samostatně vykonává veškeré úkony soudu prvního stupně v rozsahu vyplývajícím z § 12 a
§ 14 písm. a), b) a d) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších
úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZoVSÚ), ledaže si jejich provedení vyhradí předseda senátu podle § 13
ZoVSÚ,
- vykonává úkony spojené s rehabilitačním řízením (vede rehabilitační rejstřík s příslušnými
evidenčními pomůckami a spravuje rehabilitační spisovnu),
- vede agendu podle zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových
trestných sankcí, a realizuje úkony s tím spojené,
- realizuje účty náhrad přísedícím a vykonává administrativní práce spojené s touto agendou,
- vede knihu úschov trestního úseku a vykonává správu zajištěného movitého majetku
v trestních věcech,
- vykonává správu věcí důležitých pro trestní řízení a trestních depozit, včetně jejich evidence,
- vede v elektronické podobě (ISVKS) abecedně uspořádaný seznam advokátů podle § 30 odst.
3 v. k. ř., včetně přehledu o jejich ustanovování, a administrativní práce spojené s touto
agendou pod Spr na pracovištích v Hradci Králové i v Pardubicích,
- vede agendu spojenou s výkonem dosažitelnosti soudců a administrativních zaměstnanců,
včetně seznamu nerealizovaných příkazů k zatčení, evropských zatýkacích rozkazů a žádostí
podle § 79 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
(mezinárodních zatýkacích rozkazů), a předává mzdové účtárně podklady o průběhu
dosažitelnosti,
- samostatně vyhotovuje trestní listy v elektronické podobě,
- má oprávnění vstupovat do informačních systémů CEO, CESO, CEVO, RT a KN a získávat
tak informace pro potřeby trestního úseku, resp. pro výkon své funkce, a v této souvislosti
vyřizuje i žádosti o poskytnutí údajů z těchto informačních systémů a zajišťuje agendu s tím
spojenou,
- vykonává úkony podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních v řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí – Část třetí, Hlava IV, Díl 1,
Oddíl 2 – § 121 a násl., a to v oboru působnosti soudního oddělení 11,

- pro potřeby trestního úseku (ve výjimečných a odůvodněných případech) vykonává činnost
spojenou s funkcí protokolující úřednice.
Zastupuje: Jana Šilarová, Libuše Karásková (agenda vedení knihy úschov), Markéta Tichá (agenda
úhrady nákladů za svědečné)“
Text bude umístěn mezi odstavce nadepsané „Zastupování“ a „Jednací dny a jednací síně“.
II)

na pracovišti v Hradci Králové na úseku trestním v odvolacím oddělení původní text
ohledně vyšší soudní úřednice Marcely Smetanové nahrazuji následujícím textem:

„Vyšší soudní úřednice:
Marcela Smetanová
- vykonává úkony v řízení podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve
věcech trestních (poskytování právní pomoci cizozemským orgánům – Část třetí, Hlava I, Díl
2 – § 47 a násl., vydání do cizího státu – Část třetí, Hlava II, Díl 2 – § 87 a násl., předání do
jiného členského státu – Část pátá, Hlava II, Díl 3 – § 202 a násl. a uznání a výkon rozhodnutí
jiného členského státu ukládajícího nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné
opatření spojené se zbavením osobní svobody – Část pátá, Hlava VIII, Díl 1 – § 298 a násl.), a
to v oboru působnosti soudního oddělení 11.“
Text bude umístěn mezi odstavce nadepsané „Zastupování“ a „Jednací dny a jednací síně“.
III)

na pracovišti v Pardubicích na úseku trestním v prvoinstančním oddělení původní text
ohledně vyšší soudní úřednice Jany Šilarové nahrazuji následujícím textem:

„Vyšší soudní úřednice v soudních odděleních 13, 14, 62 a 63:
Jana Šilarová
- samostatně vykonává veškeré úkony soudu prvního stupně v rozsahu vyplývajícím z § 12 a
§ 14 písm. a), b) a d) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších
úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZoVSÚ), ledaže si jejich provedení vyhradí předseda senátu podle § 13
ZoVSÚ,
- realizuje účty náhrad přísedícím a vykonává administrativní práce spojené s touto agendou,
- vede agendu podle zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových
trestných sankcí a realizuje úkony s tím spojené,
- vykoná administrativní práce spojené s agendou úhrady nákladů za svědečné a znalečné,
- vede knihu úschov trestního úseku a vykonává správu zajištěného movitého majetku
v trestních věcech,
- vykonává správu věcí důležitých pro trestní řízení a trestních depozit, včetně jejich evidence,
- samostatně vyhotovuje trestní listy v elektronické podobě,
- má oprávnění vstupovat do informačních systémů CEO, CESO, CEVO, RT a KN a získávat
tak informace pro potřeby trestního úseku, resp. pro výkon své funkce; vyřizuje i žádosti o
poskytnutí údajů z těchto informačních systémů a zajišťuje agendu s tím spojenou,
- vykonává úkony podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních v řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí – Část třetí, Hlava IV, Díl 1,
Oddíl 2 – § 121 a násl., a to v oboru působnosti soudních oddělení 13 a 14,
Zastupuje: Marcela Smetanová, Tereza Šedová (v mezích kompetencí soudní tajemnice a vedení
knihy úschov)“

Text bude umístěn mezi odstavce nadepsané „Zastupování“ a „Jednací dny a jednací síně“.
IV)

na pracovišti v Pardubicích na úseku trestním v odvolacím oddělení
v důsledku ukončení dočasného přidělení Mgr. Jiřího Procházky ke krajskému soudu
k 31. 1. 2018 a rozhodnutí o dočasném přidělení JUDr. Miroslava Trávníčka ke krajskému
soudu na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018 vyřazuji Mgr. Jiřího Procházku ze soudního
oddělení 13 To a na jeho místo zařazuji JUDr. Miroslava Trávníčka (v tabulkové části
rozvrhu práce trestního odvolacího úseku na pracovišti v Pardubicích bude v soudním
oddělení 13 To uveden JUDr. Miroslav Trávníček namísto Mgr. Jiřího Procházky).

V Hradci Králové dne 22. ledna 2018

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

