Krajský soud v Hradci Králové

Spr 1393/2018

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 5.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2018 měním s účinností od 1. 3. 2018 takto:
I.
Na obchodním úseku na pracovišti pobočky v Pardubicích se v souvislosti s ukončením
pracovního poměru asistenta soudce Mgr. Jana Macla k 28. 2. 2018 tento vyřazuje z rozvrhu
práce; v návaznosti na to se v nadpisu „Pravidla pro přidělování agendy INS, K, Kv vyšším
soudním úředníkům“ na konci připojuje text: „a soudním tajemníkům“ a současně se do takto
nazvané části rozvrhu práce zařazuje soudní tajemnice Iva Dirgasová, DiS., s tím, že bude
v soudním oddělení 59 INS provádět veškeré úkony v jí přidělených věcech, k nimž je oprávněna
podle § 6 odst. 2 písm. t/ vyhlášky č. 37/1992 Sb., a to v rozsahu pověření soudce (Spr …/2018).
Zastupovat ji budou Mgr. Jana Horáčková, Kateřina Janovská, Lenka Pilařová, Bc. Veronika
Jirásková, Mgr. Marcela Ročňáková.
II.
V souvislosti se zařazením Ivy Dirgasové, DiS., na pozici soudní tajemnice do soudního oddělení
59 INS se tato vyřazuje z pozice zastupující vedoucí kanceláře 53 INS, z pozice zapisovatelky a
konečně i z pozice soudní tajemnice na úseku správního soudnictví. Agenda vyhotovování
statistických listů na úseku správního soudnictví se přiděluje Mgr. Martinu Soudkovi, asistentu
soudce JUDr. Jana Dvořáka. Nově zastupující vedoucí kanceláře na soudním oddělení 53 INS
bude Tereza Hniličková.
III.
Na obchodním úseku na pracovišti pobočky v Pardubicích se v souvislosti s ukončením
pracovního poměru JUDr. Heleny Rimárové, vyšší soudní úřednice, tato vyřazuje z rozvrhu
práce. V důsledku toho pak „Pravidla pro přidělování věcí veřejných rejstříků právnických a
fyzických osob vyšším soudním úředníkům“ zní následovně:
„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.
Tomáš Petr, vyšší soudní úředník
- rozhoduje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U a v evidenci
svěřenských fondů, jejichž vložky končí číslicemi 6 až 9 a 0
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- 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 až 9 a 0
Zastupuje: Markéta Ivanko, DiS.
Markéta Ivanko, DiS., vyšší soudní úřednice
- vyřizuje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U a v evidenci
svěřenských fondů, jejichž vložky končí číslicemi 1 až 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 až 5.
Zastupuje: Tomáš Petr
Věci přidělené vyšší soudní úřednici JUDr. Heleně Rimárové, které nebudou vyřízeny do 28. 2.
2018 včetně, budou přiděleny vyšším soudním úředníkům Tomáši Petrovi a Markétě Ivanko,
DiS., podle shora uvedených pravidel účinných od 1. 3. 2018
Hradec Králové 26. února 2018
JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

