Krajský soud v Hradci Králové

Spr 1687/2018

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 6.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2018 měním takto:
I. S účinností od 1. 4. 2018:
A.
Na občanskoprávním odvolacím úseku na pracovišti v Hradci Králové (v důsledku déletrvajícího
snížení nápadu prvostupňové agendy do soudního oddělení 16 C) za účelem rovnoměrného
zatížení všech soudních oddělení v oddíle „II. Věci, v nichž krajský soud rozhoduje jako soud
odvolací (věci zapisované do rejstříků Co, Nc – druhostupňový a UL) a soudní dohled na
občanskoprávním úseku nad okresními soudy“ takto:
V tabulkové části u soudního oddělení 19 Co text ve sloupci „Členové senátu“ nově zní:
„JUDr. Jiří Hanuš
Mgr. Martina Nyplová
JUDr. Jan Fifka
Senát zasedá ve složení: předsedkyně senátu JUDr. Alena Bačinová, soudci: Mgr. Martina
Nyplová a JUDr. Jiří Hanuš, vyjma věcí církevních restitucí přidělených opatřením předsedkyně
senátu nebo napadlých JUDr. Janu Fifkovi, kdy zasedá ve složení: předsedkyně senátu
JUDr. Alena Bačinová, soudci: JUDr. Jan Fifka a JUDr. Jiří Hanuš ve věcech napadlých
v lichých kalendářních měsících a ve složení: předsedkyně senátu JUDr. Alena Bačinová,
soudci: JUDr. Jan Fifka a Mgr. Martina Nyplová ve věcech napadlých v sudých kalendářních
měsících.“
V části „Pravidla pro přidělování věcí agendy Co a Nc – druhostupňová a UL do
jednotlivých soudních oddělení“:
Písm. H, 3. odstavec stran soudního oddělení 19 Co nově zní: 4 : 5 : 5 : 2
- Písm. H, 4. odstavec nově zní:
„V rámci soudního oddělení budou věci přidělovány soudcům k referování postupně po jedné
věci ve výše uvedených poměrech s tím, že první věc bude přidělena předsedovi senátu
jmenovanému na prvním místě, druhá věc předsedovi senátu jmenovanému na druhém místě,
třetí věc soudci jmenovanému na prvním místě a čtvrtá věc soudci jmenovanému na druhém
místě, přičemž JUDr. Čiperovi a JUDr. Lanžhotskému, Ph.D., se žádné věci nepřidělují.
Následující den bude první věc přidělena tomu soudci, který v pořadí následuje po soudci,
jemuž byla věc naposledy přidělena.“
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- Písm. M, bod 5 nově zní: „Věcí péče soudu o nezletilé se rozumí věci uvedené v § 466 ZŘS
vyjma věcí uvedených pod písm. b), c) a d), přičemž předáním nezletilého dítěte se rozumí
řízení podle § 882 OZ a navrácením nezletilého dítěte se rozumí řízení ve věcech
mezinárodních únosů.“
- Nové písm. N zní: „Pravidla pro přidělování věcí uvedená shora pod písm. E, F, G a H mají
přednost před přidělením věci specializovanému senátu.“
B.
Na občanskoprávním úseku na pracovišti v Pardubicích v souvislosti s dočasným přidělením
Mgr. Jitky Novákové ke krajskému soudu tuto zařazuji do soudního oddělení 18 Co jako druhou
členku senátu a současně z tohoto důvodu nově měním pravidla pro přidělování věcí Co a UL
uvedená pod písmenem E textové části rozvrhu práce tak, že pravidla nově zní:
„18 Co, UL - v poměru 4 : 4 : 5 : 3 (tj. předsedové senátu každé páté „přidělovací“ kolo a
současně členka senátu Mgr. Jitka Nováková každé čtvrté a páté „přidělovací kolo“ nedostávají
spis),
22 Co, UL - v poměru 4 : 5 : 5 : 0 (tj. předseda senátu každé páté „přidělovací kolo“ nedostává
spis),
23 Co, UL - v poměru 1 : 4 : 5 : 5 (tj. předsedovi senátu Mgr. Janu Ducháčkovi se přidělují věci
jen v prvním z „přidělovacích kol“, tj. v druhém až pátém kole se další věci nepřidělují,
Mgr. Lukáš Pácha každé páté „přidělovací kolo“ nedostává spis),
27 Co, UL - v poměru 4 : 5 : 5 : 0 (tj. předseda senátu každé páté „přidělovací kolo“ nedostává
spis)“
a dále stávající pravidla o zastupování předsedů senátů a zastupování soudců nahrazuji
následujícími společnými pravidly o zastupování v tomto znění:
„V případě nepřítomnosti nebo vyloučení jednoho ze dvou předsedů senátu, působících v
jednom soudním oddělení, tohoto na prvním místě zastupuje druhý předseda senátu. Pokud ale
jde o nepřítomnost nebo vyloučení z projednávání a rozhodování věci předsedy senátu na pozici
člena senátu (votanta), zastupují jej soudci dle tabulkové části tohoto rozvrhu.
V případě nepřítomnosti nebo vyloučení předsedy tříčlenného senátu nebo všech předsedů
vícečlenného senátu zastupuje předseda senátu jmenovaný v předcházející tabulce jako zastupující
na prvním místě, popř. (v případě, že i on bude nepřítomen nebo vyloučen) předseda senátu,
resp. předsedové senátů jmenovaní v předcházející tabulce jako zastupující v následujícím pořadí.
V případě nepřítomnosti nebo vyloučení soudce senátu v příslušném soudním oddělení zastupuje
soudce jmenovaný v předcházející tabulce jako zastupující na prvním místě, popř. (v případě, že i
on bude nepřítomen nebo vyloučen) soudce, resp. soudci jmenovaní v předcházející tabulce jako
zastupující v následujícím pořadí.“
C.
Na pracovišti v Pardubicích Janu Šilarovou, vyšší soudní úřednici, vyřazuji z pozice vyššího
soudního úředníka na trestním úseku a nově ji zařazuji na obchodní úsek s tím, že pravidla
rozvrhu práce o přidělování věcí veřejných rejstříků právnických a fyzických osob vyšším
soudním úředníkům nově zní:
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„Jana Šilarová, vyšší soudní úřednice
- 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 a 0 pokud předchází číslice 0 – 2,
- 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 a 0 pokud předchází číslice 0 – 2.
Zastupuje: Tomáš Petr
Markéta Ivanko, DiS., vyšší soudní úřednice
- vyřizuje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U, jejichž vložky
končí číslicemi 4, 5, 6 a 0 pokud předchází číslice 3 – 6,
- 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 4, 5, 6 a 0 pokud předchází číslice 3 – 6.
Zastupuje: Jana Šilarová
Tomáš Petr, vyšší soudní úředník
- vyřizuje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U, jejichž vložky
končí číslicemi 7, 8, 9 a 0 pokud předchází číslice 7 – 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 7, 8, 9 a 0 pokud předchází číslice 7 – 9.
Zastupuje: Markéta Ivanko, DiS.
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 pravidel účinných od 1. 3. 2018.
Při nepřítomnosti VSÚ na pracovišti delší než 3 pracovní dny zastupují nepřítomného VSÚ
ostatní přítomní VSÚ stejným dílem. Denní nápad rozdělí vyšší podatelna.“
D.
Na místo na obchodní úsek převedené vyšší soudní úřednice Jany Šilarové na pozici vyšší soudní
úřednice na trestním úseku nově zařazuji Bc. Renatu Moravcovou s tím, že ke stávajícím
činnostem vyššího soudního úředníka nově doplňuji:
„pro potřeby soudního oddělení (ve výjimečných a odůvodněných případech) vykonává činnost
spojenou s funkcí protokolující úřednice“.
E.
V důsledku opatření vyjádřených v bodech B a C této změny rozvrhu práce, je na všech místech
rozvrhu práce, kde byla uvedena Jana Šilarová (zejména zastupování vyšší soudní úřednice
Marcely Smetanové, odborného referenta evidenčního senátu a vedení knihy úschov), nově
uvedena Bc. Renata Moravcová, dále se vedením odvolací trestní kanceláře pověřuje Pavla
Josková, DiS., kterou bude zastupovat Bc. Renata Moravcová a konečně zapisovatelka
občanskoprávního úseku Šárka Honzíčková, DiS., se převádí na pozici protokolující úřednice na
odvolacím trestním úseku.
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II. S účinností od 23. 4. 2018:
Na úseku správního soudnictví na pracovišti v Hradci Králové s ohledem na návrat vyšší soudní
úřednice Mgr. Ilony Vychytilové z rodičovské dovolené, měním rozvrh práce takto:
text:
„Pravidla pro přidělování agendy A, Ad, Az a Af asistentům a soudním tajemníkům
JUDr. Karolína Viková, asistentka předsedkyně senátu JUDr. Magdaleny Ježkové
Mgr. Šárka Peinlová, asistentka předsedy senátu JUDr. Jana Rutsche
- vykonávají jednotlivé úkony v soudním řízení a podílejí se na rozhodovací činnosti v rozsahu
stanoveném v ustanovení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a
vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
- zajišťují plnění povinností dle § 8 Směrnice předsedy NSS ze dne 1. 3. 2013 č. 2/2013, o
evidenci judikatury.“
se nahrazuje textem:
„Pravidla pro přidělování agendy A, Ad, Az a Af asistentům a vyšším soudním úředníkům
JUDr. Karolína Viková, asistentka předsedkyně senátu JUDr. Magdaleny Ježkové
Mgr. Šárka Peinlová, asistentka předsedy senátu JUDr. Jana Rutsche
- vykonávají jednotlivé úkony v soudním řízení a podílejí se na rozhodovací činnosti v rozsahu
stanoveném v ustanovení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a
vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a to v soudních odděleních 30 a 31 v případě senátní agendy.
Mgr. Ilona Vychytilová, vyšší soudní úřednice
- vykonává jednotlivé úkony v soudním řízení a podílí se na rozhodovací činnosti v rozsahu
stanoveném v ustanovení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a
vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a to v rejstříku A, Az, Ad, Na, v soudních odděleních 28, 29, 32, 43 a 51 a
v soudních odděleních 30 a 31 v případě samosoudcovské agendy,
- pro všechna soudní oddělení správního úseku zajišťuje porozsudkovou agendu, spočívající
zejména
 v plnění povinností dle § 8 Směrnice předsedy NSS ze dne 1. 3. 2013 č. 2/2013, o evidenci
judikatury,
 ve vyhotovování platebních poukazů a statistických listů podle ustanovení § 6 odst. 5 j. ř.,
 ve vracení správních spisů, předkládání soudních spisů Nejvyššímu správnímu soudu apod.

Hradec Králové dne 15. 3. 2018

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

