Krajský soud v Hradci Králové

Spr 2452/2018

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 7.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2018 měním takto:
I. na pracovišti v Hradci Králové na úseku trestním prvoinstančním:
A.
S účinností od 26. 4. 2018 po ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti předsedy senátu
JUDr. Petra Mráky obnovuji přidělování nově napadlých věcí T a Tm včetně návrhů na povolení
obnovy řízení podle § 281 a násl. tr. řádu do soudního oddělení 7 (věci zapisované do rejstříků 7
T, 7 Nt a 7 Tm, 7 Ntm) a současně vyřazuji předsedu senátu JUDr. Zdeňka Šulce ze soudního
oddělení 1 (senáty 1 Tm a 1 Ntm), které zůstane neobsazeno.
S ohledem na výše uvedené zároveň ruším odstavec třetí bodu VI. písm. A. „Pravidel pro
přidělování věcí v odděleních T a Tm k vyřízení“, podle kterého
„Nově napadlé návrhy na povolení obnovy řízení ve věcech, v nichž byl v minulosti činný
předseda senátu JUDr. Petr Mráka (soudní oddělení 7 T a 7 Tm), se přidělí postupně
(„rotačním způsobem“ s výjimkou soudního oddělení 5) podle okamžiku nápadu a
číselného označení senátu a pro účely přidělování nápadu se započítávají.“.
B.
Text „Kancelář trestního prvoinstančního oddělení“ se doplňuje textem:
„Zapisovatelka:
Tereza Langhammerová
- pro potřeby oddělení T vyřizuje žádosti o poskytnutí údajů z RT a zajišťuje agendu s tím
spojenou“.
II. na pracovišti v Hradci Králové na úseku trestním odvolacím:
A.
S účinností od 1. 5. 2018 vzhledem k rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Hradci Králové ze
dne 28. 2. 2018, Spr 1380/2018, jímž byla předsedkyně senátu Okresního soudu v Rychnově nad
Kněžnou Mgr. Zuzana Ursová dočasně přidělena k výkonu soudnictví na dobu od 1. 5. 2018 do
31. 12. 2018 ke Krajskému soudu v Hradci Králové, zařazuji tuto soudkyni do soudního oddělení
12, v důsledku čehož bude nové složení tohoto soudního oddělení následující:
„Předseda senátu: JUDr. Oldřich Rejfek
Členové senátu:

JUDr. Marcela Horváthová
Mgr. Zuzana Ursová“

B.
Text „Pravidla pro přidělování věcí v odděleních To, Tmo a Rodo k vyřízení:
(působnost: Okresní soudy v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Jičíně, Rychnově nad
Kněžnou, Semilech)“ se doplňuje textem:
„G. Předseda senátu JUDr. Oldřich Rejfek (soudní oddělení 12) je vyloučen z projednávání
a rozhodování trestních věcí, v nichž u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou
rozhodoval v prvním stupni jeho syn – soudce Mgr. Tomáš Rejfek“.
C.
Vzhledem k rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 6. 2017,
Spr 2817/2017, ve spojení s jeho rozhodnutím ze dne 24. 1. 2018, Spr 358/2018, jímž byla
předsedkyně senátu Okresního soudu v Trutnově JUDr. Marcela Hotváthová dočasně přidělena
k výkonu soudnictví na dobu od 1. 7. 2017 do 31. 5. 2018 ke Krajskému soudu v Hradci Králové,
pozastavuji v důsledku blížícího se konce období dočasného přidělení nápad jí přidělovaných
trestních věcí k vyřízení, a to odvolání s účinností od 30. 4. 2018 a stížností s účinností od 21. 5.
2018, a zároveň ji s účinností od 1. 6. 2018 vyřazuji ze soudního oddělení 12, v důsledku čehož
bude nové složení tohoto soudního oddělení následující:
„Předseda senátu: JUDr. Oldřich Rejfek
Člen senátu:

Mgr. Zuzana Ursová“

D.
Vzhledem ke skončení pracovního poměru protokolující úřednice Lenky Povejšilové ke dni
30. 4. 2018 tuto vyřazuji z 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
Protokolující úřednice:
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.

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 23. dubna 2018

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

