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Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2018 měním s účinností od 2. 5. 2018 na
občanskoprávním odvolacím úseku na pracovišti v Hradci Králové 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“ takto:
- v bodu 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, druhá věc dalšímu předsedovi senátu nebo soudci jmenovanému na
prvním místě, třetí věc soudci jmenovanému na druhém místě a čtvrtá věc soudci jmenovanému
na třetím místě. Následující den bude první věc přidělena tomu soudci, který v pořadí následuje
po soudci, jemuž byla věc naposledy přidělena.“;
- bod N nově zní: „Pravidla pro přidělování věcí uvedená shora pod písm. E, F a G mají
přednost před přidělením věci specializovanému senátu.“;
- v bodu G, 1. odstavec nově zní: „Věc vrácená okresnímu soudu bez věcného vyřízení za účelem
odstranění procesních nedostatků a pochybení bude přednostně přidělena do soudního oddělení,
jehož soudce věc okresnímu soudu vrátil k provedení naznačených úkonů (rozhodující je číselné
označení soudního oddělení, např. 17 Co, 19 Co, nikoli personální složení senátu v něm
působícího). Nová věc předložená okresním soudem po splnění pokynu uvedeného ve vrácení
věci bez věcného vyřízení za účelem odstranění procesních nedostatků a pochybení bude
přednostně přidělena do soudního oddělení, jehož soudce věc okresnímu soudu vrátil
k provedení naznačených úkonů (rozhodující je číselné označení soudního oddělení, např. 17 Co,
19 Co, nikoli personální složení senátu v něm působícího). Pokud již soudní oddělení neexistuje,
bude věc podle předmětu řízení přednostně přidělena do specializovaného soudního oddělení,
popřípadě v rámci ostatního (běžného) nápadu.“;
- v části „Kancelář občanskoprávního úseku“ se slova „Vyšší soudní úřednice: Jitka
Bartoňová“ nahrazují slovy „Asistentka: Mgr. et Mgr. Lucie Hrůšová“ a slova „zastupuje: Šárka
Zábranská“ se nahrazují slovy „zastupuje Mgr. Jan Kulhánek“.
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