Krajský soud v Hradci Králové

Spr 5639/2015

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 12.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2015 měním
A) s účinností od 1. listopadu 2015 na obchodním úseku na pracovišti v Hradci
Králové takto:
1)
S ohledem na dočasné přidělení soudkyně Mgr. Marie Šrámkové k výkonu soudnictví
na insolvenční úsek Krajského soudu v Hradci Králové – pracoviště v Hradci Králové
se otvírá soudní oddělení 33, jehož obor působnosti se vymezuje následovně:
„INS, ICm – soudkyně Mgr. Marie Šrámková, zastupuje JUDr. Jolana Maršíková
Rozhoduje ve věcech insolvenčního řízení a ve sporech insolvenčním řízením
vyvolaných proti dlužníkům ze soudních okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod,
Trutnov, Semily, Rychnov nad Kněžnou a Havlíčkův Brod, a to dle přidělení.“
2)
Pravidla pro přidělování agendy INS do soudních oddělení se mění v nastavení
parametru pro automatické přidělování nápadu takto:
„Věci napadlé do agendy INS se rozdělují na základě nastaveného parametru pro
automatické přidělování nápadu v aplikaci ISIR mezi soudní oddělení 33, 35, 40, 41,
42 a 45 (v uvedeném pořadí) v poměru 3 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1.“
V ostatním zůstávají pravidla pro přidělování agendy INS nedotčena.
3)
Pravidla pro přidělování agendy INS a K, Kv vyšším soudním úředníkům, soudním
tajemníkům a asistentům soudců se mění tak, že vyšší soudní úřednice Daniela
Šulcová se kromě oddělení 41 INS zařazuje i do oddělení 33 INS; ve změněné a
doplněné části pak tato pravidla zní:
„Bc. Patricie Bozetická, vyšší soudní úřednice
Bc. Ilona Pitrová, vyšší soudní úřednice
Šárka Zábranská, vyšší soudní úřednice
- provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
JUDr. Pavel Voseček, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem je založeno
pod Spr 1405/2013.

Daniela Šulcová provádí úkony ve věcech agendy K, Kv, v nichž jako soudce
rozhoduje JUDr. Pavel Voseček, a to dle pověření soudce.
Zastupují se navzájem.“
Daniela Šulcová
- provádí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje Mgr. Marie
Šrámková, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem je založeno
pod Spr 5661/2015.
Zastupuje: Ivana Marešová“
4)
Oddíl upravující vedoucí kanceláře agendy K, Kv, INS se mění takto:
Zřizuje se insolvenční kancelář pro soudní oddělení 33 INS:
„Judita Kacetlová, vedoucí kanceláře
- vede rejstřík 33 INS s příslušnými evidenčními pomůckami,
- vede spis KTP 43 K 6/2002 s příslušnými evidenčními pomůckami,
- při doručování soudních písemností v budově krajského soudu má postavení
soudního doručovatele.
Zastupuje: Lucie Matoušová
Zapisovatelky: Lucie Matoušová, Ivana Francová, Barbora Kutová
- vykonávají administrativní práce podle pokynu vedoucí kanceláře,
- doručují písemnosti při jednání anebo jiných úkonech soudu.
Lucie Matoušová
- má oprávnění vstupovat do informačního systému CEO a získávat tak informace
pro potřeby oddělení.“
V této souvislosti se vypouští text:
„Pomocné insolvenční oddělení (vedoucí kanceláře Judita Kacetlová)
Administrativní pracovnice: Lucie Matoušová, Ivana Francová, Barbora Kutová
- vykonávají administrativní práce podle pokynu vedoucí kanceláře.
Lucie Matoušová
- má oprávnění vstupovat do informačního systému CEO a získávat tak informace
pro potřeby pomocného insolvenčního oddělení.“
B) s účinností od 1. listopadu 2015 na obchodním úseku na pracovišti v Pardubicích
takto:
Vzhledem k ukončení pracovního poměru Mgr. Michaely Hoškové u Krajského soudu
v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích k 31. 10. 2015 se v textové části, a to
v části „Pravidla pro přidělování agendy INS, K, Kv vyšším soudním úředníkům a
tajemnici“, vypouští následující text:
„Mgr. Michaela Hošková, vyšší soudní úřednice

provádí úkony v soudním oddělení 59 INS, a to dle pověření soudce,
podle § 1 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a
vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, se
vyšší soudní úřednice pověřuje úkony podle § 11 zákona č. 121/2008 Sb.
Zastupují v uvedeném pořadí: Mgr. Jana Horáčková, Mgr. Marcela Ročňáková,
Lenka Pilařová, Veronika Jirásková, Kateřina Janovská“

-

Současně se z téže části rozvrhu práce vypouští, že Mgr. Michaela Hošková
zastupuje Veroniku Jiráskovou, Kateřinu Janovskou, Mgr. Janu Horáčkovou,
Mgr. Marcelu Ročňákovou a Lenku Pilařovou.
C) s účinností od 9. listopadu 2015 na obchodním úseku na pracovišti v Pardubicích
takto:
Vzhledem k uzavření pracovního poměru s Mgr. Janem Maclem a jeho jmenování
asistentem soudce u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích
k 9. 11. 2015 se v textové části, a to v části „Asistenti soudců“, doplňuje následující
text:
„Mgr. Jan Macl
- přidělen soudci JUDr. Karlu Kudláčkovi,
- vykonává jednotlivé úkony v soudním řízení z pověření uvedeného soudce a
podílí se na rozhodovací činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 121/2008
Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a
o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.“
V Hradci Králové dne 19. října 2015

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

