Krajský soud v Hradci Králové

Spr 329/2016

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 1.

Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2016 měním t a k t o :
A/ Na úseku trestním pracoviště Hradec Králové:
S ohledem na předpokládanou delší pracovní neschopnost předsedkyně senátu
JUDr. Jany Chládkové a se zřetelem k potřebě zajistit právo účastníků na projednání
věci v přiměřené lhůtě (čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod) a dosáhnout tak rozhodnutí ve věci bez zbytečných průtahů (čl.
38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), pozastavuji nápad jí přidělovaných
trestních věcí, a to odvolání i stížností s účinností od 1. 2. 2016.
B/ Na úseku obchodním pracoviště Hradec Králové:
1) Vzhledem k tomu, že s účinností od 31. 1. 2016 se z oddělení veřejných rejstříků
vyřazuje vyšší soudní úřednice Eva Vondráčková a s účinností od 1. 2. 2016 se do
oddělení veřejných rejstříků zařazuje soudní tajemníce Mgr. Lucie Slámová,
nahrazují se „Pravidla pro přidělování věcí veřejných rejstříků právnických a fyzických
osob vyšším soudním úředníkům“ tímto novým textem:
„Ludmila Vaníčková
- vyřizuje věci v oddílech A, B, C, Dr, L, Zs, jejichž vložka končí číslicemi 3, 4, 7 a 6
pokud předchází číslice 0 až 3
zastupuje Jaroslava Menšíková
Jaroslava Menšíková
- vyřizuje věci v oddílech A, B, C, Dr, L, Zs, jejichž vložka končí číslicemi 1, 2, 5 a 6
pokud předchází číslice 4 až 6.
zastupuje Jana Moravcová
Jana Moravcová
- vyřizuje věci v oddílech A, B, C, Dr, L, Zs, jejichž vložka končí číslicemi 8, 9, 0 a 6
pokud předchází číslice 7 až 9.
zastupuje Ludmila Vaníčková
Při nepřítomnosti VSÚ na pracovišti delší než 3 pracovní dny zastupují nepřítomného
VSÚ všichni přítomní VSÚ stejným dílem. Denní nápad rozdělí vyšší podatelna.
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Vyšší soudní úředníci provádějí úkony soudu v řízení ve věcech veřejného rejstříku
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.
Mgr. Lucie Slámová., soudní tajemnice
v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U činí tyto úkony:
- zapisuje (zápisem se rozumí i výmaz dříve zapsaného údaje) do veřejného
rejstříku údaje uvedené v § 65 písm. c) až i) zákona č. 304/2013 Sb.,
- zakládá do sbírky listin rozhodnutí
a) uvedená v § 66 písm. o) a p) zákona č. 304/2013 Sb.,
b) uvedená v § 66 písm. k) zákona č. 304/2013 Sb.,
c) o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce
insolvenčního správce,
- vyzývá zapsané osoby k předložení listin, které podle zákona mají být založeny
do sbírky listin, a ukládá pořádkové pokuty za neuposlechnutí výzvy (§ 104
zákona č. 304/2013 Sb.),
- vyřizuje podněty a žádosti orgánů veřejné moci a podněty ze základních registrů,
- vyřizuje podněty fyzických a právnických osob týkající se neshod mezi zapsanými
údaji a skutečným stavem a zapsanými údaji a zákonem,
- podává podněty oddělení Cm k zahájení řízení o zrušení zapsané osoby
s likvidací,
- na základě pokynu soudce či vyššího soudního úředníka činí další jednoduché
úkony.
Zastupuje vyšší soudní úředník dle rozdělení výše.“
2) Za účelem rovnoměrného vytížení soudních kanceláří povede s účinností od 1. 2.
2016 rejstřík Nc s příslušnými evidenčními pomůckami na úseku obchodním vedoucí
kanceláře Zuzana Švarcová (na místo vedoucí kanceláře Libuše Karáskové).
3) V soudním oddělení 38 soudce JUDr. Milana Kubáska s účinností od 1. 2. 2016
rozšiřuji působnost tak, že text:
„Cm Nc – Rozhoduje ve věcech podle § 9 odst. 2 písm. e), f), h), i), j), k), l), m), n), o)
o. s. ř., ve věcech podle § 3 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 292/2013 Sb. a ve
věcech podle § 7a písm. c) až e) zákona č. 182/2006 Sb. odňatých jinému krajskému
soudu a přikázaných k projednání a rozhodnutí zdejšímu krajskému soudu.“
se nahrazuje textem:
„Cm Nc – Rozhoduje ve věcech podle § 9 odst. 2 písm. e), f), h), i), j), k), l), m), n), o)
o. s. ř., ve věcech podle § 3 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 292/2013 Sb., ve
věcech podle § 7a písm. c) až e) zákona č. 182/2006 Sb. a ve věcech žalob pro
zmatečnost a na obnovu řízení odňatých jinému krajskému soudu a přikázaných
k projednání a rozhodnutí zdejšímu krajskému soudu.“
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4) V soudním oddělení 41 soudce JUDr. Pavla Vosečka s účinností od 1. 2. 2016
rozšiřuji působnost tak, že se doplňuje text:
„K, Kv – Rozhoduje ve věcech odňatých jinému krajskému soudu a přikázaných
k projednání a rozhodnutí zdejšímu krajskému soudu.
Cm, Nc – Rozhoduje ve sporech vyvolaných konkursem a vyrovnáním podle zákona
č. 328/1991 Sb. odňatých jinému krajskému soudu a přikázaných k projednání a
rozhodnutí zdejšímu krajskému soudu.“
C/ Na úseku občanskoprávním úseku pracoviště Pardubice:
V souvislosti s dočasným přidělením Mgr. Jiřího Kopeckého od Okresního soudu
v Pardubicích ke Krajskému soudu v Hradci Králové mění se s účinností od 1. 2.
2016:
1) V oddíle „II. Věci, v nichž krajský soud rozhoduje jako soud odvolací, jako soud
nadřízený (věci zapisované do rejstříků Co, Nc – druhostupňový a UL) a vykonává
soudní dohled nad okresními soudy na úseku občanskoprávním“ se v soudním
oddělení 23 Co jako další člen senátu vedle JUDr. Ivy Trávníčkové, Ph.D., doplňuje
Mgr. Jiří Kopecký a současně se ve sloupci „Zastupuje“ Mgr. Jiří Kopecký zařazuje
vyjma soudního oddělení 23 Co vždy bezprostředně před JUDr. Ivu Trávníčkovou,
Ph.D.
2) V textové části pravidel pro přidělování věcí agendy Co, Nc (druhostupňová) a UL
do soudních oddělení se v bodě E stávající text pátého odstavce ve znění:
„18 Co, UL - v poměru
4 : 4 : 5 : 5 (tj. předsedové senátu každé 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
0 : 4 : 5 : 0 (tj. předsedovi senátu Mgr. Janu Ducháčkovi
se žádné 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)“
nahrazuje textem:
„18 Co, UL - v poměru
4 : 4 : 5 : 5 (tj. předsedové senátu každé 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
0 : 4 : 5 : 5 (tj. předsedovi senátu Mgr. Janu Ducháčkovi
se žádné věci nepřidělují, Mgr. Lukáš Pácha každé páté „přidělovací kolo“ nedostává
spis),
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27 Co, UL - v poměru
kolo“ nedostává spis)“.

4 : 5 : 5 : 0 (tj. předseda senátu každé páté „přidělovací

V Hradci Králové dne 15. ledna 2016

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

