Krajský soud v Hradci Králové

Spr 6454/2016

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 19.
Rozvrh práce krajského soudu na rok 2016 měním s účinností od 1. 12. 2016,
t a k t o :

I.
Na trestním úseku – pracoviště pobočky v Pardubicích s odkazem na ustanovení
§ 42 odst. 4 věta druhá zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a
státní správě soudů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s plánovanými
změnami v organizaci práce na trestním úseku Krajského soudu v Hradci Králové a
jeho pobočky v Pardubicích (převedení části prvoinstanční agendy trestního úseku
z pracoviště v Hradci Králové na pracoviště v Pardubicích a postupné otevření dvou
až tří prvoinstančních soudních oddělení na tomto pracovišti) a z důvodu
rovnoměrného zatížení jednotlivých prvoinstančních soudních oddělení na obou
pracovištích s cílem postupného vyrovnání nápadu trestních věcí ve všech soudních
odděleních, částečného odbřemenění soudních oddělení na pracovišti v Hradci
Králové a plynulého nastartování činnosti prvoinstančního oddělení na pracovišti
v Pardubicích, z ř i z u j i
nové soudní oddělení 62 (agendy T a Tm)
s následující náplní práce:

TRESTNÍ ÚSEK – pracoviště v pobočky v Pardubicích
Prvoinstanční oddělení
Soud.
Věci
Obor působnosti
odd.
62
T Rozhodování ve věcech T podle § 17,
Tm § 21 tr. ř. a podle zákona č. 418/2011
Sb.,
o
trestní
odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, a
ve věcech Tm podle zákona
č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve
věcech mládeže s místní příslušností
v obvodech
okresů
Pardubice,
Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy a
Havlíčkův Brod.

Předseda
senátu
Mgr. Roman
Drahný

Členové
senátu
Marie Křepelová
Luděk Lesák
Luděk Nekvapil
Róbert Pavlačič
Lenka Pešková
Bc. Jitka Stříšková
Mgr. Hana
Sýkorová
Helena
Vamberská
Věra Trynklová

Zastupuje
senáty
z pracoviště
v Hradci
Králové
(postupně od
1 T, 4 T a
násl.) včetně
členů senátu
– přísedících

Do tohoto soudního oddělení se přidělují všechny trestní věci T a Tm (obžaloby)
podané ke Krajskému soudu v Hradci Králové Krajským státním zastupitelstvím
v Hradci Králové a Vrchním státním zastupitelstvím v Praze v období od 1. 12. do

31. 12. 2016, a to v daném oboru působnosti a s místní příslušností v obvodech
okresů Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí a Havlíčkův Brod.

Pravidla pro zařazování přísedících do soudního
k rozhodování v jednotlivých trestních věcech:

oddělení

I. Přísedící jsou v soudním oddělení zařazováni v příslušném počtu (tj. v počtu dvou
či více přísedících, viz institut náhradního přísedícího podle § 197 tr. ř.) do senátů
k rozhodování v jednotlivých trestních věcech podle jednacích dnů v pořadí,
v němž jsou uvedeni v rozvrhu práce.
II. V případě, že přísedící nelze povolat k zasedáním v senátech z důvodů jejich
vyloučení z vykonávání úkonů trestního řízení nebo odůvodněných překážek
výkonu funkce (v důsledku zdravotní indispozice, pracovní neschopnosti,
dovolené, osobních, rodinných, pracovních, dopravních, jakož i dalších
objektivních překážek výkonu funkce), zařadí se do senátu v pořadí následující
přísedící. Vedoucí kanceláře o této skutečnosti sepíše záznam s uvedením
důvodů, pro které nebylo pořadí přísedících zachováno, a záznam založí do
příslušného trestního spisu.
III. Je-li na příslušný jednací den senátu nařízeno několik typů soudního jednání
(hlavní líčení, veřejné zasedání, vazební zasedání a neveřejné zasedání), senát
zasedá vždy ve stejném složení u všech nařízených soudních jednání.
IV. Zařazování přísedících do senátů v soudním oddělení a jejich povolávání
k zasedáním podle stanovených pravidel organizuje vedoucí kanceláře.

Jednací dny a jednací síně:
senáty 62 T a 62 Tm:

jednací síň č. dv. 107 - pondělí až pátek

Kancelář trestního úseku:
Vedoucí kanceláře:
Tereza Šedová
- vede rejstříky 62 T a 62 Tm s příslušnými evidenčními pomůckami a rozděluje a
přiděluje denní nápad věcí do senátů 62 T a 62 Tm k vyřízení,
- vykonává činnosti podle příslušných ustanovení § 5 a § 8 v. k. ř., § 6 odst. 9 a
§ 10 j. ř.,
- organizuje zařazování přísedících do senátů 62 T a 62 Tm a jejich povolávání
k zasedáním,
- má oprávnění vstupovat do informačního systému CESO a RT a získávat tak
informace pro potřeby oddělení T, resp. pro výkon své funkce.
Zastupuje: Olga Prášilová (pracoviště v Hradci Králové)
Protokolující úřednice:
Tereza Fialová
- vykonává činnost spojenou s výkonem funkce protokolující úřednice a
administrativní práce podle pokynů vedoucí kanceláře,

-

doručuje písemnosti při jednání anebo jiných úkonech soudu,
pro potřeby oddělení T vyřizuje žádosti o poskytnutí údajů z informačních
systémů CEO, CEVO, RT a KN a zajišťuje agendu s tím spojenou.
Zastupuje: Pavla Josková

II.
V důsledku připravovaného ukončení dočasného přidělení JUDr. Pavly Kučerové,
Ph.D., u Krajského soudu v Hradci Králové k 31. 12. 2016, skutečnosti, že soudní
oddělení 18 Co bude od počátku roku pracovat pouze v tříčlenném složení, potřebě
zachovat rovnoměrné zatížení všech oddělení, to vše při zajištění práva účastníků na
projednání věci v přiměřené lhůtě (čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod) a dosažení rozhodnutí bez zbytečných průtahů (čl. 38
odst. 2 Listiny základních práv a svobod) se s účinností od 1. 12. 2016 JUDr. Pavle
Kučerové, Ph.D., zcela pozastavuje nápad.
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)“
nahrazuje textem následujícím:
„18 Co, UL - v poměru 4 : 4 : 5 : 0 (tj. předsedové senátu každé páté „přidělovací
kolo“ nedostávají spis a JUDr. Pavle Kučerové, Ph.D., se žádné věci nepřidělují)“.

V Hradci Králové dne 16. listopadu 2016

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

