Krajský soud v Hradci Králové

Spr 3221/2016

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 9.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2016 měním s účinností od 1. 7. 2016 na
úseku trestním a občanskoprávním pracoviště v Hradci Králové a na úseku
občanskoprávním a obchodním pracoviště v Pardubicích t a k t o :
1) Na prvoinstančním oddělení trestního úseku pracovišti v Hradci Králové v zájmu
rovnoměrného zatížení jednotlivých soudních oddělení budou všechny v roce
2016 pravomocně skončené věci ze soudního oddělení 2 T v rámci vykonávacího
řízení přidělovány k vyřízení předsedovi senátu 2 T JUDr. Miloslavu Ježkovi, který
byl a stále je v těchto věcech činný.
2) Na odvolacím oddělení trestního úseku pracovišti v Hradci Králové vzhledem k
rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 11. 2015, Spr
6079/2015, jímž byl předseda senátu Okresního soudu v Pardubicích Mgr. Jan
Šlosar dočasně přidělen k výkonu soudnictví na dobu od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
ke Krajskému soudu v Hradci Králové, vyřazuji tohoto soudce ze soudního
oddělení 10 To.
Vzhledem k rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 11.
2015, Spr 6082/2015, jímž byl předseda senátu Okresního soudu v Pardubicích
Mgr. Karel Gobernac dočasně přidělen k výkonu soudnictví na dobu od 1. 7. 2016
do 31. 12. 2016 ke Krajskému soudu v Hradci Králové, zařazuji tohoto soudce do
soudního oddělení 10 To, v důsledku čehož bude nové složení senátu
10 To následující:
„Předseda senátu:

JUDr. Zdeněk Korf
JUDr. Jana Chládková

Člen senátu:

Mgr. Karel Gobernac“

Vzhledem k rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 5.
2015, Spr 3039/2015, jímž byla předsedkyně senátu Okresního soudu v Rychnově
nad Kněžnou Mgr. Zuzana Ursová dočasně přidělena k výkonu soudnictví na dobu
od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 ke Krajskému soudu v Hradci Králové, vyřazuji tuto
soudkyni ze soudního oddělení 12 To.
Vzhledem k rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 4.
2016, Spr 2014/2016, jímž byl předseda senátu Okresního soudu v Trutnově
JUDr. Vladimír Řezníček dočasně přidělen k výkonu soudnictví na dobu od
1. 7. 2016 do 31. 3. 2017 ke Krajskému soudu v Hradci Králové, zařazuji tohoto
soudce do soudního oddělení 12 To, v důsledku čehož bude nové složení senátu
12 To, 12 Tmo a 12 Rodo následující:

„Předseda senátu:

JUDr. Oldřich Rejfek
JUDr. Miloslav Ježek

Člen senátu:

JUDr. Vladimír Řezníček“

3) Na odvolacím oddělení občanskoprávního úseku pracovišti v Hradci Králové
vzhledem k rozhodnutí předsedy krajského soudu ze dne 23. 3. 2016, Spr
1584/2016, jímž byl předseda senátu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou
Mgr. Ondřej Rott přidělen ke Krajskému soudu v Hradci Králové na dobu od 1. 7.
do 31. 12. 2016 a zároveň za účelem rovnoměrného zatížení jednotlivých oddělení
odvolacího úseku a v důsledku změny příjmení předsedkyně senátu JUDr. Aleny
Svobodové v oddíle „II. Věci, v nichž krajský soud rozhoduje jako soud odvolací
(věci zapisované do rejstříků Co, Nc – druhostupňový a UL) a soudní dohled na
občanskoprávním úseku nad okresními soudy“:
A) ve všech částech:
se příjmení předsedkyně senátu JUDr. Aleny Svobodové mění na „Bačinová“;
B) v tabulkové části:
a) Personální obsazení soudního oddělení 19 Co: Předsedkyně senátu
JUDr. Alena Bačinová, soudci Mgr. Martina Nyplová, JUDr. Jiří Hanuš,
JUDr. Jan Fifka. Senát zasedá ve složení předsedkyně senátu
JUDr. Alena Bačinová, soudci Mgr. Martina Nyplová a JUDr. Jiří Hanuš,
vyjma věcí přidělených opatřením předsedkyně senátu JUDr. Janu Fifkovi,
kdy zasedá ve složení předsedkyně senátu JUDr. Alena Bačinová, soudci
JUDr. Jan Fifka a JUDr. Jiří Hanuš v lichých kalendářních měsících a ve
složení předsedkyně senátu JUDr. Alena Bačinová, soudci JUDr. Jan
Fifka a Mgr. Martina Nyplová v sudých kalendářních měsících.
b) Personální obsazení soudního oddělení 26 Co: Předsedkyně senátu
JUDr. Dana Mazáková, soudci JUDr. Miluše Krejzlíková, Mgr. Ondřej Rott.
c) V části zastupování se na všech místech text „Mgr. Martina Nyplová“
nahrazuje textem „Mgr. Ondřej Rott“ a za text „JUDr. Jiří Hanuš“ se nově
vkládá text „Mgr. Martina Nyplová“, a to při zachování pořadí dalších
zastupujících soudců.
C) v části „Zastupování“ se vkládá čtvrtý odstavec:
V případě nepřítomnosti nebo vyloučení soudce čtyřčlenného senátu
v soudním oddělení 19 Co, není-li možno jeho zastoupení jiným soudcem
téhož soudního oddělení, zastupují soudci jmenovaní v předchozí tabulce
v rubrice „zastupuje“ podle tam uvedeného pořadí.
4) Na odvolacím oddělení občanskoprávního úseku pracovišti v Pardubicích
vzhledem k rozhodnutí předsedy krajského soudu ze dne 12. 11. 2015, Spr
6077/2015, jímž byla předsedkyně senátu Okresního soudu ve Svitavách JUDr.
Lenka Knapčoková, Ph.D., přidělena k výkonu soudnictví na dobu od 1. 1. 2016
do 30. 6. 2016 vyřazuji tuto soudkyni ze soudního oddělení 18 Co.
A) V tabulkové části rozvrhu práce se v části tabulky „oddělení 18 Co – členové
senátu“ a v „oddělení 22 Co, 23 Co a 27 Co – zastupuje“ vyřazuje

JUDr. Lenka Knapčoková, Ph.D., a na její místo se ve všech těchto částech
zařazuje JUDr. Pavla Kučerová, Ph.D.
B) V tabulkové části rozvrhu práce se vyřazuje JUDr. Pavla Kučerová, Ph.D., ze
soudního oddělení 22 Co a dále z dosavadního zastupování v senátech 18
Co, 23 Co a 27 Co.
C) V textové části pravidel pro přidělování věcí agendy Co, Nc (druhostupňová) a
UL do soudních oddělení se v bodě E vypouští stávající text pátého odstavce:
„18 Co, UL - v poměru
4 : 4 : 5 : 5 (tj. předsedové senátu každé páté
„přidělovací kolo“ nedostávají spis),
22 Co, UL - v poměru
0 : 5 : 5 : 5 (tj. předsedovi senátu JUDr. Bořivoji
Hájkovi žádné věci nepřidělují),
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),
27 Co, UL - v poměru
4 : 5 : 5 : 0 (tj. předseda senátu každé páté
„přidělovací kolo“ nedostává spis)“
nahrazuje textem následujícím:
„18 Co, UL - v poměru
4 : 4 : 5 : 5 (tj. předsedové senátu každé
„přidělovací kolo“ nedostávají spis),
22 Co, UL - v poměru
4 : 5 : 5 : 0 (tj. předseda senátu každé
„přidělovací kolo“ nedostává spis),
23 Co, UL - v poměru
0 : 4 : 5 : 5 (tj. předsedovi senátu Mgr.
Ducháčkovi se žádné věci nepřidělují, Mgr. Lukáš Pácha každé
„přidělovací kolo“ nedostává spis),
27 Co, UL - v poměru
4 : 5 : 5 : 0 (tj. předseda senátu každé
„přidělovací kolo“ nedostává spis)“
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5) Na obchodním úseku pracovišti v Pardubicích vzhledem k připravovanému
převedení Mgr. et Mgr. Jaroslava Vávry z obchodního úseku na úsek správního
soudnictví se za tabulkovou částí jako první odstavec vkládá:
„Mgr. et Mgr. Jaroslavu Vávrovi se do soudního oddělení 36 s účinností od 1. 7.
2016 zastavuje nápad.“
V Pravidlech pro přidělování věcí na obchodním úseku k vyřízení se všude tam,
kde se hovoří o rozdělení věcí do soudních oddělení 36, 54 a 55 v poměru 1 : 1 :
1 tento poměr vzhledem k zastavení nápadu do soudního oddělení 36 nově uvádí
„0 : 1 : 1“.
6) Na obchodním úseku pracovišti v Pardubicích vzhledem k předpokládané
dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Andrey Kolínové, asistentky soudkyně
JUDr. Marie Pavlíčkové, se v textové části rozvrhu nazvané „Pravidla pro
přidělování věcí na obchodním úseku k vyřízení“ oddíl „Pravidla pro přidělování

agendy INS, K, Kv vyšším soudním úředníkům a soudní tajemnici“ vkládá nový
odstavec:
„Iva Dirgasová, DiS., soudní tajemnice
- provádí úkony v soudním oddělení 56 INS, a to dle pověření soudkyně (Spr
3622/2016),
- pověřuje se prováděním úkonů v rozsahu uvedeném v § 6 odst. 2 písm. t)
vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.
Zastupují v uvedeném pořadí: Lenka Pilařová, Bc. Veronika Jirásková, Kateřina
Janovská, Mgr. Jana Horáčková, Mgr. Marcela Ročňáková“
7) Na obchodním úseku pracovišti v Pardubicích se v souvislosti se jmenováním
Bc. Zuzany Horáčkové, dosavadní soudní tajemnice, asistentkou soudkyně
JUDr. Ivany Bulisové v textové části rozvrhu nazvané „Pravidla pro přidělování
věcí na obchodním úseku k vyřízení“ oddíl „Pravidla pro přidělování agendy INS,
K, Kv vyšším soudním úředníkům a soudní tajemnici“ se stávající text:
„Bc. Zuzana Horáčková, soudní tajemnice
- provádí úkony v soudním oddělení 44 INS, a to dle pověření soudce (Spr
1290/2016),
- pověřuje se prováděním úkonů v rozsahu uvedeném v § 6 odst. 2 písm. t)
vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.
Zastupují v uvedeném pořadí: Kateřina Janovská, Mgr. Jana Horáčková,
Mgr. Marcela Ročňáková, Lenka Pilařová“
vypouští a naopak v oddílu „Asistenti soudců“ se nově zařazuje text následujícího
znění:
„Bc. Zuzana Horáčková
- přidělena soudkyni JUDr. Ivaně Bulisové,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudkyní je
založeno pod Spr 3625/2016,
- vykonává jednotlivé úkony v soudním řízení z pověření uvedené soudkyně 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 13. června 2016

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

