Krajský soud v Hradci Králové

Spr 2825/2017

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 11.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2017, pokud jde o trestní úsek, pracoviště
v Hradci Králové a v Pardubicích, měním s účinností od 1. června t a k t o :
1. Z důvodu rovnoměrného zatížení jednotlivých soudních oddělení v prvoinstančním
oddělení trestního úseku na pracovišti v Hradci Králové pozastavuji přidělování nově
napadlých trestních věcí do soudního oddělení 4 T (předseda senátu JUDr. Miroslav
Mjartan) do 31. 7. 2017.
2. V důsledku toho, že přísedící (členu senátu) Mgr. Haně Moravcové zanikne dne
30. 5. 2017 funkce přísedící (člena senátu) vyřazuji ji ze soudního oddělení 6 T.
Zařazení přísedících pro výkon soudnictví v soudním oddělení 6 T:
6

T Rozhodování ve věcech T podle § 17, §
Nt 21 tr. řádu a podle zákona č. 418/2011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim, a rozhodování o
návrzích na povolení obnovy řízení
podle § 281 a násl. tr. řádu, přidělených
podle pravidel pro přidělování věcí
agendy T s místní příslušností
v obvodech okresů Hradec Králové,
Rychnov nad Kněžnou, Náchod,
Trutnov, Jičín a Semily.
Rozhodování ve věcech Nt ve
vykonávacím řízení (§ 315 a násl. tr.
řádu), pokud není řízení vedeno
v procesním spisu, přidělených podle
pravidel pro přidělování věcí agendy Nt
s
místní
příslušností
v obvodech okresů Hradec Králové,
Rychnov nad Kněžnou, Náchod,
Trutnov, Jičín a Semily.
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Jen ve věcech rozpracovaných a obživlých, kde v minulosti v příslušném
soudním oddělení jako členové senátu přisedali (přísedící s místem trvalého bydliště
v obvodech okresů Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy a Havlíčkův Brod,
kteří budou zařazeni v průběhu roku 2017 do nově zřízeného prvoinstančního
soudního oddělení na pracovišti v Pardubicích).

***

I ve věcech rozpracovaných a obživlých v soudním oddělení 1 (od 1. 1. 2017
neobsazeno).

3. Text „Evidenční senát trestního oddělení:
(společný pro pracoviště v Hradci Králové a v Pardubicích)
 složení: předseda senátu – JUDr. Aleš Holík, členové senátu – JUDr. Zdeněk
Korf, JUDr. Jiří Mádr, JUDr. Petr Mráka, JUDr. Šárka Pfeiferová, JUDr. Oldřich
Rejfek a JUDr. Zdeněk Šulc,
 obor působnosti: vede evidenci soudních rozhodnutí trestního úseku Krajského
soudu v Hradci Králové a jeho pobočky v Pardubicích a okresních soudů
v obvodu jeho působnosti dle Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 20.
června 2002, č. j. 20/2002-SM, kterou se upravuje postup při evidenci a
zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do systému
elektronické evidence soudní judikatury,
 odborný referent evidenčního senátu: Marcela Smetanová,
 jednací síň evidenčního senátu: kancelář člena senátu JUDr. Zdeňka Korfa.“
se nahrazuje textem:
„Evidenční senát trestního úseku:
(společný pro pracoviště v Hradci Králové a v Pardubicích)
 složení: předseda senátu – JUDr. Aleš Holík, členové senátu – JUDr. Zdeněk
Korf, JUDr. Jiří Mádr, JUDr. Petr Mráka, JUDr. Šárka Pfeiferová, JUDr. Oldřich
Rejfek a JUDr. Zdeněk Šulc,
 obor působnosti: vede evidenci soudních rozhodnutí trestního úseku Krajského
soudu v Hradci Králové a jeho pobočky v Pardubicích a okresních soudů
v obvodu jeho působnosti dle Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 20.
června 2002, č. j. 20/2002-SM, kterou se upravuje postup při evidenci a
zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do systému
elektronické evidence soudní judikatury,
 odborný referent evidenčního senátu: Jana Šilarová,
 jednací síň evidenčního senátu: kancelář člena senátu JUDr. Zdeňka Korfa.“

V Hradci Králové dne 24. května 2017

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

