Krajský soud v Hradci Králové

Spr 5314/2017

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 17.

A) Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2017 na úseku trestním – prvoinstančním
oddělení, pracoviště v Hradci Králové, měním s účinností od 1. 11. 2017
takto:
I.
S ohledem na předpokládanou delší pracovní neschopnost předsedy senátu
JUDr. Petra Mráky a se zřetelem k potřebě zajistit právo účastníků na projednání věci
v přiměřené lhůtě (čl. 6 odst. 4 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 přidělování nově
napadlých věcí T a Tm, včetně návrhů na povolení obnovy řízení podle § 281 a násl.
tr. řádu do soudního oddělení 7 T a 7 Tm (předseda senátu JUDr. Petr Mráka) a
současně do odvolání zařazuji předsedu senátu JUDr. Zdeňka Šulce (předseda
senátu v soudním oddělení 11, kde bude i nadále vykonávat činnost podle aktuálního
znění rozvrhu práce pro odvolací oddělení na rok 2017), pro výkon soudnictví
do nově otevřeného soudního oddělení 1 Tm (rozhodování ve věcech Tm podle
zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže).
Nově napadlé návrhy na povolení obnovy řízení ve věcech, v nichž byl v minulosti
činný předseda senátu JUDr. Petr Mráka (soudní oddělení 7 T a 7 Tm) se přidělí
postupně („rotačním způsobem“, s výjimkou soudního oddělení 5) podle okamžiku
nápadu a číselného označení senátu a pro účely přidělování nápadu se započítávají.
II.
V „Pravidlech pro zařazování přísedících do senátů k rozhodování v jednotlivých
trestních věcech:“ doplňuji text:
„VI. Do soudního oddělení 1 se pro rozhodování ve věcech Tm podle zákona
č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, zařazují přísedící ze soudního
oddělení 7, a to podle pravidel výše uvedených.“.
B) Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2017 na úseku občanskoprávním
odvolacím, pracoviště v Hradci Králové, měním s účinností od 15. 11. 2017
takto:
Za účelem rovnoměrného zatížení jednotlivých oddělení odvolacího úseku 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) v oddíle „II. Věci, v nichž krajský soud rozhoduje jako soud odvolací a jako
soud nadřízený (věci zapisované do rejstříků Co, Nc – druhostupňový a UL) a soudní
dohled nad okresními soudy na občanskoprávním úseku“ v části pravidla pro
přidělování věcí agend Co a Nc – druhostupňová a UL do jednotlivých soudních
oddělení, v bodu H s ohledem na ukončení dočasného přidělení JUDr. Michaely
Koblasové, soudkyně Okresního soudu v Trutnově, ke Krajskému soudu v Hradci
Králové ke dni 31. 12. 2017 tak, že věci do soudního oddělení 24 Co se přidělují
v poměru 4 : 5 : 0 : 0 (tj. soudkyni JUDr. Michaele Koblasové, se žádné věci
nepřidělují).

V Hradci Králové dne 23. října 2017

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

