Krajský soud v Hradci Králové

Spr 1297/2017

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 7.

Rozvrh práce Krajského soudu v Hradci Králové na rok 2017 měním s účinností od
1. 3. 2017, t a k t o :
I.
Na obchodním úseku pracoviště pobočky v Pardubicích v souvislosti s úspěšným
absolvováním kvalifikačního studia oboru vyšší soudní úředník na Justiční akademii
v Kroměříži Markétou Mejtskou, DiS., se stávající pravidla pro přidělování věcí
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob vyšším soudním úředníkům ve
znění:
„Vyšší soudní úředníci činí úkony soudu v řízení ve věcech veřejných rejstříků
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.
JUDr. Helena Rimárová, vyšší soudní úřednice
- rozhoduje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U,
jejichž vložky končí číslicemi 1, 2, 3, 4, 5.
Zastupuje: Tomáš Petr
Tomáš Petr, vyšší soudní úředník
- rozhoduje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U,
jejichž vložky končí číslicemi 6, 7, 8, 9, 0.
Zastupuje: JUDr. Helena Rimárová
Markéta Mejtská, DiS., 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.
Zastupují: Tomáš Petr, JUDr. Helena Rimárová (v uvedeném pořadí)“
nahrazují následujícím textem:
„Vyšší soudní úředníci činí úkony soudu v řízení ve věcech veřejných rejstříků
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.
JUDr. Helena Rimárová, vyšší soudní úřednice
- vyřizuje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U,
jejichž vložky končí číslicemi 1, 2, 3 a 0 pokud předchází číslice 0 až 2.
Zastupuje: Tomáš Petr
Tomáš Petr, vyšší soudní úředník
- vyřizuje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U,
jejichž vložky končí číslicemi 4, 5, 6 a 0 pokud předchází číslice 3 až 6.
Zastupuje: Markéta Mejtská, DiS.
Markéta Mejtská, DiS., vyšší soudní úřednice
- vyřizuje věci denního nápadu v oddílech A, B, C, Dr, S, N, O, Pr, H, Zs, L, U,
jejichž vložky končí číslicemi 7, 8, 9 a 0 pokud předchází číslice 7 až 9.
Zastupuje: JUDr. Helena Rimárová
Při nepřítomnosti VSÚ na pracovišti delší než 3 pracovní dny zastupují nepřítomného
VSÚ ostatní přítomní VSÚ stejným dílem. Denní nápad rozdělí vyšší podatelna.“
II.
Na občanskoprávním úseku pracoviště pobočky v Pardubicích se do textové části
bodu II. nazvané „Zastupování předsedů senátů“ doplňuje jako druhý odstavec
následující text:
„V případě nepřítomnosti nebo vyloučení z projednávání a rozhodování věci jednoho
z předsedů senátu tříčlenného soudního oddělení zastupuje jej druhý předseda
senátu z tohoto soudního oddělení, teprve není-li to možné, pak předseda senátu dle
tabulkové části tohoto rozvrhu. V případě zastoupení nepřítomného nebo
vyloučeného předsedy senátu druhým předsedou senátu z téhož soudního oddělení,
nastupuje za takového předsedu senátu jako další člen senátu zastupující soudce

dle tabulkové části tohoto rozvrhu. Pokud ale jde o nepřítomnost nebo vyloučení
z projednávání a rozhodování věci předsedy senátu na pozici člena senátu (votanta),
zastupují jej soudci dle tabulkové části tohoto rozvrhu.“
III.
Na obchodním úseku pracoviště pobočky v Pardubicích se v části nazvané „Pravidla
pro přidělování agendy INS, K, Kv vyšším soudním úředníkům a soudní tajemnici“
v případě Kateřiny Janovské, vyšší soudní úřednice se text „- provádí úkony
v soudním oddělení 48 K, Kv a 53 INS, a to dle pověření soudce (Spr 1956/2015)
doplňuje následujícím textem „a v soudním oddělení 59 INS, a to dle pověření
soudce (Spr 1172/2017).“
IV.
V kanceláři správy krajského soudu se referentkám informační kanceláře Janě
Kučerové a Petře Mlejnkové k jejich stávajícím činnostem doplňuje následující text:
„- vede evidenci došlých směnek.“
a dále se u zaměstnankyň podatelny Radky Bambuškové a Markéty Jirků doplňuje
další zástup o Petru Mlejnkovou.
V Hradci Králové dne 1. března 2017

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

