Krajský soud v Hradci Králové

Spr 1648/2017

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 8.

Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2017 měním s účinností od 1. 4. 2017
1) na odvolacím oddělení trestního úseku pracoviště v Hradci Králové 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, vyřazuji tohoto soudce ze soudního oddělení
12 To, v důsledku čehož bude nové složení senátu 12 To následující:
„Předseda senátu:

JUDr. Miloslav Ježek
JUDr. Oldřich Rejfek

Člen senátu:

neobsazeno“

2) s ohledem na předpokládanou delší pracovní neschopnost předsedy senátu
JUDr. Zdeňka Šulce 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), pozastavuji nápad jemu
přidělovaných trestních věcí, a to odvolání a stížností.
3) na odvolacím oddělení občanskoprávního úseku pracoviště v Hradci Králové
(vzhledem k rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 1.
2017, Spr 453/2017, o dočasném přidělení JUDr. Michaely Koblasové, soudkyně
Okresního soudu v Trutnově, ke Krajskému soudu v Hradci Králové a v důsledku
rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 8. 3. 2017, čj. MSP-116/2017-OOJ-SO/2, o
přeložení soudce Mgr. Zdeňka Sajdla k Nejvyššímu soudu v Brně, jakož i za účelem
rovnoměrného zatížení jednotlivých oddělení odvolacího úseku) 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“ takto:
A) ve všech částech:
se text „Mgr. Zdeněk Sajdl“ nahrazuje textem „JUDr. Michaela Koblasová“;

B) v Pravidlech pro přidělování věcí agend Co, Nc – druhostupňová a UL do
jednotlivých soudních oddělení, v bodě M, odst. 3. písm. A tak, že nově zní
„spory o ochranu jména a osobnosti člověka“.
C) V části „Zastupování“ se vkládá do 1. odstavce druhá věta tohoto znění:
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.
V Hradci Králové dne 27. března 2017

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

