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Změna č. 2 rozvrhu práce Okresního soudu v Ústí nad Orlicí na rok 2018
I.
A.
S ohledem na plánovanou pracovní neschopnost soudce JUDr. Jiřího Radoše (s předpokládanou
dobou trvání 2 měsíce), při respektování nutnosti zachovat řádný chod trestního úseku
Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, se mění rozvrh práce na rok 2018 takto:
Počínaje dnem 18.6. 2018 se zastavuje nápad veškerých věcí do oddělení 2T – JUDr. Jiří
Radoš.
Počínaje dnem 18.6. 2018 budou věci agendy T,Nt a Td napadat rovnoměrně do oddělení 1T –
JUDr. Richard Ander a 3T – Mgr. Jiří Procházka a to včetně věcí vazebních.
Věci specializace – rozhodování trestních věcí, v nichž je obviněným cizí státní příslušník budou
napadat do oddělení 3T.
Věci specializace - trestné činy proti branné povinnosti dle hlavy VI., tr. zák. a trestné činy
vojenské dle hlavy XII. tr. zák. a věci specializace – řízení ve věcech závažné organizované
kriminality (zejm. účast na org. zločin. skupině a trestné činy spáchané organizovanou skupinou)
budou napadat do oddělení 1T. Jinak zůstavají specializace v oddělení 1T a 3T podle
dosavadního rozvrhu práce beze změny.
B.
Část rozvrhu práce týkajícího se trestního úseku soudu na straně 11 s názvem „Pravidla pro
přidělování věcí nesprávně přidělených v důsledku omylu či administrativního
pochybení“ zní :
Zjistí-li referent (soudce, VSÚ či tajemník), že vyřizovaná věc byla do soudního oddělení
přidělena v rozporu s rozvrhem práce (v důsledku omylu, či administrativního pochybení)
s písemným stanoviskem předloží věc bez zbytečného odkladu předsedovi okresního soudu,
který pokud došlo k nesprávnému přidělení věci v rozporu s rozvrhem práce, předloží věc
s písemným pokynem k novému přidělení věci podle pravidel stanovených rozvrhem práce vyšší
podatelně. Pro účely nového přidělení věci se má za to, že věc napadla v den, hodinu, minutu
a sekundu, kdy byla s pokynem k novému přidělení věci podle rozvrhu práce předána
pracovníkovi vyšší podatelny (den, hodinu, minutu a sekundu předání vyznačí pracovník vyšší
podatelny).
C.
V části rozvrhu práce – obor a vymezení působnosti – v oddělení 1T se dosavadní text ve znění
„specializace - řízení ve věcech korupce veřejných činitelů a korupce při dražbách“ nahrazuje
textem „specializace - řízení ve věcech korupce úředních osob a korupce při veřejných dražbách“

D.
Počínaje dnem 1.7. 2018 bod 18. „Rozdělení přísedících do jednotlivých soudních
oddělení“ zní :
oddělení 1T
Řezáčová Marta, Mgr.
Schmidová Anna
Šrautová Eva
Voříšková Anna
Hamerníková Hana, Bc.
Slezák Milan, JUDr.
Augustiňák Josef
Špinlerová Iva, Mgr.
Simonová Marie

oddělení 2T
Bednářová Jaroslava
Brejša Zdeněk
Hampl Jiří
Horáčková Miroslava
Nádvorník Pavel, JUDr.
Mačátová Ivana
Nepokoj Václav, Mgr.
Mottlová Helena
Rašnerová Ludmila
Minářová Hana, Mgr.
Zamazal Vladimír, Bc.
Klaudová Jindřiška, Mgr.
Sedláková Jaroslava
Šilarová Marta, MVDr.

oddělení 3T
Dolečková Alena
Kovářová Alexandra
Kubová Soňa
Kulhavý Jiří, Ing.
Sanitráková Zlata
Skála Bohumil, MUDr.
Suchomelová Ivana
Malinová Dana
Ježková Hana
Koníček Václav

E.
V souvislosti s odchodem Michaely Zubrické na rodičovskou dovolenou se v části rozvrhu práce
VEDOUCÍ KANCELÁŘÍ A PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI – Jana Pelinková se místo jména
„Michaela Zubrická“ nově uvádí „Hana Blažková“.

II.
Počínaje dnem 1.7. 2018 se s ohledem na vymezení specializací vyhláškou č. 37/1992 Sb. mění
rozvrh práce na rok 2018 takto :
A.
Část rozvrhu práce na straně 16- Rozdělení přísedících do jednotlivých soudních oddělení
zní :
Odd. 5 C –

Horáčková Miroslava
Malinová Dana
Slezák Milan, JUDr.
Zamazal Vladimír, Bc.
Žižka Ladislav
Mottlová Helena
Klaudová Jindřiška, Mgr.
Hradilová Božena, Mgr.
Sedláková Jaroslava
Šilarová Marta, MVDr.
Hamerníková Hana, Bc.

Klusáčková Zdeňka
Sanitráková Zlata
Ducháčková Dagmar, Mgr.
Ježková Hana
Koníček Václav
Kristlová Anna
Suchomelová Ivana
Augustiňák Josef
Flugr Miloš
Mačátová Ivana
Mach Miloslav
Nepokoj Václav, Mgr.
Mazura Vlastislav
Minářová Hana, Mgr.
Simonová Marie
Rejentová Drahuše, Mgr.
B.
Na straně 12 rozvrhu práce část „obor a vymezení působnosti v odd. 5C (105,205,305) –
JUDr. Dana Anderová“ zní :
Vyřizuje a rozhoduje věci rejstříku C a Nc včetně obchodních s výjimkou věcí s cizím prvkem.
Vyřizuje a rozhoduje všechny věci pracovněprávní. Rozhoduje věci, ve kterých je navrhováno
vydání platebního rozkazu, včetně uvedené specializace, mimo věci s cizím prvkem s tím, že
úkony dle § 11 z. č. 121/2008 Sb. činí v této agendě VSÚ.
Na straně 12-14 rozvrhu práce v oddělení 6C (106,206,306), 7C (107,207,307), 10C (110,210,310)
a 14C (114,214,314) v části „obor a vymezení působnosti“ se dosavadní text ve znění :
„Vyřizuje a rozhoduje věci rejstříku C a Nc včetně obchodních s výjimkou věcí s cizím prvkem,
pracovních úrazů a nemocí z povolání. Rozhoduje věci, ve kterých je navrhováno vydání
platebního rozkazu mimo věcí s cizím prvkem a pracovních úrazů a nemocí z povolání, s tím, že
úkony dle § 11 z. č. 121/2008 Sb. činí v této agendě VSÚ“
nahrazuje textem ve znění :
„Vyřizuje a rozhoduje věci rejstříku C a Nc včetně obchodních s výjimkou věcí s cizím prvkem a
věcí pracovněprávních. Rozhoduje věci, ve kterých je navrhováno vydání platebního rozkazu
mimo věcí s cizím prvkem a pracovních úrazů a nemocí z povolání, s tím, že úkony dle § 11
z. č. 121/2008 Sb. činí v této agendě VSÚ“.
C.
V souvislosti s odchodem Mgr. Lucie Novákové na rodičovskou dovolenou se v části rozvrhu
práce ASISTENTI SOUDCŮ se vypouští text :
Mgr. Lucie Nováková
asistentka soudce
Je jmenována asistentkou soudců JUDr. Jarmily Kulhavé a JUDr. Marcely Lukášové.

Vykonává odborné práce podle § 11 a § 14 z. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednicích
a další práce dle pokynů předsedů senátů, k nimž je přidělena.

