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ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE PRO ROK 2018
ČÍSLO 3
S ohledem na dočasné přidělení soudkyně Mgr. Zuzany Ursové ke Krajskému soudu
v Hradci Králové a v zájmu zajištění řádného rozdělení věcí mezi soudní oddělení měním
s účinností od 1. 5. 2018 rozvrh práce Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pro rok
2018 takto:
1) V části III., písm. a), bodu 12. se vypouští odstavec týkající se specializace MEZJUST a
vkládá se odstavec se specializací CIZINA – věci, kde je obviněn cizí státní příslušník.
2) V části I. se u soudních oddělení 2 a 10 vypouští specializace MEZJUST.
3) V části I. se u soudních oddělení 1, 2 a 11 doplňuje specializace CIZINA.
4) V části I. se u soudního oddělení 2 a 11 doplňuje specializace DROGY.
5) Část III., písm. a) se doplňuje o bod 14., který zní: S účinností od 1. 5. 2018 se zastavuje
veškerý nápad do soudního oddělení 10 a všechny dosud pravomocně neskončené věci a věci
ve vykonávacím řízení soudního oddělení 10, jakož i věci obživlé po 30. 4. 2018, které by
jinak měly být zapsány do oddělení 10, se přiděluji k vyřízení soudnímu oddělení 11.
6) V části III., písm. a), bodu 1, se velikost nápadu v jednotlivých soudních odděleních mění
takto: soudní oddělení 11 – 70 %.
7) V části III., písm. a), bodu 1. se vypouští text „soudní oddělení 10 – 100 %“, ruší se bod 2,
v bodu 7 se vypouští text „, 10T“, v bodu 9. se text „soudních oddělení 1, 2 a 10“ mění tak,
že zní „soudních oddělení 1, 2 a 11“ a v bodu 11 se vypouští text „, 10“.
8) Část III., písm. a) se doplňuje o bod 15., který zní: V případě souběhu specializací má pro
přidělení věci do soudního oddělení přednost specializace podle následujícího pořadí:
1. DOPRAVA
2. DROGY
3. VÝŽIVA
4. CIZINA
5. VELKÝ
9) Příloha č. 3 se v části týkající pravidel pro zařazování přísedících k rozhodování ve věcech
trestních mění tak, že text „10T“ se nahrazuje textem „11T“.
10) V části II. bodu 3. se dosavadní text nahrazuje následujícím textem: „Má-li referent za to, že
věc byla do soudního oddělení přidělena v rozporu s rozvrhem práce, předloží věc
bezodkladně s písemným odůvodněním předsedovi soudu, který rozhodne o přidělení věci
do příslušného soudního oddělení podle pravidel stanovených v rozvrhu práce. Pro účely
nového přidělení věci se má za to, že věc napadla v den, kdy byla podle rozhodnutí předsedy
soudu nově přidělena; to nemá vliv na účinek doručení návrhu soudu podle procesních
předpisů.“
11) V části III., písm. b), bodu 1. se velikost nápadu v soudním oddělení 6 mění z 80 % na 60 %.
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