Krajský soud v Ostravě
Spr 1582/2015

V Ostravě dne 27.05.2015

Z m ě n a č. 8
rozvrhu práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2015

Rozvrh práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2015 se s účinností
od 01.06.2015 m ě n í a doplňuje takto:

I.

Trestní úsek
1. V oddělení 4 To – se ve sloupci „předseda senátu/členové senátu“ u
jména JUDr. Václav Pacík doplňuje text – bez nápadu.
2. V oddělení 4 To - se ve sloupci „obor působnosti“ za stávající text doplňuje
text: zastaven nápad vyjma rozhodování specializace dle písmene b).
3. V oddělení 5 Nt – se ve sloupci „předseda senátu/členové senátu“ u jména
Mgr. Věra Salamonová doplňuje text – bez nápadu.
4. V oddělení 5 Nt – se ve sloupci „předseda senátu/členové senátu“
doplňuje jméno člena senátu - Mgr. Miroslav Vrbata.
5. V „Pravidlech pro přidělování věcí v odděleních To “ se vypouští text „Do
oddělení 7To se přiděluje 55% věcí napadajících do ostatních trestních
odvolacích oddělení. Do oddělení 3To se přiděluje 75% věcí napadajících
do ostatních trestních odvolacích oddělení.“ Tento text se nahrazuje
textem a tabulkou:
Do jednotlivých odvolacích oddělení se přiděluje v poměru k ostatním
odvolacím oddělením:
senát
3 To
4 To
5 To
6 To
7 To

nápad v %
75%
60%
75%
100%
55%
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II. Občanskoprávní odvolací úsek v Ostravě
Oddělení 15Co zastupuje oddělení 56Co.
III. Správní soudnictví
1. Na pracovišti v Ostravě se zřizují oddělení 19 Ad a 63 Az takto:
oddělení
obor působnosti
zastupuje

samosoudce

vedoucí kanceláře
zapisovatelky
zástupce

19 Ad Rozhodování ve věcech důchodového Mgr. Jarmila Úředníčková Petra Schubertová
20 Ad pojištění, úrazového pojištění, nemocenského
Jana Valošková
pojištění, uchazečů o zaměstnání a jejich
podpory v nezaměstnanosti a podpory
při rekvalifikaci
podle
předpisů
o zaměstnanosti, sociální péče, pomoci
v hmotné nouzi a státní sociální podpory,
pokud nespadají do působnosti oddělení
působících na pracovišti v Olomouci

Jana Valošková
Bc. Marcela Pudichová
Iva Charvátová
Ivona Martiníková

Jednací síň shodně s odd. 19 A
63 Az Rozhodování ve věcech mezinárodní ochrany Mgr. Jarmila Úředníčková Petra Schubertová Jana Valošková
62 Az
Jana Valošková Bc. Marcela Pudichová
Jednací síň shodně s odd. 19 A
Iva Charvátová
Ivona Martiníková

2. Mgr. Jarmila Úředníčková se zařazuje do oddělení 1 Na, 78 A a 78 Ad.
3. První odstavec poznámky společné pro správní soudnictví 3. zní:
„Do oddělení 18 Ad, 19 Ad a 20 Ad se věci přidělují postupně, jak průběžně
napadají, a to v poměru: 1:1:1. Totéž platí pro přidělování věcí do oddělení 61
Az, 62 Az a 63 Az.“
4. Mění se zástup jednotlivých oddělení tak, že:
a) oddělení 18 Ad zastupuje oddělení 19 Ad
b) oddělení 61 Az zastupuje oddělení 63 Az.
IV. Obchodní úsek
1. Do oddělení 33 INS se zařazuje soudní tajemnice Jana Návratová, do
oddělení 34 INS soudní tajemnice Monika Chalupová.
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2. Do všech insolvenčních oddělení se zařazuje soudní tajemnice Jana
Návratová, která je pověřena – nestanoví-li dotčený soudce jinak –
rozhodovat o hromadných návrzích či podnětech na změnu věřitele
v insolvenčním řízení.
3. Zřizuje se Oddělení hromaných insolvenčních činností, které působí ve složení
soudní tajemnice Jana Návratová a zapisovatelka určená dozorčí úřednicí;
oddělení administrativně zajišťuje provedení hromadných změn v osobě
věřitele v případě fúzí či v případě postoupení velkého množství pohledávek, a
to v případech určených místopředsedou soudu.
4. Oddělení 38 INS, K, Kv se ruší. Věci vyřizované v tomto oddělení se přidělují:
a) pokud jde o všechny věci evidované v rejstříku Cm soudkyni Mgr. Janě
Martínkové,
b) pokud jde o všechny ostatní věci potom do oddělení 40 INS, K, Kv
soudkyni Mgr. Soni Walderové.
5. Do oddělení 27 Cm se zastavuje nápad věcí směnečných. V oddělení 27 Cm
se určuje dalším zástupcem JUDr. Michaela Steriovská Otavová.
6. V odděleních 3 Cm a 17 Cm se na hlavní části soudu podíl z nápadu věcí
směnečných zvyšuje na ½.
7. V oddělení 17 Cm se určuje místo JUDr. Barbary Cspecsarové zástupcem
JUDr. Zuzana Šimová.

JUDr. Iva H r d i n o v á
předsedkyně krajského soudu

