Krajský soud v Ostravě
Spr 2370/2021

Ostrava 27. srpna 2021

Z m ě n a č. 11
rozvrhu práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2021

Rozvrh práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2021 se s účinností od 1. 9. 2021
m ě n í a d o p l ň u j e takto:
I.

Trestní úsek – pracoviště v Ostravě
1. V oddělení 6 To se ve sloupci „obor působnosti/poměr nápadu“ mění poměr
nápadu vazebních a nevazebních věcí z 50 % na 75 %.
2. V oddělení 3 To se ve sloupci „obor působnosti/poměr nápadu“ mění poměr
nápadu vazebních a nevazebních věcí ze 100 % na 75 %.
3. V části I. Vyšší soudní úředníci a administrativní aparát trestního úseku, odst. 4)
(protokolující úřednice) se u vedoucí oddělení Olgy Lysoňové doplňuje jméno
„Hana Kocurová“.
4. V části I. Vyšší soudní úředníci a administrativní aparát trestního úseku, odst. 5)
(zapisovatelé) se u vedoucí oddělení Olgy Lysoňové vypouští jméno „Hana
Kocurová“.
5. V části F. (odvolací úsek – pracoviště v Ostravě) a části H (soud pro mládež –
pracoviště Ostrava) se ve sloupci „zapisovatelky“ vypouští jméno „Hana
Kocurová“.
6. Z rozvrhu práce – seznamu přísedících – se vyřazuje:
Marián Kuzmík – 34 T
Odůvodnění:
Bod 1 – obnovení nápadu pro Mgr. Tajduse po návratu z lázní.
Bod 2 – zastavení nápadu pro JUDr. Kaustovou před koncem stáže.
Body 3 až 5 – úprava pracovního zařazení protokolující úřednice Hany Kocurové po složení
zkoušek.

II.

Občanskoprávní prvostupňový úsek
1. V bodě 11. poznámek se místo „Návrhy vedené v rejstříku 83 EPR a 84 EPR“
nově uvádí „Návrhy EPR“, dále se vyřazuje soudní tajemnice Bc. Renáta Plíhalová
a její zástupce soudní tajemnice Martina Šigutová a nově se zařazuje soudní
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tajemnice Monika Janošková a jako zástupce soudní tajemnice Bc. Renáta
Plíhalová.
Odůvodnění:
Změna souvisí se změnou rozvrhu práce č. 6, a to v bodě 13. části VI. Obchodní úsek, kterou
byla z oddělení EPR vyřazena soudní tajemnice Bc. Renáta Plíhalová, jako zástupce soudní
tajemnice Martina Šigutová a jako další zástupce vyšší soudní úřednice Dagmar Salomonová;
současně byla do oddělení EPR zařazena soudní tajemnice Monika Janošková, jako zástupce
Bc. Renáta Plíhalová a jako další zástupce Martina Šigutová.
2. V bodě 15. poznámek se vyřazuje zapisovatelka Marie Rindošová.
Odůvodnění:
Zapisovatelka Marie Rindošová byla přesunuta na úsek správního soudnictví.
Občanskoprávní odvolací úsek (pracoviště Ostrava)
1. V oddělení 13 Co se ve sloupci „předseda senátu/zástupce, členové senátu“
vypouští členka senátu Mgr. Jana Posledníková.
Odůvodnění:
Mgr. Jana Posledníková byla dočasně přidělena ke krajskému soudu do 31. 8. 2021.
2. V bodě 6. písm. d) poznámek se vyřazuje zapisovatelka Marie Rindošová.
Odůvodnění:
Zapisovatelka Marie Rindošová byla přesunuta na úsek správního soudnictví.
III.

Správní soudnictví
1. V oddílu C. bodě 13. se na podporu úseku správního soudnictví na pracovišti
v Ostravě zařazuje zapisovatelka Marie Rindošová.
Odůvodnění:
Uvedená zapisovatelka byla přesunuta na správní soudnictví z občanskoprávního úseku
z důvodu dvou dlouhodobých nepřítomností administrativních sil na úseku správního soudnictví.

IV.

Obchodní úsek

1. V oddělení 4 Cm, ICm se příjmení asistentky soudce Mgr. Kláry Dvořáčkové mění na
Hořínová.
2. V oddělení 9 ICm se vyřazuje asistent soudce Mgr. Michal Václavík a místo něho se
zařazuje Mgr. Michala Cahlová.
3. Z oddělení 12 INS a 33 INS se vyřazuje asistentka soudce Mgr. Bc. Kateřina
Kilnarová a místo ní se zařazuje asistent soudce Mgr. Patrik Kavan.
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4. Z oddělení 14 INS se vyřazuje vyšší soudní úřednice Bc. Martina Hoňková a nově se
zde zařazuje asistentka soudce Mgr. Aneta Franková.
5. Do oddělení 15 Cm soudce JUDr. Petra Gottwalda se zastavuje nápad věcí
společenstevních.
6. Z oddělení 32 ICm se vyřazuje administrativní tajemnice (ATM) Mgr. Blanka
Schwarzerová a místo ní se zařazuje Andrea Mrenicová.
7. Z oddělení 39 INS se vyřazuje zapisovatelka Lenka Kretková a místo ní se zařazuje
Petra Fussová.
8. Z oddělení 41 INS, ICm se vyřazuje zapisovatelka Lenka Panašová.
9. V oddělení 42 Cm soudce JUDr. Ivo Waldera se otevírá nápad pro věci rejstříkové
podle Tabulky pro přidělování rejstříkových věcí na hlavní části soudu a dále pro věci
společenstevní, a to konkrétně pro podněty k zahájení řízení ve výši 1/7, b) pro
návrhy ve věci likvidace právnických osob, jmenování a odvolávání likvidátorů
(včetně návrhů na zrušení právnické osoby) ve výši 1/7, c) pro ostatní návrhy ve výši
2/12 a d) pro řízení o nesrovnalosti ve výši 1/6.
10. Z kanceláře pro společnosti s ručením omezeným a spolků na hlavní části soudu C2
se vyřazuje zástupkyně vedoucí kanceláře Karina Londýnová a současně se místo ní
jako zástupce vedoucí kanceláře zařazuje Zuzana Nagyová.
11. Tabulka pro přidělování rejstříkových věcí na hlavní části soudu nově zní:
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12. Z Kanceláře podatelny pro příjem soudních zásilek a podání se vyřazuje
administrativní pracovnice Simona Srbová a tato se nově zařazuje jako administrativní
pracovnice na Vyšší podací oddělení INS zápisové na hl. části soudu.
13. Bc. Marie Vaďurová se vyřazuje jako zapisovatelka pro podporu obchodního úseku
na pobočce.
14. Z kanceláře P2 pobočky pro všechny věci veřejných rejstříků se vyřazuje
administrativní pracovnice Bc. Veronika Zichová.
15. Do kanceláře P2 pobočky pro všechny věci veřejných rejstříků se zařazuje
administrativní pracovnice Bc. Šárka Malíková, DiS.
Odůvodnění:
Bod 1 – Asistentka soudce z oddělení 4 Cm, ICm se vdala a změnila příjmení.
Bod 2 – Dosavadní asistent soudce Mgr. Michal Václavík z oddělení 9 ICm uspěl ve výběrovém
řízení na právního čekatele, k 31. 8. 2021 proto končí svůj pracovní poměr na Krajském soudě
v Ostravě a místo něho nastupuje asistentka soudce Mgr. Michala Cahlová, která se vrací
z rodičovské dovolené (v oddělení 9 ICm přitom působila před svým odchodem na mateřskou
dovolenou).
Bod 3 – Dosavadní asistentka soudce Mgr. Bc. Kateřina Kilnarová odchází na mateřskou
dovolenou a místo ní nastoupil asistent soudce Mgr. Patrik Kavan, který byl vybrán ve výběrovém
řízení.
Bod 4 – V rámci koncepce posílení referentů jednotlivých insolvenčních oddělení je nyní do oddělení
14 INS nově zařazena další asistentka soudce Mgr. Aneta Franková, která byla vybrána ve
výběrovém řízení. Z tohoto oddělení se proto vyřazuje vyšší soudní úřednice Bc. Martina Hoňková,
která zůstane na „plný úvazek“ již jen v oddělení 31 INS (dosud se „půlila“ mezi oddělení 14
INS a 31 INS).
Bod 5 – Důvodem dočasného zastavení nápadu společenstevních věcí do oddělení 15 Cm soudce
JUDr. Petra Gottwalda je velmi skutkově a právně složitý spor projednávaný pod sp. zn. 15 Cm
225/2016. Jedná se o spor mezi žalobcem OKD a.s. proti žalovaným New World Rescoures N.
V. a Zdeňku Bakalovi o 24 546 499 252 Kč. Jednotlivá podání účastníků řízení jsou značně
obsáhlá včetně příloh. Na chod společenstevního úseku v zásadě nebude mít dočasné zastavení
nápadu vliv, neboť od 1. 9. 2021 se ze stáže z NS ČR vrací soudce JUDr. Ivo Walder. Proto se
mu otevírá nápad, tak jak je uvedeno v bodu 9. této změny.
Bod 6 – ATM Andrea Mrenicová se vrací z rodičovské dovolené, byla proto zařazena do oddělení
32 ICm místo Mgr. Blanky Schwarzerové, která zůstane zařazena jako ATM již jen v oddělení
26 ICm (dosud vypomáhala i v oddělení 32 ICm).
Bod 7 – Z oddělení 39 INS odchází zapisovatelka Lenka Kretková na mateřskou dovolenou,
nahradí ji Petra Fussová, která se naopak vrací z rodičovské dovolené.
Bod 8 – Jmenovaná nastupuje k 1. 9. 2021 na mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou.
Bod 10 – K. Londýnová ukončila pracovní poměr u zdejšího soudu. Na její místo postoupí
administrativní pracovnice této kanceláře a na její místo probíhá výběrové řízení.
Bod 11 – Tabulka pro přidělování rejstříkových věcí obsahuje zásadní změnu spočívající v zařazení
vyšší soudní úřednice Mgr. Petry Peškové do tabulky po návratu z mateřské dovolené. Počet VSÚ
na úseku společností s ručením omezeným a spolků je rozšířen ze čtyř na pět. Důvodem této změny je
jednak značné navýšení počtu subjektů zapsaných ve veřejných rejstřících (v roce 2014 činil počet
69 662 a ke konci I. pololetí 2021 99 647), a jednak skutečnost, že se do veřejných rejstříků
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zapisují, oproti dřívější právní úpravě, spolky svěřenské fondy a skuteční majitelé. Od roku 2014
přitom k žádnému personálnímu navýšení nedošlo. Dále je do Tabulky po návratu ze stáže zařazen
soudce JUDr. Ivo Walder.
Bod 12 – Jako náhrada za Eleonoru Slaninovou, která odešla k 31. 7. 2021 do důchodu, byla
jako administrativní pracovnice na Vyšší podací oddělení INS zápisové na hl. části soudu zařazena
Simona Srbová z Kanceláře podatelny pro příjem soudní zásilek a podání.
Bod 13 – ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnankyně k 31. 8. 2021.
Bod 14 – ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnankyně k 31. 8. 2021.
Bod 15 – jmenovaná doplňuje personální stav po ukončení pracovního poměru Bc. Veroniky
Zichové.
V.

Správa krajského soudu
1. Na úsek závodní jídelny se zařazuje Jana Chupíková do funkce obchodněprovozní pracovnice závodní jídelny.
2. Na úsek úklidu se zařazuje uklízečka Jana Hiperová.

Mgr. Petr Novák
předseda krajského soudu

