Krajský soud v Ostravě
Spr 2663/2021

Ostrava 24. září 2021

Z m ě n a č. 13
rozvrhu práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2021

Rozvrh práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2021 se s účinností od 1. 10. 2021
m ě n í a d o p l ň u j e takto:
I.

Trestní úsek – pracoviště v Ostravě
1. V oddělení 47 To se ve sloupci „předseda senátu/členové senátu“ vypouští jméno
předsedy senátu „Mgr. Karel Šigut – 100 %“.
2. V oddělení 33 T se ve sloupci „obor působnosti/omezení nápadu“ text „Zastaven
nápad“ nahrazuje textem „Do oddělení budou přiděleny v pořadí nápadu dvě
nevazební věci v kategorii do 500 stran napadlé po 30. 9. 2021“.
3. V oddělení 4 To se ve sloupci „obor působnosti/poměr nápadu“ mění poměr
nápadu vazebních i nevazebních věcí z 85 % na 60 %.
4. V oddělení 5 To se ve sloupci „obor působnosti/poměr nápadu“ mění poměr
nápadu vazebních a nevazebních věcí ze 100 % na 75 %.
5. V části B. Trestní oddělení – I. stupeň, čl. III, odst. 3 se doplňuje za stávající text
písm. „d) Do oddělení 49 T a 49 Tm se nepřidělují trestní věci, v nichž jako právní
zástupce účastníků řízení vystupuje advokát Mgr. Martin Bugaj, se sídlem
Komenského 12/1, Bruntál“.
6. V části I. Vyšší soudní úředníci a administrativní aparát trestního úseku, odst. 1 se
v tabulce ve sloupci „vymezení působnosti v senátech“ u vyšší soudní úřednice
Bc. Darji Borisové vypouští senát 31 T.
7. V části I. Vyšší soudní úředníci a administrativní aparát trestního úseku, odst. 1 se
v tabulce ve sloupci „vymezení působnosti v senátech“ u vyšší soudní úřednice
Jany Kozelské doplňuje senát 31 T.
8. Nově zvolení přísedící se zařazují do oddělení:
JUDr. Jiří Bodnár
31 T
Ing. Marcela Cacková
33 T
Mgr. Jiří Crhonek
31 T
Ing. Ivo Elinger
31 T
JUDr. Radomíra Hennerová 49 T a 49 Tm
Ing. Renata Hűtterová
37 T
Mgr. Erna Pukovcová
31 T
(nepřidělují se jí věci, v nichž v přípravném řízení vykonávala překladatelské či
tlumočnické úkony)
Karel Švec
28 T
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9. Z rozvrhu práce – seznamu přísedících – se vyřazují:
Mgr. Petra Hemžská
Ing. Gabriela Kawuloková
Ing. Lenka Holková
Jarmila Šťastná

-

28 T
37 T
35 T
35 T

Odůvodnění:
Body 1 a 2 – Ukončení výpomoci senátu 47 To v období dovolených a onemocnění člena senátu,
obnovení činnosti senátu 33 T s přihlédnutím k věcem skončeným v senátě 47 To.
Bod 3 – Omezení nápadu senátu 4 To v souvislosti s přeložením Mgr. Tomasze Kafky
k Okresnímu soudu v Karviné od 1. 1. 2022.
Bod 4 – Omezení nápadu senátu 5 To v souvislosti se zánikem funkce JUDr. Vladislava
Topiarze ke dni 31. 12. 2021.
Bod 5 – Vymezení vyloučení nápadu do senátu 49 T a 49 Tm pro případ, že zástupcem
účastníků je advokát Mgr. Martin Bugaj, který je do senátu zařazen jako přísedící, čímž je dán
důvod pro vyloučení senátu z projednávání věci dle § 30 odst. 1 trestního řádu.
Body 6 a 7 – Změna v rozdělení senátů mezi vyšší soudní úředníky po obnovení nápadu do
senátu 31 T s účelem zajistit rovnoměrné rozvržení práce mezi vyšší soudní úředníky.
Trestní prvostupňový úsek – pobočka Olomouc
1. V oddělení 81 T se ve sloupci „obor působnosti“ vypouští text „Zastaven
nápad“.
Odůvodnění:
Předsedovi senátu 81 T Mgr. Petru Sušilovi byl změnou RP č. 9 v roce 2020 s účinností od
1. 10. 2020 zastaven nápad nových věcí s ohledem na nápad velmi rozsáhlé věci sp. zn. 81 T
8/2020 (tzv. kauza „Tesco“, 26 obžalovaných, rozsah spisu ke dni nápadu 39 500 stran).
Aktuálně je ve věci nařízeno hlavní líčení od 21. 9. 2021, které bude z kapacitních důvodů
probíhat v jednací síni OS Olomouc. Důvody pro zastavení nápadu tak již pominuly a nápad
do oddělení 81 T je možno obnovit.
II.

Občanskoprávní prvostupňový úsek
1. Do bodu 15. poznámek se zařazuje zapisovatelka Markéta Lyčková, DiS.
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Občanskoprávní odvolací úsek (pracoviště Ostrava)
1. Do bodu 6. písm. d) poznámek se zařazuje zapisovatelka Markéta Lyčková, DiS.
III.

Správní soudnictví
1. Bod 7. Společných pravidel (oddíl C.) zní:
„Vyšší soudní úřednice Monika Macurová a soudní tajemnice Monika Nováková
vykonávají na pracovišti v Ostravě porozsudkovou činnost (vyznačování právních
mocí, spisová a poplatková kontrola spisů) a na základě pověření soudcem úkony,
k nimž jsou oprávněny podle zákona. Vzájemně se zastupují.“
Odůvodnění:
Uzavírání agendy soudních znalců a tlumočníků umožňuje provést dlouhodobě plánovaný přesun
Moniky Novákové na místo soudní tajemnice úseku správního soudnictví, čímž se posílí
porozsudková agenda vykonávaná dosud jedinou VSÚ (zejm. anonymizace všech soudních
rozhodnutí podle specifické metodiky NSS); současně se pro tuto agendu zajistí plnohodnotné
zastupování.

IV.

Obchodní úsek

1. Z oddělení 14 INS se vyřazuje zapisovatelka Dominika Čechová a místo ní se
zařazuje Táňa Piterová.
2. V oddělení 22 INS se příjmení asistentky soudce Mgr. Kristýny Pavelkové mění na
Weissová.
3. Na vyšší podací oddělení INS přihláškové na hlavní části soudu se zařazuje
administrativní pracovnice Jana Timková.
4. Do kanceláře pro společnosti s ručením omezeným a spolků na hlavní části soudu C2
se zařazuje administrativní pracovnice Alena Galuszková.
5. Do kanceláře pro věci obchodního rejstříku jiných osob než společnosti s ručením
omezeným a spolků a dále pro všechny ostatní veřejné rejstříky na hlavní části soudu
se zařazuje administrativní pracovnice Petra Indráková.
Odůvodnění:
Bod 1 – Pracovní poměr zapisovatelky Dominiky Čechové (provdané Růžové) končí uplynutím doby
určité k 30. 9. 2021. Místo ní nastupuje zapisovatelka Táňa Piterová, která se vrací z rodičovské
dovolené (v oddělení 14 INS byla zařazena i před rodičovskou dovolenou).
Bod 2 – Asistentka soudce z oddělení 22 INS se vdala a změnila příjmení.
Bod 3 – Na volné místo administrativní pracovnice po dřívějším odchodu Ing. Aleny Juríčkové do
důchodu byla zařazena Jana Timková.
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Body 4 a 5 – Změna na kanceláři C2 má příčinu v ukončení pracovního poměru Kariny Londýnové
u zdejšího soudu v 8/2021. Zařazení administrativní pracovnice Petry Indrákové na výše označené
oddělení je pak způsobeno nástupem zástupkyně vedoucí kanceláře Lucie Marešové na mateřskou
dovolenou v 10/2021.
V.

Správa krajského soudu
1. Do kanceláře podatelny pro příjem elektronických podání se zařazuje Jiřina Jana
Bezdíčková.

Mgr. Petr Novák
předseda krajského soudu

