Krajský soud v Ostravě
Spr 1412/2021

Ostrava 24. května 2021

Z m ě n a č. 6
rozvrhu práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2021

Rozvrh práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2021 se s účinností od 1. 6. 2021
m ě n í a d o p l ň u j e takto:
I.

Kancelář předsedy krajského soudu
1. U referentky kanceláře Petry Šimákové se v části vedení rejstříku Si doplňuje:
s výjimkou žádostí o lustraci žalob proti rozhodnutím Katastrálních úřadů pro
Moravskoslezský a Olomoucký kraj podle části páté zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád.
Odůvodnění:
Žádosti o lustraci žalob proti rozhodnutím Katastrálních úřadů pro Moravskoslezský a
Olomoucký kraj podle části páté zákona č. 99/1963 Sb. nevyřizuje Petra Šimáková. Tyto
žádosti vyřizuje oddělení 83 C, tj. vede rejstřík Si – oddíl „žádosti o lustraci žalob proti
rozhodnutím Katastrálních úřadu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj podle části páté
zákona č. 99/1963 Sb.“

II. Trestní úsek – pracoviště v Ostravě
1. V oddělení 3 To se ve sloupci „obor působnosti/poměr nápadu“ mění poměr
vazebního i nevazebního nápadu z 62 % na 100 %.
2. V oddělení 3 To se ve sloupci „předseda senátu/členové senátu“ doplňuje jméno
soudkyně „JUDr. Jitka Kaustová – po dobu dočasného přidělení – 100 %“.
3. V oddělení 4 To se ve sloupci „obor působnosti/poměr nápadu“ mění poměr
vazebního i nevazebního nápadu z 85 % na 60 %.
4. V oddělení 35 T se ve sloupci „obor působnosti“ doplňuje text „Zastaven nápad“.
5. Z oddělení 33 T se vyřazuje přísedící Dagmar Mládková a zařazuje se do oddělení
35 T.
6. V části B. čl. I odstavci 1) se za stávající text doplňuje věta: „Pro přidělování
nápadu je rozhodná doba doručení obžaloby v listinné podobě společně se
spisovým materiálem na podatelnu soudu.
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Trestní úsek – pobočka Olomouc
7. V oddělení 53 T se ve sloupci „obor působnosti“ doplňuje text: „Do oddělení se
přidělí první čtyři věci napadlé po 1. 6. 2021“.
Odůvodnění:
Ad 1 a 2) Ukončení snížení nápadu JUDr. Gilové z důvodu prvostupňové agendy po vyřízení
projednávaných věcí a dočasné přidělení JUDr. Jitky Kaustové z Okresního soudu v Ostravě a
s tím související úprava nápadu pro senát 3 To.
Ad 3) Snížení nápadu na jeden měsíc v souvislosti s nápadem rozsáhlé věci vedené pod sp. zn.
4 To 130/2021 (OS Frýdek-Místek sp. zn. 4 T 138/2015, 15 obžalovaných, § 220, 4700
stran spisu).
Ad 4) Zastavení nápadu senátu 35 T s ohledem na stav senátu (11 věcí, 43 osob) a
s přihlédnutím k potřebě věnovat zvýšenou pozornost nedodělku vedeného pod sp. zn. 35 T
10/2017 – 23 obžalovaných, § 240 – PROPAG-STORM a.s.).
Ad 6) S ohledem na administrativní náročnost skenování listinných obžalob pro účely zasílání
do datových schránek vedení soudu požádalo KSZ o zasílání obžalob rovněž v elektronické verzi
opatřené elektronickým podpisem. S ohledem na tuto skutečnost je nutno pro účely rozdělení
nápadu stanovit jednotně okamžik, podle kterého budou obžaloby řazeny a přidělovány.
Rozhodným okamžikem bude doručení listinné obžaloby společně se spisem, k datu doručení
obžaloby v elektronické podobě se pro tyto účely přihlížet nebude.
Ad 7) Mimořádné přidělení nápadu dokončuje záměr srovnat výchozí situaci s ostatními
trestními senáty pobočky, kdy bylo zamýšleno mimořádně přidělit 9 nových spisů, přičemž
prozatím bylo takto přiděleno 5 spisů.
III.

Občanskoprávní prvostupňový úsek (pracoviště Ostrava)
1. V části oddělení se pod oddělení 83 C, EC, EPR doplňuje: rejstřík Si, u něhož se
doplňuje ve sloupci obor působnosti: vedení rejstříku Si – oddíl „žádosti o lustraci
žalob proti rozhodnutím Katastrálních úřadů pro Moravskoslezský a Olomoucký
kraj podle části páté zákona č. 99/1963 Sb.“ a ve sloupci administrativní tajemnice
minitýmu/zástupce: Bc. Marcela Pudichová, Dagmar Karkošková.

Odůvodnění:
Žádosti o lustrace žalob proti rozhodnutím Katastrálních úřadů pro Moravskoslezský a
Olomoucký kraj podle části páté zákona č. 99/1963 Sb. vyřizuje administrativní tajemnice
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minitýmu oddělení 83 C občanskoprávního prvostupňového úseku Bc. Marcela Pudichová
(zástupce Dagmar Karkošková), do jehož působnosti patří rozhodování o žalobách proti
rozhodnutím katastrálních úřadů.
IV.

Občanskoprávní odvolací úsek (pracoviště Ostrava)
1. Do oddělení 10 Co se ve sloupci předseda senátu/zástupce/členové senátu
doplňuje jako další členka senátu Mgr. Lucie Nohelová – po dobu dočasného
přidělení.
2. Klíč pro rozdělování nápadu v poznámce 3. písm. h) se mění u oddělení 10 Co
takto: 10 Co - 20.
Odůvodnění:
Mgr. Lucie Nohelová je od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021 dočasně přidělena ke krajskému soudu
a zařazuje se do oddělení 10 Co, což je také důvodem změny klíče pro rozdělování nápadu
v soudním oddělení 10 Co.

V.

Správní soudnictví
1. U administrativní tajemnice minitýmu Anety Výmyslické se před jméno nově
uvádí titul „Bc.“.

VI.

Obchodní úsek
1. Do oddělení 12 INS a 33 INS se nově zařazuje zapisovatelka Lucie Hrbáčová.
Odůvodnění:
Do oddělení 12 INS a 33 INS se po zapracování nově zařazuje zapisovatelka Lucie Hrbáčová
jako náhrada za zapisovatelku Veroniku Danko, jejíž pracovní poměr skončil 31. 12. 2020.
2. Do oddělení 16 INS, ICm se zařazuje zapisovatelka Aneta Jandová, DiS.
Odůvodnění:
Jmenovaná doplňuje personální stav na oddělení po odchodu zapisovatelky Žanety Vykydalové
na MD, RD.
3. Z oddělení 20 INS, ICm se vyřazuje vedoucí kanceláře Kateřina Rezková.
Odůvodnění:
Jmenovaná odchází k 1. 6. 2021 na MD a RD.
4. Z oddělení 20 INS, ICm se vyřazuje Petra Brázdová jako zapisovatelka.
5. Do oddělení 20 INS, ICm se nově zařazuje Petra Brázdová jako vedoucí
kanceláře.
Odůvodnění:
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Ad 4 a 5) Petra Brázdová bude vykonávat pozici vedoucí kanceláře po odchodu Kateřiny
Rezkové na MD, RD.
6. Do oddělení 20 INS, ICm se zařazuje asistent soudkyně Mgr. Matěj Cetkovský.
Odůvodnění:
Mgr. Cetkovský doplňuje personální stav na oddělení v návaznosti na dlouhodobou pracovní
neschopnost (a navazující nástup na MD) vyšší soudní úřednice Bc. Heleny Dorčákové.
7. Do oddělení 25 INS se nově zařazuje zapisovatelka Ivana Ledvoňová a tato se
vyřazuje z insolvenčního podpůrného oddělení na hl. části.
8. Do insolvenčního podpůrného oddělení na hl. části se nově zařazuje zapisovatelka
Eva Hájková.
Odůvodnění:
Ad 7 a 8) Do insolvenčního oddělení 25 INS, kde v poslední době chyběla jedna zapisovatelka,
se po zapracování nově zařazuje zapisovatelka Ivana Ledvoňová, která dříve působila na
insolvenčním podpůrném oddělení. Místo ní se na insolvenční podpůrné oddělení zařazuje
zapisovatelka Eva Hájková, která se vrátila z RD.
9. Z oddělení 26 ICm, Cm se vyřazuje administrativní tajemnice minitýmu Mgr. Jana
Válková a místo ní se zařazuje Mgr. Blanka Schwarzerová.
Odůvodnění:
Pracovní poměr dřívější administrativní tajemnice minitýmu Mgr. Jany Válkové v oddělení
26 ICm skončil ke dni 31. 3. 2021, proto byla vyřazena z rozvrhu práce a na její místo byla
v souladu s původním plánem zařazena Mgr. Blanka Schwarzerová. Tato je nyní současně
zařazena do oddělení 32 ICm soudkyně JUDr. Simony Pittermannové, která se k 1. 5. 2021
vrátila ze stáže na Vrchním soudě v Praze. Mgr. Blanka Schwarzerová přitom bude primárně
vykonávat funkci administrativní tajemnice minitýmu v oddělení 26 ICm a pokud jí to časové
možnosti dovolí, bude k dispozici i pro oddělení 32 ICm. Výpomoc oddělení 32 ICm bude
poskytovat administrativní tajemnice minitýmu Lenka Janetzká, příp. jiná zaměstnankyně
soudu, to vše dle pokynů úsekové vedoucí Miroslavy Musálkové a dozorčí úřednice Žanety
Koudelkové. S účinností od 1. 9. 2021 lze předpokládat, že se z RD vrátí administrativní
tajemnice minitýmu Andrea Mrenicová, která by byla zařazeno jako administrativní tajemnice
minitýmu do oddělení 32 ICm.
10. Z oddělení 29 Cm se vyřazuje administrativní tajemnice minitýmu Monika
Janošková a současně se do uvedeného oddělení zařazuje administrativní tajemnice
minitýmu Libuše Rambousková.
11. Z Tabulky pro přidělování rejstříkových věcí na hlavní části soudu se vyřazuje
vyšší soudní úřednice Eva Kielorová a současně se do uvedené tabulky zařazuje
vyšší soudní úřednice Lucie Zedníková.
12. Z oddělení 5 Cm, C, 7 Cm, C, 8 Cm, 15 Cm, 29 Cm, 42 Cm a 46 Cm, ICm se
vyřazuje vyšší soudní úřednice Bc. Veronika Mališová a současně se na její místo
zařazuje vyšší soudní úřednice Eva Kielorová.
13. Z oddělení EPR se vyřazuje soudní tajemnice Bc. Renáta Plíhalová, jako zástupce
soudní tajemnice Martina Šigutová a jako další zástupce vyšší soudní úřednice
Dagmar Salomonová. Současně se do oddělení EPR zařazuje soudní tajemnice
Monika Janošková, jako zástupce Bc. Renáta Plíhalová a jako další zástupce
Martina Šigutová.
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Odůvodnění:
Ad 10 – 13) Změny souvisí s návratem administrativní tajemnice minitýmu Libuše
Rambouskové z MD a současně se zařazením nynější administrativní tajemnice minitýmu
v oddělení 29 Cm do pozice soudní tajemnice do oddělení EPR namísto dosavadní soudní
tajemnice, která bude dělat zástup.
Změny na úseku veřejných rejstříků na hlavní části soudu jsou rovněž odůvodněny návratem vyšší
soudní úřednice Lucie Zedníkové z MD. Po dohodě z veřejných rejstříků odchází dosavadní vyšší
soudní úřednice Eva Kielorová a nahradí vyšší soudní úřednici Bc. Veroniku Mališovou, která
nastupuje na MD.
14. Bod 11 obecných ustanovení na straně 96 rozvrhu práce se mění tak, že nově zní:
Řízení ve věcech evidence skutečných majitelů vyřizují jak na hlavní části soudu,
tak i na pobočce vyšší soudní úřednice, soudní tajemníci nebo asistenti, a to stejně
jako dle Tabulky pro přidělování rejstříkových věcí, a to s výjimkou řešení
nesrovnalosti podle ust. § 44 a ust. § 46 až 48 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci
skutečných majitelů, kdy tato řízení o nesrovnalosti vyřizují jak na hlavní části
soudu, tak i na pobočce soudci, a to stejně jako dle Tabulky pro přidělování
rejstříkových věcí.
Odůvodnění:
Doplnění je odůvodněno legislativní změnou zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných
majitelů, kdy v zásadě, až na výjimky, vedou tato řízení vyšší soudní úřednice, resp. soudní
tajemnice nebo asistenti

VII.

Správa krajského soudu

1. Z kanceláře podatelny pro kurýrní poštu a spisovnu neobchodních úseků se
vyřazuje Jana Nelhýblová a nově se zařazuje do kanceláře podatelny pro příjem
elektronických podání.
2. Z kanceláře podatelny pro příjem elektronických podání se vyřazuje Tomáš
Sýkora.
3. Do kanceláře podatelny pro kurýrní poštu a spisovnu neobchodních úseků se
zařazuje Andrea Kočvarová.
4. Mezi uklízečky na pracovišti v Ostravě se zařazuje Marcela Lešková.

Mgr. Petr Novák
předseda krajského soudu

