Krajský soud v Ostravě
Spr 1753/2021

Ostrava 25. června 2021

Z m ě n a č. 9
rozvrhu práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2021

Rozvrh práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2021 se s účinností od 1. 7. 2021
m ě n í a d o p l ň u j e takto:
I.

Trestní úsek – pracoviště v Ostravě
1. V části C., čl. II, odst. 2 se doplňuje nově písm. g) počítačová kriminalita (§ 230 –
§ 232 trestního zákoníku).
2. V oddělení 6 To se ve sloupci „obor působnosti/poměr nápadu“ doplňuje písm.
d) počítačová kriminalita.
3. V oddělení 1 To se ve sloupci „předseda senátu/členové senátu“ doplňují jména
předsedů senátů „Mgr. Vítězslav Božoň – 0 %, JUDr. Jiří Richter – jen pro
mimořádný nápad PP, Mgr. Martin Kaňok – jen pro mimořádný nápad PP“.
4. V oddělení 1 To se ve sloupci „obor působnosti/poměr nápadu“ doplňuje
stávající text písm. b) textem „do oddělení se mimořádně přidělí prvních 10 věcí
podmíněného propuštění v měsíci bez ohledu na stanovený poměr nápadu“.
5. V části I.), odst. 4 se v tabulce mezi protokolující úředníky řízení vedoucí úseku
Martou Mikulčíkovou zařazuje Karel Šejda.
6. V části I.), odst. 5 se z tabulky zapisovatelů řízených vedoucí úseku Martou
Mikulčíkovou vyřazuje Karel Šejda.
7. Z rozvrhu práce – seznamu přísedících – se vyřazují:
Albert Baráni
Růžena Bubeníčková
Lenka Drobková
Ing. Luděk Frgala
Vilém Jančar
Rostislav Juříček
Zdeňka Litviková
PaedDr. Květoslava Míčková

-

26 Rt, 32 T
54 T
49 T, 49 Tm
30 T
48 T
50 T
48 T
32 T
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Karel Stodůlka
Ksenia Stuchlik
Ing. Marie Šimáková

-

37 T
48 T
49 Tm

Trestní odvolací úsek – pracoviště v Olomouci
8. V oddělení 68 To se ve sloupci „předseda senátu/členové senátu“ vypouští člen
senátu – soudce Mgr. Jan Rektor a místo něj se nově zařazuje členka senátu
soudkyně JUDr. Miluše Hadamčíková – po dobu dočasného přidělení.
Odůvodnění:
Ad 1 a 2) Zřízení specializace POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA a její přidělení do senátu
6 To. Potřeba specializace vzešla z jedné z projednávaných věcí, když pochopení problematiky
vyžaduje hlubší znalosti problematiky, kterými senát 6 To disponuje.
Ad 3) Mgr. Božoň – zařazení předsedy senátu po návratu ze stáže za situace, kdy musí
vyhotovit velmi obsáhlý rozsudek a současně je v jednání jeho další působení u VS Olomouc. Po
dokončení rozsudku bude Mgr. Božoň zařazen do některého z odvolacích senátů, pravděpodobně
6 To.
JUDr. Richter, Mgr. Kaňok – zařazení obou předsedů senátů do činnosti odvolacího úseku.
S ohledem na skutečnost, že oba předsedové senátů zatím nedokončili svou prvostupňovou
agendu, jejíž skončení je však nutno považovat za prioritu, bude jim z nápadu přidělováno
nejprve 10 věcí agendy podmíněného propuštění. Poměr rozdělení této mimořádné agendy mezi
předsedy senátu není stanoven tak, aby mohli pružně reagovat na potřeby nařizování jednání.
Ad 4) Navedení mimořádného nápadu do senátu 1 To pro nově zařazené předsedy senátu – viz
bod 3.
Ad 5 a 6) S ohledem na složení zkoušek a jmenování je Karel Šejda vyřazen z pozice
zapisovatele a zařazen na pozici protokolující úředník.
Ad 8) Soudci OS Přerov Mgr. Janu Rektorovi končí dnem 30. 6. 2021 dočasné přidělení u
krajského soudu a místo něj od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 nově nastupuje na stáž soudkyně
OS v Přerově JUDr. Miluše Hadamčíková.

II.

Občanskoprávní odvolací úsek (pracoviště Ostrava)
1. V oddělení 16 Co se ve sloupci předseda senátu/zástupce, členové senátu z části
předseda senátu/zástupce vypouští jméno JUDr. Iva Hrdinová a uvádí se v části
členové senátu.
2. V poznámce 5. písm. a) se z agendy „Žaloby pro zmatečnost“ vyřazuje JUDr. Iva
Hrdinová.
3. V poznámce 5. písm. c) se vypouští jméno JUDr. Iva Hrdinová. Pravidla pro
zastupování uvedená v poznámce 5. písm. c) jsou následující:
JUDr. Radmilu Baďurovou zastupují v pořadí, jak jsou uvedeni: Mgr. Dagmar
Gottwaldová, JUDr. Šárka Neuwirthová, JUDr. Jana Palkovská;
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Mgr. Dagmar Gottwaldovou zastupují v pořadí, jak jsou uvedeni: JUDr. Šárka
Neuwirthová, JUDr. Jana Palkovská, JUDr. Lenka Severová;
JUDr. Šárku Neuwirthovou zastupují v pořadí, jak jsou uvedeni: JUDr. Jana
Palkovská, JUDr. Lenka Severová, Mgr. Tomáš Zubek;
JUDr. Janu Palkovskou zastupují v pořadí, jak jsou uvedeni: JUDr. Lenka
Severová, Mgr. Tomáš Zubek, JUDr. Radmila Baďurová;
JUDr. Lenku Severovou zastupují v pořadí, jak jsou uvedeni: Mgr. Tomáš Zubek,
JUDr. Radmila Baďurová, Mgr. Dagmar Gottwaldová;
Mgr. Tomáše Zubka zastupují v pořadí, jak jsou uvedeni: JUDr. Radmila
Baďurová, Mgr. Dagmar Gottwaldová, JUDr. Šárka Neuwirthová.
4. V poznámce 5. se doplňuje písm. e), které zní:
Věci přidělené předsedkyni senátu JUDr. Ivě Hrdinové budou přiděleny k vyřízení
Mgr. Tomášovi Zubkovi.
Odůvodnění:
Uvedenou změnou je reagováno na skutečnost, že JUDr. Iva Hrdinová se ke dni 30. 6. 2021
vzdala funkce předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě.
III.

Obchodní úsek
1. Bod 6 úvodních ustanovení pro úsek obchodní se doplňuje v písm. c) u
rozdělování věcí společenstevních o podbod 4 upravující rozdělování: věci v řízení
o nesrovnalosti podle ust. § 44 a § 46 až § 48 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci
skutečných majitelů (dále jen „řízení o nesrovnalosti“).
2. Podíl z nápadu ve věcech společenstevních pod písm. d) – řízení o nesrovnalosti
na hlavní části soudu v oddělení 8 Cm, 15 Cm, 24 Cm, 28 Cm, 29 Cm a 43 Cm
činí 1/6. Podíl z nápadu ve věcech společenstevních pod písm. d) – řízení o
nesrovnalosti na pobočce v oddělení 23 Cm a 30 Cm činí ½.
3. V bodě 11 na straně 96 rozvrhu práce se vypouští poslední věta textu za čárkou „a
to stejně jako dle Tabulky pro přidělování rejstříkových věcí“.
4. Do oddělení 4 Cm na hlavní části soudu se zařazuje soudní tajemnice Monika
Janošková a jako zástup soudní tajemnice Danuše Pěčonková.
5. Z oddělení 5 Cm, C na hlavní části soudu se vyřazuje vyšší soudní úřednice Eva
Kielorová a soudní tajemnice Bc. Renáta Plíhalová. Současně se do uvedeného
oddělení zařazuje, a to pro věci společenstevní, vyšší soudní úřednice Eva
Kielorová a jako zástup pro věci společenstevní soudní tajemnice Bc. Renáta
Plíhalová. Dále se do uvedeného oddělení zařazuje pro věci ostatní soudní
tajemnice Monika Janošková a jako zástup pro věci ostatní soudní tajemnice Bc.
Renáta Plíhalová.
6. Z oddělení 7 Cm, C na hlavní části soudu se vyřazuje vyšší soudní úřednice Eva
Kielorová a jako zástup soudní tajemnice Bc. Renáta Plíhalová. Současně se do
uvedeného oddělení zařazuje pro věci společenstevní soudní tajemnice Bc. Renáta
Plíhalová a jako zástup pro věci společenstevní vyšší soudní úřednice Eva
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Kielorová. Dále se do uvedeného oddělení zařazuje pro věci ostatní soudní
tajemnice Bc. Renáta Plíhalová a pro věci ostatní jako zástup soudní tajemnice
Monika Janošková.
7. Z oddělení 8 Cm na hlavní části soudu se vyřazuje vyšší soudní úřednice Eva
Kielorová a jako zástup soudní tajemnice Martina Šigutová. Současně se do
uvedeného oddělení zařazuje soudní tajemnice Martina Šigutová a jako zástup
vyšší soudní úřednice Jana Adámková.
8. Do oddělení 11 Cm, ICm na hlavní části soudu se zařazuje soudní tajemnice
Monika Janošková a jako zástup soudní tajemnice Danuše Pěčonková.
9. Z oddělení 15 Cm na hlavní části soudu se vyřazuje vyšší soudní úřednice Eva
Kielorová a jako zástup soudní tajemnice Martina Šigutová. Současně se do
uvedeného oddělení zařazuje vyšší soudní úřednice Marie Pospíšil Navláčilová a
jako zástup soudní tajemnice Martina Šigutová.
10. Z oddělení 29 Cm na hlavní části soudu se vyřazuje vyšší soudní úřednice Eva
Kielorová a jako zástup soudní tajemnice Martina Šigutová. Současně se do
uvedeného oddělení zařazuje soudní tajemnice Martina Šigutová a jako zástup
vyšší soudní úřednice Jana Adámková.
11. Z oddělení 42 Cm na hlavní části soudu se vyřazuje jako zástup soudní tajemnice
Martina Šigutová a jako zástup se do uvedeného oddělení zařazuje soudní
tajemnice Bc. Renáta Plíhalová.
12. Do oddělení 43 Cm se zařazuje jako zástup vyšší soudní úřednice Eva Kielorová.
13. Z oddělení 46 Cm, ICm na hlavní části soudu se vyřazuje vyšší soudní úřednice
Jana Adámková a jako zástup vyšší soudní úřednice Eva Kielorová. Současně se
do uvedeného oddělení zařazuje pro věci společenstevní vyšší soudní úřednice
Marie Pospíšil Navláčilová a jako zástup pro věci společenstevní vyšší soudní
úřednice Jana Adámková. Pro věci ostatní se do uvedeného oddělení zařazuje
soudní tajemnice Monika Janošková a jako zástup pro věci ostatní soudní
tajemnice Danuše Pěčonková.
Odůvodnění:
Body 1 až 3 souvisí se zákonem č. 37/2021, o evidenci skutečných majitelů. Řízení o evidenci
skutečných majitelů provádějí vyšší soudní úřednice na úseku veřejných rejstříků. Řízení o
nesrovnalosti v evidenci vyžaduje provést jednání a dokazování včetně rozhodnutí, což VSÚ
popř. soudní tajemnice na úseku veřejných rejstříků činit nemohou. Jedná se o řízení dle ust. § 85
písm. d) zákona č. 292/2013 Sb., tj. řízení v rejstříku Cm. Věc byla se soudci jak na hlavní
části soudu, tak i na pobočce projednána a s návrhem změny RP v tomto ohledu souhlasili.
Body 4 až 13 souvisí s provedeným auditem zatíženosti jednotlivých vyšších soudních úřednic
nebo soudních tajemnic na obchodním úseku s cílem, aby byly stejnoměrně vytíženy.

Mgr. Petr Novák
předseda krajského soudu

