ČESKÁ REPUBLIKA – OKRESNÍ SOUD V BRUNTÁLE
Bruntál, Partyzánská 11, PSČ: 792 01
Spr .480/2018

Změna č. 1
Rozvrhu práce Okresního soudu v Bruntále
na rok 2018
platná a účinná od 1. 3. 2018
Tato změna Rozvrhu práce Okresního soudu v Bruntále slouží k zajištění bezproblémového
chodu Okresního soudu v Bruntále a k plynulému vyřizování všech soudních agend (body 1,
2, 5 a 6 této změny), k zajištění rovnoměrného zatížení soudců vyřizujících jednu agendu a to
z hlediska skladby napadlých věcí (bod č. 3 změny rozvrhu práce) a zlepšení přístupu
veřejnosti k poskytovaným činnostem ze strany soudu (bod č. 4 změny rozvrhu práce).
Obecná pravidla a principy pro přidělování nápadu pro všechny agendy
1. Původní text ve znění:
19. Věci s cizím prvkem převedené z agendy EPR, a to postoupené pohledávky ze smluv o
úvěru, běžném účtu, o půjčce/zápůjčce, prodeji energií, pokud je žalobce právnická osoba, se
nepovažují za specializaci Cizina, ale za specializaci Postoupené pohledávky. Specializace
Postoupené pohledávky bude vyřizována jen na pracovišti Bruntál.
se mění a doplňuje takto:
19. Věci s cizím prvkem převedené z agendy EPR, a to postoupené pohledávky ze smluv o
úvěru, běžném účtu, o půjčce/zápůjčce, prodeji energií, neuhrazené pojistné dle pojistných
smluv a pohledávky ze smluv o přepravě osob, pokud je žalobce právnická osoba, se
nepovažují za specializaci Cizina, ale za specializaci Postoupené pohledávky. Specializace
Postoupené pohledávky bude vyřizována jen na pracovišti Bruntál.
nově se doplňuje bod 32, který zní:
S účinností od 1. 3. 2018 jsou níže uvedeni vyšší soudní úředníci a asistenti soudců určeni a
oprávněni k zástupu za nepřítomné pracovníky v rozsahu samostatné rozhodovací činnosti
namísto zákonného soudce ve všech oborech práva v soudních agendách tohoto soudu a to
v případech, kdy rozvrhem práce určený vyšší soudní úředník/asistent soudce a jemu
rozvrhem práce určený zastupující vyšší soudní úředník/asistent soudce nejsou souběžně
přítomni v práci po dobu minimálně pěti pracovních dnů, kdy se postupuje v pořadí a
v opakovaném cyklu dle tohoto abecedního seznamu, jenž povede dozorčí pracovnice Renata

Babušová, která do předmětné soudní věci založí i kopii seznamu s určením vyššího soudního
úředníka/asistenta soudce.
01. BALÁŽOVÁ Taťána
02. BLECHOVÁ Marie
03. HNÍZDOVÁ Dana
04. KADĚRKOVÁ Jana, Mgr.
05. KAŠTILOVÁ Drahomíra
06. KRPCOVÁ Eva
07. LAVRENČÍKOVÁ Renata, Bc.
08. NESHODOVÁ Petra, Bc.
09. OLŠOVSKÝ Petr, Mgr.
10. PALIČKOVÁ Markéta
11. SVOBODOVÁ Kamila
12. ŠAMÁNKOVÁ Zdeňka, Bc.
13. ŠKOLOUDOVÁ Pavlína
14. VOJKŮVKOVÁ Jana, Mgr.
15. VROBELOVÁ Ilona
2. Vymezení pracovní činnosti ředitelky státní správy soudu obsažené v oddílu 9 rozvrhu
práce SPRÁVA SOUDU ve znění:
1. Ing. Renáta KUBISOVÁ – ředitelka správy
 Podřízena předsedkyni soudu
 Nadřízena všem zaměstnancům správy a odborného aparátu
 Vykonává personální agendu zaměstnanců soudu
 Zpracovává a realizuje investiční záměry
 Provádí úkony v oblasti zadávání veřejných zakázek
Zástup: Lenka Nováková
Bc. Radka Genzerová (investiční záměry a veřejné zakázky)
se doplňuje takto:
1. Ing. Renáta KUBISOVÁ – ředitelka správy







Podřízena předsedkyni soudu
Nadřízena všem zaměstnancům správy a odborného aparátu
Vykonává personální agendu zaměstnanců soudu
Zpracovává a realizuje investiční záměry
Provádí úkony v oblasti zadávání veřejných zakázek
Podílí se ve spolupráci s Krajským soudem v Ostravě na koordinaci a stanovování
koncepce celokrajského plánu investic, včetně koordinace všech účastníků přípravy a
realizace investičních činností
Zástup: Lenka Nováková
Bc. Radka Genzerová (investiční záměry a veřejné zakázky)

3. Původní text ve znění:

Oddíl 3
OPATROVNICKÉ ODDĚLENÍ
Odst. I
SOUDCI OPATROVNICKÉ AGENDY
1. JUDr. Hana BERANOVÁ
senát 6P a Nc
 Obecný nápad – 30 %
 specializace
 mírnější podpůrná opatření, to je opatrovnictví, smlouva o nápomoci, zastupování
členem domácnosti – 30 % nápadu specializace
 omezení svéprávnosti člověka spojené se jmenováním opatrovníka – 30 % nápadu
specializace
Zástup: Mgr. Jana Posledníková
2. Mgr. Jana POSLEDNÍKOVÁ
senát 11P a Nc
 Obecný nápad – 80 %
 specializace
 řízení o určení a popření rodičovství spojené s řízením o péči o nezletilé dítě a jeho
výživu – 100 % nápadu specializace
 věci s cizím prvkem – 100 % nápadu specializace
Zástup: JUDr. Hana Beranová,
Mgr. Monika Kotrlová v řízení o určení a popření rodičovství spojené s řízením
o péči o nezletilé dítě a jeho výživu
JUDr. Radka Janyšková – pro věci s cizím prvkem
3. JUDr. Eva MACOSZKOVÁ
senát 23 P a Nc
 Obecný nápad – 50 %
 specializace
 mírnější podpůrná opatření, to je opatrovnictví, smlouva o nápomoci, zastupování
členem domácnosti – 50 % nápadu specializace
 omezení svéprávnosti člověka spojené se jmenováním opatrovníka – 50 % nápadu
specializace
Zástup: Mgr. Milena Vrbová
senát 23L
 rozhoduje o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu
a o vyslovení přípustnosti použití omezovacích prostředků a v řízení o vyslovení
nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb se sídlem v obvodu pracoviště
Bruntál zdejšího soudu (detenční řízení) - automatické přidělování nápadu 100 %
Zástup: v L agendě Mgr. Milena Vrbová
4. Mgr. Milena VRBOVÁ

senát 24P a Nc
 Obecný nápad – 100 %
 specializace
 mírnější podpůrná opatření, to je opatrovnictví, smlouva o nápomoci, zastupování
členem domácnosti – 100 % nápadu specializace
 omezení svéprávnosti člověka spojené se jmenováním opatrovníka – 100 % nápadu
specializace
Zástup:JUDr. Eva Macoszková
JUDr. Radka Janyšková – pro věci s cizím prvkem
senát 24L
 rozhoduje o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu
a o vyslovení přípustnosti použití omezovacích prostředků a v řízení o vyslovení
nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb se sídlem v obvodu pracoviště
Bruntál zdejšího soudu (detenční řízení) – automatické přidělování nápadu 100 %
Zástup v L agendě: JUDr. Eva Macoszková
se u soudkyně Mgr. Jany Posledníkové mění takto:
2. Mgr. Jana POSLEDNÍKOVÁ
senát 11P a Nc
 Obecný nápad – 80 %
 specializace
 řízení o určení a popření rodičovství spojené s řízením o péči o nezletilé dítě a jeho
výživu – 100 % nápadu specializace
 věci s cizím prvkem – 100 % nápadu specializace
 mírnější podpůrná opatření, to je opatrovnictví, smlouva o nápomoci, zastupování
členem domácnosti – 80 % nápadu specializace
 omezení svéprávnosti člověka spojené se jmenováním opatrovníka – 80 % nápadu
specializace
Zástup: JUDr. Hana Beranová,
Mgr. Monika Kotrlová v řízení o určení a popření rodičovství spojené s řízením
o péči o nezletilé dítě a jeho výživu
JUDr. Radka Janyšková – pro věci s cizím prvkem
Oddíl 8
OSTATNÍ ODBORNÝ APARÁT
ODDĚLENÍ PODACÍ A STYKU S VEŘEJNOSTÍ
Pracoviště Bruntál
4. Původní text ve znění:
1. Jana Hruzíková – vedoucí oddělení
Zástup 1-4: vzájemný
se doplňuje o zástup za vedoucí oddělení: Monika Morbicrová – pro možnost vybírání
soudních poplatků při pořizování fotokopií ze spisu.

Oddíl 2
OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Obecné zásady pro přidělování a zápis občanskoprávní agendy
5. Původní text ve znění:
2. Specializace stanovené v občanskoprávní agendě:
Postoupené pohledávky – věci s cizím prvkem (viz bod 19 obecných pravidel pro všechny
agendy) převedené z agendy EPR, a to postoupené pohledávky ze smluv o úvěru, běžném
účtu, o půjčce/zápůjčce, prodeji energií, pokud je žalobce právnická osoba
se mění a doplňuje takto:
Postoupené pohledávky – věci s cizím prvkem (viz bod 19 obecných pravidel pro všechny
agendy) převedené z agendy EPR, a to postoupené pohledávky ze smluv o úvěru, běžném
účtu, o půjčce/zápůjčce, prodeji energií, neuhrazené pojistné dle pojistných smluv a
pohledávky ze smluv o přepravě osob, pokud je žalobce právnická osoba
Oddíl 4
VÝKON ROZHODNUTÍ
4B
Agenda vedení exekucí dle exekučního řádu
6. Původní text ve znění:
Odst. VI
ASISTENT SOUDCE
Mgr. Petr OLŠOVSKÝ
 činnost asistenta soudce pro soudce JUDr. Ludmilu Duškovou, Mgr. Vladimíra
Koutného, Mgr. Hanu Rapušákovou a Mgr. Silvii Hodaňovou
 v případě, že dosud neskončené věci ze senátů původně napadlých případně obživlých
pro pobočku v Krnově nemohou být asistentem vyřízeny, předloží se věci k vyřízení
soudcům v pořadí: JUDr. Ludmila Duškové, Mgr. Vladimír Koutný, Mgr. Hana
Rapušáková a Mgr. Silvie Hodaňová s tím, že pomocný seznam povede rejstříková
pracovnice Naděžda Melcrová
 v pozici asistenta soudce vyřizuje věci v senátech 60EXE, 61EXE, 19EXE, 20EXE,
51EXE, 60Nc, 61Nc 17Nc, 19Nc, 2Nc, 3Nc a 32Nc
 automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100 % nápadu v živých
senátech
 provádí úkony v souladu s ustanovením § 11 se zákonným limitem uvedeným v § 7
zák. č. 121/2008Sb.; a úkony dle § 14 a, b, d zák. č. 121/2008 Sb.
 vyznačuje právní moc a vykonatelnost na rozhodnutích soudu na základě pověření
soudce v dané agendě podle § 23 vyhl. 37/1992 Sb., o jednacím řádu,



provádí další úkony a vypracovává rozhodnutí v těchto agendách dle pověření soudce
v souladu s ustanovením §36a, odstavec 4 a 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a
soudcích
Zástup: Eva Krpcová v rozsahu činnosti vyšší soudní úřednice

se mění a doplňuje takto:
Mgr. Petr OLŠOVSKÝ
 činnost asistenta soudce pro soudce JUDr. Ludmilu Duškovou, Mgr. Vladimíra
Koutného, Mgr. Hanu Rapušákovou a Mgr. Silvii Hodaňovou, a to bez ohledu na číslo
senátu,
 v případě, že dosud neskončené věci ze senátů původně napadlých případně obživlých
pro pobočku v Krnově nemohou být asistentem vyřízeny, předloží se věci k vyřízení
soudcům v pořadí: JUDr. Ludmila Duškové, Mgr. Vladimír Koutný, Mgr. Hana
Rapušáková a Mgr. Silvie Hodaňová s tím, že pomocný seznam povede rejstříková
pracovnice Naděžda Melcrová
 v pozici asistenta soudce provádí úkony, které by jinak náležely vyššímu soudnímu
úředníkovi, věci v senátech 60EXE, 61EXE, 19EXE, 20EXE, 51EXE, 60Nc, 61Nc
17Nc, 19Nc, 2Nc, 3Nc a 32Nc
 automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100 % nápadu v živých
senátech
 provádí úkony v souladu s ustanovením § 11 se zákonným limitem uvedeným v § 7
zák. č. 121/2008Sb.; a úkony dle § 14 a, b, d zák. č. 121/2008 Sb.
 vyznačuje právní moc a vykonatelnost na rozhodnutích soudu na základě pověření
soudce v dané agendě podle § 23 vyhl. 37/1992 Sb., o jednacím řádu,
 provádí další úkony a vypracovává rozhodnutí v těchto agendách dle pověření soudce
v souladu s ustanovením §36a, odstavec 4 a 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a
soudcích
Zástup: Eva Krpcová v rozsahu činnosti vyšší soudní úřednice

Bruntál 21. 2. 2018
JUDr. Hana Beranová
předsedkyně Okresního soudu v Bruntále

