ČESKÁ REPUBLIKA – OKRESNÍ SOUD V BRUNTÁLE
Bruntál, Partyzánská 11, PSČ: 792 01
Spr: 1115 /2018

Změna č. 4
Rozvrhu práce Okresního soudu v Bruntále
na rok 2018
platná a účinná od 3. 9. 2018
Vzhledem k ukončení výkonu soudnictví JUDr. Ludmily Duškové k 31. 8. 2018 a návratu
soudkyně Mgr. Kristýny Stachové z rodičovské dovolené provádím od 3. 9. 2018 tuto změnu:
Původní text ve znění:
Oddíl 2
OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Odst. II
SOUDCI OBČANSKOPRÁVNÍ AGENDY
Pracoviště Bruntál
1. JUDr. Ludmila DUŠKOVÁ - senát 8C, 208C – úplné zastavení nápadu od počátku dne
15. 6. 2018
 Obecný C
80 % nápadu soudce
 Specializace:
Obchod
100 % nápadu specializace
EPR
80 % nápadu specializace
Postoupené pohledávky
100 % nápadu specializace
 věci původně zapsané na senát 35EC
Zástup: Mgr. Silvie Hodaňová
Od počátku dne 15. 6. 2018 nebudou JUDr. Ludmile Duškové přidělovány k vyřízení spisy
z jiných senátů.

Odst. IV
VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK
Pracoviště Bruntál

1. Ilona VROBELOVÁ
 senáty 208C, 218C a neživý senát 214C – nápad programem ISAS rozdělených věcí –
návrhu na vydání platebního rozkazu dle specializace a počtu procent uvedených u
příslušného soudce
 činnost vyššího soudního úředníka pro soudkyně Mgr. Janu Tihelkovou a JUDr.
Ludmilu Duškovou
Zástup: 1. Mgr. Jana Kaděrková
2. Bc. Petra Neshodová

Odst. VIII
TÝM
Pracoviště Bruntál
Označení týmu: I. TÝM
1. JUDr. Ludmila DUŠKOVÁ – soudkyně (v rozsahu viz shora)
2. Ilona Vrobelová – vyšší soudní úřednice (v rozsahu viz shora)
3. Marta Mádrová – administrativní pracovnice minitýmu (v rozsahu viz shora)
se mění takto:

Oddíl 2
OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Odst. II
SOUDCI OBČANSKOPRÁVNÍ AGENDY
Pracoviště Bruntál
1. Mgr. Kristýna STACHOVÁ - senát 8C, 208C – zůstává úplné zastavení nápadu a
to až do konce dne 31. 12. 2018



Obecný C
50 % nápadu soudce
Specializace:
Obchod
100 % nápadu specializace
EPR
50 % nápadu specializace
Postoupené pohledávky
100 % nápadu specializace
 věci původně zapsané na senát 35EC
Zástup: Mgr. Silvie Hodaňová
Od počátku dne 3. 9. 2018 do konce dne 31. 12. 2018 nebudou Mgr. Kristýně Stachové
přidělovány k vyřízení spisy, které nevyřizovala soudkyně JUDr. Ludmila Dušková.
Soudkyně Mgr. Kristýna Stachová bude od 3. 9. 2018 projednávat a rozhodovat neskončené a
obživlé věci ze senátu 8C,208C a 35EC a další neskončené a obživlé věci evidované pod
jiným senátním číslem, které do 31. 8. 2018 náležely soudkyni JUDr. Ludmile Duškové.

Odst. IV
VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK
Pracoviště Bruntál
1. Ilona VROBELOVÁ
 senáty 208C, 218C a neživý senát 214C – nápad programem ISAS rozdělených věcí
– návrhu na vydání platebního rozkazu dle specializace a počtu procent uvedených u
příslušného soudce
 činnost vyššího soudního úředníka pro soudkyně Mgr. Janu Tihelkovou a Mgr.
Kristýnu Stachovou
Zástup: 1. Mgr. Jana Kaděrková
2. Bc. Petra Neshodová

Odst. VIII
TÝM
Pracoviště Bruntál
Označení týmu: I. TÝM
1. Mgr. Kristýna STACHOVÁ – soudkyně (v rozsahu viz shora)
2. Ilona Vrobelová – vyšší soudní úřednice (v rozsahu viz shora)
3. Marta Mádrová – administrativní pracovnice minitýmu (v rozsahu viz shora)

Původní text ve znění:
Obecná pravidla a principy pro přidělování nápadu pro všechny agendy

24. O návrzích na předběžná opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí a předběžné
úpravě poměrů dítěte, včetně výkonu rozhodnutí v těchto věcech, podle zákona č.
292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, rozhodují soudci podle pravidel
stanovených v rozvrhu pracovních pohotovostí občanskoprávních soudců (JUDr. Hana
Beranová, Mgr. Eva Daříčková, Mgr. Pavel Dočkal, JUDr. Ludmila Dušková, JUDr.
Radka Janyšková, Mgr. Silvie Hodaňová, Mgr. Monika Kotrlová, Mgr. Vladimír Koutný,
JUDr. Marcela Mrkalová, Mgr. Jana Posledníková, Mgr. Hana Rapušáková a Mgr.
Milena Vrbová), vykonavatelů a pracovníků pověřených k výkonu služeb. Rozvrh
pracovních pohotovostí soudců a vykonavatelů či pracovníků pověřených k výkonu služeb
je vypracován vždy na kalendářní čtvrtletí a je k nahlédnutí na správě soudu v Bruntále i
pobočce v Krnově. Návrhy jsou zapisovány do rejstříku 0Nc a současně jsou návrhy na
tato předběžná opatření včetně výkonu v těchto věcech zapisovány do rejstříku 0P a Nc –
se specializací PO 24, kdy priorita specializace je 0. Přehled dosažitelnosti soudců a
dalších zaměstnanců lze zjistit na správě soudu na telefonním čísle 554 786 280, popř.
554 786 335, 554 786 331, pobočka Krnov – telefonní číslo 554 786 238. O prodloužení
předběžného opatření dle § 460 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,

rozhodne soudce, který projednává následně zahájené řízení z úřední povinnosti. O
prodloužení předběžného opatření dle § 410 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, rozhodne soudce, který předběžné opatření nařídil.
JUDr. Ludmila Dušková nebude začleňována do systému služeb od 1. 9. 2018.
V případě, že určenému soudci brání ve vyřízení důvodná překážka, vyřídí věc jeho
zastupující soudce. Má-li určený soudce více zastupujících soudců, vyřídí věc ten zastupující
soudce, který určeného soudce zastupuje v největším rozsahu (určeném v procentech).

se mění takto:
Obecná pravidla a principy pro přidělování nápadu pro všechny agendy

24. O návrzích na předběžná opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí a
předběžné úpravě poměrů dítěte, včetně výkonu rozhodnutí v těchto věcech, podle
zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, rozhodují soudci podle
pravidel stanovených v rozvrhu pracovních pohotovostí občanskoprávních soudců
(JUDr. Hana Beranová, Mgr. Eva Daříčková, Mgr. Pavel Dočkal, JUDr. Radka
Janyšková, Mgr. Silvie Hodaňová, Mgr. Monika Kotrlová, Mgr. Vladimír Koutný,
JUDr. Marcela Mrkalová, Mgr. Jana Posledníková, Mgr. Hana Rapušáková, Mgr.
Kristýna Stachová a Mgr. Milena Vrbová), vykonavatelů a pracovníků pověřených
k výkonu služeb. Rozvrh pracovních pohotovostí soudců a vykonavatelů či pracovníků
pověřených k výkonu služeb je vypracován vždy na kalendářní čtvrtletí a je
k nahlédnutí na správě soudu v Bruntále i pobočce v Krnově. Návrhy jsou zapisovány
do rejstříku 0Nc a současně jsou návrhy na tato předběžná opatření včetně výkonu
v těchto věcech zapisovány do rejstříku 0P a Nc – se specializací PO 24, kdy priorita
specializace je 0. Přehled dosažitelnosti soudců a dalších zaměstnanců lze zjistit na
správě soudu na telefonním čísle 554 786 280, popř. 554 786 335, 554 786 331,
pobočka Krnov – telefonní číslo 554 786 238. O prodloužení předběžného opatření dle
§ 460 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, rozhodne soudce, který
projednává následně zahájené řízení z úřední povinnosti. O prodloužení předběžného
opatření dle § 410 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, rozhodne
soudce, který předběžné opatření nařídil.
V případě, že určenému soudci brání ve vyřízení důvodná překážka, vyřídí věc jeho
zastupující soudce. Má-li určený soudce více zastupujících soudců, vyřídí věc ten
zastupující soudce, který určeného soudce zastupuje v největším rozsahu (určeném
v procentech).

Původní text ve znění:
4B
AGENDA VEDENÍ EXEKUCÍ DLE EXEKUČNÍHO ŘÁDU
Odst. I
OBECNÁ USTANOVENÍ

3. Věci ze senátů původně vedených na pobočce v Krnově (19EXE, 19Nc, 20EXE,
51EXE, 2Nc, 3Nc) budou přidělovány k vyřízení soudcům kolovacím systémem v
pořadí: JUDr. Ludmila Dušková, Mgr. Vladimír Koutný, Mgr. Hana Rapušáková a
Mgr. Silvie Hodaňová s tím, že pomocný seznam povede rejstříková pracovnice
Naděžda Melcrová.
Od počátku dne 15. 6. 2018 nebude JUDr. Ludmila Dušková do tohoto kolovacího systému
zařazována.

4B
AGENDA VEDENÍ EXEKUCÍ DLE EXEKUČNÍHO ŘÁDU
Odst. I
OBECNÁ USTANOVENÍ

3. Věci ze senátů původně vedených na pobočce v Krnově (19EXE, 19Nc, 20EXE,
51EXE, 2Nc, 3Nc) budou přidělovány k vyřízení soudcům kolovacím systémem v
pořadí: Mgr. Kristýna Stachová, Mgr. Vladimír Koutný, Mgr. Hana Rapušáková a
Mgr. Silvie Hodaňová s tím, že pomocný seznam povede rejstříková pracovnice
Naděžda Melcrová. Nejprve se dokončí kolovací systém přidělování věcí k 31. 8. 2018,
kde nebyla zařazována od 15. 6. 2018 JUDr. Ludmila Dušková a nyní určené nové
pořadí je platné od okamžiku, kdy byla/ bude poslední věc přidělena soudkyni Mgr.
Silvii Hodaňové.

.
Odst. II
SOUDCI EXEKUČNÍ AGENDY
3. Mgr. Hana RAPUŠÁKOVÁ – senát 63EXE, 63Nc, 1Nc a 11Nc
 rozhodovací, kontrolní a organizační činnost v agendě vedení exekucí dle exekučního
řádu



provádí úkony a výslechy k prohlášení o majetku dle § 260a občanského soudního
řádu
Zástup: JUDr. Ludmila Dušková – počátkem dne 15. 6. 2018 ukončení tohoto zástupu
počátkem dne 15. 6. 2018 zástup Mgr. Silvie Hodaňová
4. JUDr. Ludmila DUŠKOVÁ – senát 60EXE a 60Nc – počátkem dne 15. 6. 2018 zastavení
nápadu
 rozhodovací, kontrolní a organizační činnost v agendě vedení exekucí dle exekučního
řádu
 provádí úkony a výslechy k prohlášení o majetku dle § 260a občanského soudního
řádu
 včetně věcí zapsaných původně na senát 60EXE a 60Nc, které dle předchozích znění
rozvrhu práce projednávala a rozhodovala soudkyně Mgr. Kristýna Bordovská, jakož i
další věci (z jiných senátů), které dle předchozích znění rozvrhu práce projednávala a
rozhodovala soudkyně Mgr. Kristýna Bordovská. – počátkem dne 15. 6. 2018 do konce
dne 31. 8. 2018 bude tyto věci vyřizovat soudkyně Mgr. Hana Rapušáková
Zástup: Mgr. Vladimír Koutný

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, 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

se mění takto:
4B
AGENDA VEDENÍ EXEKUCÍ DLE EXEKUČNÍHO ŘÁDU
Odst. I
OBECNÁ USTANOVENÍ

3. Věci ze senátů původně vedených na pobočce v Krnově (19EXE, 19Nc, 20EXE,
51EXE, 2Nc, 3Nc) budou přidělovány k vyřízení soudcům kolovacím systémem v
pořadí: Mgr. Kristýna Stachová, Mgr. Vladimír Koutný, Mgr. Hana Rapušáková a
Mgr. Silvie Hodaňová s tím, že pomocný seznam povede rejstříková pracovnice
Naděžda Melcrová. Nejprve se dokončí kolovací systém přidělování věcí k 31. 8.
2018, kde nebyla zařazována od 15. 6. 2018 JUDr. Ludmila Dušková a nyní určené
nové pořadí je platné od okamžiku, kdy byla/ bude poslední věc přidělena soudkyni
Mgr. Silvii Hodaňové.

Odst. II
SOUDCI EXEKUČNÍ AGENDY
3. Mgr. Hana RAPUŠÁKOVÁ – senát 63EXE, 63Nc, 1Nc a 11Nc
 rozhodovací, kontrolní a organizační činnost v agendě vedení exekucí dle exekučního
řádu
 provádí úkony a výslechy k prohlášení o majetku dle § 260a občanského soudního
řádu
 věci nevyřízené do konce dne 31. 8. 2018 zapsané původně na senát 60EXE a 60Nc,
jakož i další věci (z jiných senátů), které dle předchozích znění rozvrhu práce
projednávala a rozhodovala soudkyně Mgr. Kristýna Bordovská a následně JUDr.
Ludmila Dušková
Zástup: Mgr. Kristýna Stachová
4. Mgr. Kristýna STACHOVÁ – senát 60EXE a 60Nc – počátkem dne 3. 9. 2018 otevření
nápadu
 rozhodovací, kontrolní a organizační činnost v agendě vedení exekucí dle exekučního
řádu
 provádí úkony a výslechy k prohlášení o majetku dle § 260a občanského soudního
řádu
 včetně věcí zapsaných původně na senát 60EXE a 60Nc, jež obsahují návrhy napadlé
od počátku dne 3. 9. 2018, o kterých musí rozhodnout soudce a pokud spis obsahuje
předchozí návrh podaný před tímto datem, o němž dosud nebylo pravomocně soudcem
rozhodnuto, rozhodne i o nově napadlém návrhu soudkyně Mgr. Hana Rapušáková.
Zástup: Mgr. Vladimír Koutný

Odst. VI
ASISTENT SOUDCE
Mgr. Petr OLŠOVSKÝ
 činnost asistenta soudce pro soudce Mgr. Kristýnu Stachovou, 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: Mgr. Kristýna Stachová, Mgr. Vladimír Koutný, Mgr. Hana
Rapušáková a Mgr. Silvie Hodaňová s tím, že pomocný seznam povede rejstříková
pracovnice Naděžda Melcrová. Nejprve se dokončí kolovací systém přidělování věcí
platný k 31. 8. 2018 a nyní určené nové pořadí se použije od okamžiku, kdy byla/ bude
poslední věc přidělena soudkyni Mgr. Silvii Hodaňové.
 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 13. 8. 2018

JUDr. Hana Beranová
předsedkyně Okresního soudu v Bruntále

