Česká republika - Krajský soud v Brně
IČ 00215734,  Rooseveltova 16, 601 95 Brno,  546 511 111, fax 546 513 362,
e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz ID datové schránky: 5wwaa9j
V Brně dne 30. 11. 2017

Spr 149/2017
Změna č. 14
rozvrhu práce Krajského soudu v Brně na rok 2017

Ve smyslu ust. § 2 vyhl. č. 37/1992 Sb., v platném znění, a ust. § 40 a násl. zák. č. 6/2002 Sb., v platném znění, měním a doplňuji rozvrh
práce Krajského soudu v Brně na rok 2017 od 1. 12. 2017 takto:

I.

Státní správa soudu
Na str. 6 se za slovy „Mgr. Eva Sigmundová - asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí KS v Brně“ vypouští „Zastupuje Mgr. Lenka
Polachová“. Dále se vypouští text: „Mgr. Lenka Polachová - asistentka místopředsedů soudu pro civilní úsek
Podílí se na zpracování agendy stížností, právních pomocí a dožádání od jiných orgánů, připravuje podklady a návrhy odpovědí a je-li
k tomu místopředsedou pověřena, vypracovává a podepisuje i texty vyrozumění. Vykonává dílčí úkony při provádění prověrek spisů.“

II.

Trestní úsek
V bodu 2. „Rozdělování trestního nápadu“ na str. 8 se za písm. f) vkládá nové písm. g) ve znění: „g) V době od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018
se zastavuje nápad věcí do oddělení 43 T předsedy senátu Mgr. Michala Zámečníka“.

III.

Občanskoprávní úsek
1) V oddělení 51 C na str. 27 v pátém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci/Asistent soudce“ se vypouští „Mgr. Lenka
Polachová - asistentka soudce“.
2) V oddělení 49 Co na str. 35 ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slovy „Mgr. Miluše Pěchová“ vypouští „- dočasně přidělena ke KS
od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017“.

3) V oddělení 61 UL na str. 35 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Mgr. Lenka Polachová - asistentka
předsedů senátu JUDr. Pavla Bachratého a JUDr. Milana Čečotky“.
4) V oddělení 70 Co na str. 36 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Mgr. Lenka Polachová - asistentka
předsedkyně senátu“.
IV.

Obchodní úsek
1) V oddělení 31 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 74 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Tajemnice minitýmu/Přidělení zaměstnanci“ se
vypouští „Barbora Damborská“ a vkládá se „Mgr. Eliška Slatinová“.
2) V oddělení 40 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 79 v šestém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „Mgr. Veronika
Suchnová“ vkládá titul „LL. M“.
3) V části „Oddělení hromadných insolvenčních činností. Přidělené pracovnice“ na str. 100 se vypouští „Michaela Hradečná, DiS“ a vkládá
se „Marie Ondračková“.
4) V části „Zapisovatelky určené na výpomoc úseku insolvenčního soudnictví“ na str. 101 se za slova „Monika Prudková“ vkládá „Mgr.
Andrea Audyová“.
5) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 105 v bodu 2.1.2 se dosavadní věta „Od 1. 7. 2017 je zastaven nápad do soudního
odd. 30 INS a Nc; zastavení nápadu se netýká postupu dle bodu 2. 2. textové části rozvrhu práce obchodního úseku.“ nahrazuje zněním
„Od 1. 7. 2017 do 31. 10. 2017 byl zastaven nápad do soudního odd. 30 INS a Nc; zastavení nápadu se netýkalo postupu dle bodu 2. 2.
textové části rozvrhu práce obchodního úseku.“
6) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 109
- text bodu 2.9.5. se nahrazuje tímto znění:
„2.9.5. Změnou číslo 14 rozvrhu práce KS v Brně pro rok 2017 [s ohledem na právní názor Nejvyššího soudu ČR, vyslovený v rozsudku
sp. zn. 29 ICdo 28/2016 ze dne 30. 3. 2017, a právní názor Vrchního soudu v Olomouci, vyslovený v usnesení č.j. 45 ICm 1719/2013, 15
VSOL 278/2017-71 (KSBR 45 INS 10301/2012), ze dne 21. 9. 2017] s účinností od 1. 12. 2017:
a) incidenční spory sp. zn. 70/26 ICm 302/2015, 70/26 ICm 3545/2015, 72/26 ICm 2212/2015 se přidělují zpět k vyřízení do soudního
oddělení 26 ICm,
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incidenční spor sp. zn. 72/27 ICm 2590/2014 se přiděluje zpět k vyřízení do soudního oddělení 27 ICm,
incidenční spory sp. zn. 71/28 ICm 172/2016, 71/28 ICm 173/2016 se přidělují zpět k vyřízení do soudního oddělení 28 ICm,
incidenční spory sp. zn. 12/29 ICm 663/2013, 12/29 ICm 799/2013 se přidělují zpět k vyřízení do soudního oddělení 29 ICm,
incidenční spor sp. zn. 71/31 ICm 2650/2012 se přiděluje zpět k vyřízení do soudního oddělení 31 ICm,
incidenční spory sp. zn. 70/45 ICm 527/2010, 70/45 ICm 2801/2011, 70/45 ICm 530/2013, 70/45 ICm 658/2013, 70/45 ICm
1719/2013, 71/45 ICm 1836/2010 se přidělují zpět k vyřízení do soudního oddělení 45 ICm,
g) incidenční spory sp. zn. 70/47 ICm 1827/2013, 70/47 ICm 4502/2014, 73/47 ICm 2046/2016, 74/47 ICm 3112/2016 se přidělují zpět
k vyřízení do soudního oddělení 47 ICm,
neboť k přerozdělení incidenčních sporů v opatřeních předsedy soudu, vydaných podle § 160 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30.
6. 2017, došlo v rozporu s ustanovením § 42 odst. 4 zákona o soudech a soudcích (soudce, kterému byla věc původně po nápadu
přidělena, učinil procesní úkon či úkony před přikázáním věci do jiného soudního oddělení).“
dosavadní text bodu „2.9.5. Věci, v nichž je vedeno řízení o vyloučení člena statutárního orgánu z funkce podle § 63 a § 64 zák. č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), projednávají a rozhodují insolvenční soudci v
průběhu insolvenčního řízení, v němž byl zjištěn úpadek dotčené obchodní korporace. Tyto věci se zapisují do rejstříku Cm.“ se
přečísluje na bod „2.9.6.“
b)
c)
d)
e)
f)

-

V.

Správa soudu
1) V části Oddělení účtáren na str. 127 se za slova „Yveta Sekáčová – pokladní“ vkládá „Romana Kolesová – pokladní“.
2) V části Uklízečky na pracovišti Rooseveltova 16 na str. 130 se vypouští „Zdeňka Brabcová“.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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