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
Spr 1/2016
V Brně dne 31. 8. 2016
Změna č. 10
rozvrhu práce Krajského soudu v Brně na rok 2016
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 2016 (ve
znění pozdějších změn č. 1 až 9) od 1. 9. 2016 takto:
I.

Státní správa soudu
Na str. 6 pod text “Mgr. Simona Tesařová - asistentka předsedy soudu a tisková
mluvčí KS v Brně“ se vkládá „Zastupuje Mgr. Lenka Smutná Polachová“.

II.

Trestní úsek
1) V oddělení 1 T, Nt na str. 12 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se
za slova „Anna Mazlová“ vkládá „Kateřina Jedličková“ a slova „Zapisovatelky: Ilona
Rolcová“ se vypouští.
2) V oddělení 61 T, Nt na str. 14 - 15 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení
zaměstnanci“ se vypouští „Vedoucí kanceláře: Ilona Sehnalová“ a vkládá se „Vedoucí
kanceláře: Jaroslava Miklová“ a dále se vypouští protokolující úřednice „Jaroslava
Miklová“.
3) V oddělení 68 T, Nt na str. 15 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se
vypouští „Vedoucí kanceláře: Ilona Sehnalová“ a vkládá se „Vedoucí kanceláře:
Jaroslava Miklová“ a dále se vypouští protokolující úřednice „Jaroslava Miklová“.
4) V oddělení 69 T, Nt na str. 15 – 16 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení
zaměstnanci“ se vypouští „Vedoucí kanceláře: Ilona Sehnalová“ a vkládá se „Vedoucí
kanceláře: Jaroslava Miklová“ a dále se vypouští protokolující úřednice „Jaroslava
Miklová“.
5) V oddělení 3 To na str. 21 v pátém sloupci „Členové senátu“ se za slova „JUDr.
Monika Staniczková“ vkládá „Mgr. Šárka Dufková – dočasně přidělena od 1. 9. 2016
do 28. 2. 2017“.
6) V oddělení 4 To na str. 21 ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se za slova „Mgr.
Adam Kafka“ vkládá „ – od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016 zastaven nápad (s ohledem na
přidělení věcí 2 Tm)“.

III.

Občanskoprávní odvolací úsek
1) V oddělení 12 Co na str. 29
- ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se v poslední větě vypouští text „26EXE,
75EXE“.
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-

ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slova „Mgr. Radka Nekudová Hajdová“
vkládá „(do 31. 8. 2016)“ a dále se vkládá „JUDr. Yveta Hubíková – dočasně
přidělena od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2017“.

2) V oddělení 14 Co na str. 29 ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se za první větu
vkládá věta „Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím z odd. 82 P a Nc a 83 P a
Nc Městského soudu v Brně“.
3) V oddělení 17 Co na str. 30 ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slova „JUDr.
Ivana Tomková – od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 dočasně přidělena k NS ČR“ vkládá
„Mgr. Miluše Pěchová – dočasně přidělena od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2017“.
4) V oddělení 19 Co na str. 31
- ve třetím sloupci „Předseda senátu“ se za slova „JUDr. Dagmar Možná“ vkládá
„JUDr. Zdeněk Konečný (od 1. 9. 2016)“.
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slova „JUDr. Zdeněk Konečný“ vkládá
„(do 31. 8. 2016)“ a dále se vkládá „Mgr. Radka Nekudová Hajdová (od 1. 9. 2016)“.
5) V oddělení 26 Co na str. 32 – 33 ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se za první
větu vkládá věta „Specializace v agendě exekucí z Městského soudu v Brně z odd.
26EXE a 75EXE.“
6) V oddělení 28 Co na str. 33 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se za slova „Markéta Morávková“ vkládá „Ilona Rolcová“.
7) V oddělení 44 Co na str. 34 ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se v první větě
vypouští text „82P a Nc, 83P a Nc“.
8) V oddělení 47 Co na str. 34 v pátém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se za slova „Markéta Morávková“ vkládá „Ladislava Ambrožová“.
9) V části „Poznámky k odvolací agendě: na str. 44 v poznámce č. 6
- věta ve znění „Rovněž specializované exekuční věci z Okresních soudů v Kroměříži,
Uherském Hradišti a Zlíně napadají do odd. 58 Co bez ohledu na to, zda v nich již
bylo dříve rozhodnuto jinými odvolacími senáty.“ se vypouští.
- ve větě „Specializované exekuční věci z Městského soudu v Brně z odd. 26EXE,
64EXE, 75EXE, 78EXE a 105EXE napadají do odd. 12 Co bez ohledu na to, že v nich
dříve rozhodlo (nebo vrátilo věc bez vyřízení) odd. 26 Co.“ se vypouští text „26EXE,
75EXE“.
- za větu ve znění „Pokud však takové rozhodnutí odd. 26 Co bude zrušeno Ústavním,
Nejvyšším nebo zmatečnostním soudem, věc připadne zpět do odd. 26 Co.“ se vkládá
věta „Specializované exekuční věci z Městského soudu v Brně z odd. 26EXE a
75EXE napadají do odd. 26 Co bez ohledu na to, že v nich dříve rozhodlo (nebo
vrátilo věc bez vyřízení) odd. 12 Co; pokud však takové rozhodnutí odd. 12 Co bude
zrušeno Ústavním, Nejvyšším nebo zmatečnostním soudem, věc připadne zpět do odd.
12 Co.“
- za poslední větu se vkládá věta „Věci napadlé do odd. 12 Co do 31. 8. 2016, jež jsou
spisovými značkami uvedeny v příloze změny rozvrhu práce č. 10 účinné od 1. 9.
2016, projedná a rozhodne odd. 19 Co.“
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IV.

Obchodní úsek

1) V oddělení 4 Cm, ECm, ICm na str. 61
- v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slovy „Mgr. Daniela
Dušková“ vypouští „(od 1. 3. 2016)“ a vkládá se „(od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016)“.
- v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Ivana
Boháčková“ a vkládá se „Taťána Krausová“.
2) V oddělení 12Cm, ECm, ICm na str. 63 v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slovy „Mgr. Daniela Dušková“ vypouští „(od 1.
3. 2016)“ a vkládá se „(od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016)“.
3) V oddělení 15 Cm, ECm, ICm na str. 63 v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slovy „Mgr. Daniela Dušková“ vypouští „(od 1.
3. 2016)“ a vkládá se „(od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016)“.
4) V oddělení 55 Cm, ECm, ICm na str. 65 v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slovy „Mgr. Daniela Dušková“ vypouští „(od 1.
3. 2016)“ a vkládá se „(od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016)“.
5) V oddělení 70 Cm, ICm na str. 73
- ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se za bod e) vkládá bod f) ve znění „ f) ve
věcech vyvolaných úpadkovým řízením (§ 9 odst. 4 o.s.ř. ve znění účinném od 1. 1.
2008 do 31. 12. 2013), pokud budou k jejich projednání určeny opatřením předsedy
(příslušného místopředsedy) soudu.“
- ve čtvrtém sloupci „Zástupce“ se vypouští „71 Cm, ICm“ a vkládá se „1. 71 Cm, ICm,
2. 72 Cm, ICm“.
- v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „Mgr. Daniela
Dušková“ vkládá „(do 31. 8. 2016)“.
6) V oddělení 71 Cm, ICm na str. 73 – 74
- ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se za bod e) vkládá bod f) ve znění „f) ve
věcech vyvolaných úpadkovým řízením (§ 9 odst. 4 o.s.ř. ve znění účinném od 1. 1.
2008 do 31. 12. 2013), pokud budou k jejich projednání určeny opatřením předsedy
(příslušného místopředsedy) soudu.“
- ve čtvrtém sloupci „Zástupce“ se vypouští „70 Cm, ICm“ a vkládá se „1. 72 Cm, ICm,
2. 70 Cm, ICm“.
- v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „Mgr. Daniela
Dušková“ vkládá „(do 31. 8. 2016)“.
7) Na konci tabulkové části oddělení obchodního úseku na str. 74 se doplňuje soudní
oddělení 72 Cm, ICm v tomto znění:
Soud.
odd.

Obor působnosti

Samosoudce

Zástupce

72
Cm,
ICm
(od

Rozhodování v I. stupni:
a) ve věcech incidenčních
sporů vyvolaných úpadkovým
řízením vedeným dle zák. č.

Mgr. Markéta
Vdovcová
(dočasně
přidělena od 1.

1.
70 Cm,
ICm
2.

3

Asistent
VSÚ
Soudní
tajemník
VSÚ:
Bc. Lenka
Nesvačilová

Vedoucí
kanceláře
Přidělení
zaměstnanci
Vedoucí:
Ivana
Boháčková

1.9.
2016)

328/1991 Sb., o konkursu a 9. 2016 do 28.
vyrovnání, ledaže jde o 2. 2017)
vypořádání společného jmění
nebo jiného majetku manželů
(incidenční spory), mimo
incidenční spory týkající se
směnek a šeků,
b) ve věcech vyvolaných
úpadkovým řízením (§ 9 odst.
4 o.s.ř. ve znění účinném od
1. 1. 2008 do 31. 12. 2013),
pokud budou k jejich
projednání určeny opatřením
předsedy
(příslušného
místopředsedy) soudu,
c) ve věcech podle § 7a písm.
c) až e) zák. č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon) ve
znění od 1. 1. 2014,
d) ve věcech podle § 7a písm.
b) zák. č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon) ve
znění od 1. 1. 2014, pokud
budou k jejich projednání
určeny opatřením předsedy
(příslušného místopředsedy)
soudu,
e) o žalobách pro zmatečnost
ve věcech soudních oddělení,
která zastupuje.

71 Cm,
ICm

Soudní
tajemník:
Vladimíra
Polanská

Zapisovatelka:

Ing. Martina
Hlaváčová

8) V oddělení 33 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 81 v pátém sloupci „Asistent soudce/
VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „Naděžda Koblížková“ vkládá „(do 31. 7. 2016)“.
9) V oddělení 33 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 81 v šestém sloupci „Tajemnice
minitýmu/ Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Pavlína Tkaná“ a vkládá se „Michaela
Tesařová“.
10) V části „Zapisovatelky určené na výpomoc úseku insolvenčního soudnictví“ na str. 89
se vypouští „Erika Houšťová (od 16. 6. 2016), Michaela Tesařová“.
11) V oddělení 62F, 65F, 69F na str. 91
- v šestém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se slova „Bc. Pavel
Zelinka“ opravují na „Mgr. Pavel Zelinka“.
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se slova „Bc. Hana
Vaříková“ opravují na „Bc. Hana Vaňková“.
12) V oddělení 63F, 67 na str. 93
- v šestém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se slova „Mgr. Petr
Pospíchal“ opravují na „JUDr. Petr Pospíchal“.
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v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Iveta
Doskočilová, Iva Petrová“ a vkládá se „Bc. Hana Vaňková, Lucie Slaninová“.

13) V oddělení 19 Cm, ECm na str. 93 v šestém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní
tajemník“ se za slova „Alexandra Kovaničová (od 1. 6. 2016)“ vkládá „do 31. 8.
2016)“.
14) V oddělení 60F, 68F na str. 95 v šestém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní
tajemník“ se za slova „Mgr. Petr Parys“ vkládá „(do 30. 4. 2016)“.
15) V tabulce organizace veřejného rejstříku se u oddělení 60F na str. 97 ve třetím sloupci
„VSÚ“ se za slova „Mgr. Petr Parys“ vkládá „(do 30. 4. 2016)“.
16) V tabulce organizace veřejného rejstříku se u oddělení 67 F a 69 F na str. 97 ve
čtvrtém sloupci „Vedoucí kanceláře“ se za slova „Alžběta Káňová“ vkládá „(do 31. 5.
2016)“ a dále se vkládá „Eva Binarová (od 1. 6. 2016)“.
17) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 99 – 106
- v bodu 1.1.4. se slova „4 Cm, 12 Cm, 70 Cm, 71 Cm počínaje soudním oddělením 4
Cm.“ nahrazují slovy „4 Cm, 12 Cm, 70 Cm, 71 Cm, 72 Cm počínaje soudním
oddělením 4 Cm.“
- v bodu 1.1.10. se mění text takto: „Od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016 je zastaven nápad
nově zapisovaných návrhových věcí do soudního oddělení 35 Cm.“
- v bodu 1.1.11. se slova „ke dni 15. 6. 2016 zrušují soudní oddělení 15 Cm, ECm, ICm
a 55 Cm, ECm, ICm a od 16. 6. 2016 se zřizují nová soudní oddělení 70 Cm, ICm a 71
Cm, ICm:“ nahrazují slovy „ke dni 15. 6. 2016 se zrušují soudní oddělení 15 Cm,
ECm, ICm a 55 Cm, ECm, ICm, od 16. 6. 2016 se zřizují nová soudní oddělení 70
Cm, ICm a 71 Cm, ICm a od 1. 9. 2016 se zřizuje nové soudní oddělení 72 Cm, ICm:“
a slova „Do nově zřízených soudních oddělení 70 Cm, ICm a 71 Cm, ICm budou ve
smyslu § 160 zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění přikazovány incidenční spory, a
to postupem podle bodu 2.9.“ se nahrazují slovy „Do nově zřízených soudních
oddělení 70 Cm, ICm, 71 Cm, ICm a 72 Cm, ICm budou ve smyslu § 160 zákona č.
182/2006 Sb. v platném znění přikazovány incidenční spory, a to postupem podle
bodu 2.9.“.
- v bodu 1.4.1. se slova „70 Cm, 71 Cm počínaje soudním oddělením 70 Cm.“ nahrazují
slovy „70 Cm, 71 Cm, 72 Cm počínaje soudním oddělením 70 Cm.“
- na konec bodu 2.1.1 se vkládá text: „Od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 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.“
- dosavadní text bodu 2.9 (včetně bodů 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3 a 2.9.4.) se nahrazuje tímto
zněním:
„2.9.
2.9.1. Předseda insolvenčního soudu (zastupující místopředseda soudu v době
nepřítomnosti předsedy) na základě žádosti insolvenčního soudce přikáže soudním
oddělením 70 ICm, 71 ICm a 72 ICm
a) incidenční spory podle § 159 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění do 31. 12. 2013 ve věcech vyvolaných
úpadkovým řízením (§ 9 odst. 4 o.s.ř. ve znění účinném od 1. 1. 2008 do 31. 12.
2013),
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b) incidenční spory podle § 7a písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění od 1. 1. 2014,
pokud by projednání a rozhodnutí incidenčního sporu příslušným insolvenčním
soudcem mohlo vést k průtahům v insolvenčním řízení (§ 160 odst. 2 zákona č.
182/2006 Sb. v platném znění).
2.9.2. Žádosti o přikázání incidenčních sporů jinému soudci budou vyřizovány
postupně v časovém pořadí podle okamžiku jejich předložení předsedovi soudu
prostřednictvím příslušného místopředsedy pro obchodní úsek. Incidenční spory
uvedené v jedné žádosti budou opatřením předsedy soudu (zastupujícího
místopředsedy soudu) vždy hromadně přikázány do soudního oddělení 70 ICm, 71
ICm nebo 72 ICm, a to střídavě podle jednotlivých žádostí počínaje oddělením 70
ICm. Teprve v případě, že by projednání a rozhodnutí incidenčního sporu v soudních
odděleních 70 ICm, 71 ICm a 72 ICm mohlo vést k průtahům v insolvenčním řízení,
budou incidenční spory v opatřeních předsedy soudu (zastupujícího místopředsedy
soudu) přikazovány také soudním oddělením 4 ICm, 12 ICm, a 36 ICm; věci pak
budou podle stejných pravidel přikazovány soudním oddělením v pořadí 4 ICm, 12
ICm, 36 ICm, 70 ICm, 71 ICm a 72 ICm.
2.9.3. Incidenční spory v prvních 10 opatřeních vydaných dle bodu 2.9.4. po 1. 9.
2016 budou z důvodu rovnoměrného zatížení soudních oddělení 70 ICm, 71 ICm a 72
ICm přikázány do nově zřízeného soudního oddělení 72 ICm. Následně budou
incidenční spory přikazovány do jednotlivých soudních oddělení střídavě dle bodu
2.9.2.
2.9.4. Předseda soudu (zastupující místopředseda soudu) přikazuje projednání
incidenčního sporu jinému soudci insolvenčního soudu opatřením; postupuje přitom
podle rozvrhu práce ve znění účinném k datu vydání opatření. Opatření má písemnou
formu a zakládá se do incidenčního spisu.
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.“
18) V příloze č. 5 „Složení soudních kanceláří obchodněprávního úseku“ na str. 144
- v kanceláři č. 1 ve čtvrtém sloupci „Vedoucí kanceláře/Zastupující“ se za slova
„Taťána Krausová“ vkládá „Lenka Remešová“.
- v kanceláři č. 2 ve druhém sloupci „Soudci“ se za slova „JUDr. Zdeňka Mikolajková“
vkládá „Mgr. Markéta Vdovcová (dočasně přidělena od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2017)“.
- v kanceláři č. 2 ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent/Soudní tajemník“ se za slovy „Mgr.
Daniela Dušková“ vypouští „(od 1. 3. 2016)“ a vkládá se „(od 1. 3. 2016 do 31.8.
2016)“.
19) V příloze č. 5 „Složení soudních kanceláří společenstevních věcí a veřejných rejstříků“
na str. 144 v kanceláři č. 4 (BR11) ve čtvrtém sloupci „Vedoucí
kanceláře/Zastupující“ se vypouští „Lucie Homolová“ a vkládá se „Dana Kovářová,
DiS“.
20) V příloze č. 5 „Složení soudních kanceláří oddělení insolvence, konkursu, vyrovnání a
incidenčních sporů“ na str. 147 v kanceláři č. 17
- ve čtvrtém sloupci „Soudní tajemníci/ Zastupující“ se za slova „Naděžda Koblížková“
vkládá „(do 31. 7. 2016) Kamila Prudíková (od 1. 9. 2016)“
6

-

v pátém sloupci „Zapisovatelky“ se vypouští „Pavlína Tkaná“ a vkládá se „Michaela
Tesařová“.

21) V příloze č. 6 „Složení kanceláří veřejných rejstříků“ na str. 148 v kanceláři č. BR04
ve druhém sloupci „VSÚ/Soudní tajemníci“ se za slova „Mgr. Petr Parys“ vkládá „(do
30. 4. 2016)“.

V.

Správa soudu
V části „Podatelna a doručné oddělení“ na str. 129 – 132 se dosavadní text nahrazuje
tímto zněním:
Hana Zábršová
Zastupuje: Eva Krajčovičová
Řídí chod podatelen a doručných oddělení a odpovídá za něj.
Vykonává samostatné práce na počítači při vytváření a doplňování databáze došlých
písemných podání a při zpracování jmenných seznamů podle programů ISVKS, ISKS,
ISIR a ISVR včetně kontroly správnosti zadaných údajů. Přiděluje spisy jednotlivým
oddělením. Provádí konverzi dokumentů a vypravuje písemnosti prostřednictvím datové
schránky. Přijímá písemnosti došlé prostřednictvím datové schránky. Přijímá podání epodatelny. Ruší odesílání datových zpráv z výpravny. Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje
uložené písemnosti a zásilky. Obstarává práce doručného oddělení.
Miroslava Dobešová
Zastupuje: Dagmar Dvořáková
Vykonává samostatné práce při vytváření a doplňování databáze došlých písemných
podání a při zpracování jmenných seznamů podle ISVR včetně kontroly správnosti
zadaných údajů.
Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje uložené písemnosti a zásilky. Obstarává práce
doručného oddělení.
Dagmar Dvořáková
Zastupuje: Miroslava Dobešová
Vykonává samostatné práce při vytváření a doplňování databáze došlých písemných
podání a při zpracování jmenných seznamů podle ISVR včetně kontroly správnosti
zadaných údajů.
Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje uložené písemnosti a zásilky. Obstarává práce
doručného oddělení.
Drahomíra Součková
Zastupuje: Helena Havlíková
Vykonává samostatné práce při vytváření a doplňování databáze došlých písemných
podání a při zpracování jmenných seznamů podle ISVR včetně kontroly správnosti
zadaných údajů.
Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje uložené písemnosti a zásilky. Obstarává práce
doručného oddělení.
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Pavlína Lasnovská
Zastupuje: Drahomíra Součková
Vykonává samostatné práce při vytváření a doplňování databáze došlých písemných
podání a při zpracování jmenných seznamů podle ISVR včetně kontroly správnosti
zadaných údajů. Přijímá písemnosti došlé prostřednictvím datové schránky.
Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje uložené písemnosti a zásilky.
Obstarává práce doručného oddělení.
Pavla Adámková
Zastupuje: Marie Mádrová
Vykonává samostatné práce při vytváření a doplňování databáze došlých písemných
podání a při zpracování jmenných seznamů podle ISVR včetně kontroly správnosti
zadaných údajů. Přijímá písemnosti došlé prostřednictvím datové schránky. Přijímá
podání e-podatelny.
Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje uložené písemnosti a zásilky. Obstarává práce
doručného oddělení.
Jarmila Smutná
Zastupuje: Hana Zábršová
Vykonává samostatné práce při vytváření a doplňování databáze došlých písemných
podání a při zpracování jmenných seznamů podle ISVR včetně kontroly správnosti
zadaných údajů.
Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje uložené písemnosti a zásilky. Přijímá písemnosti došlé
prostřednictvím datové schránky. Přijímá podání e-podatelny. Ruší odesílání datových
zpráv z výpravny. Obstarává práce doručného oddělení.
Eva Krajčovičová
Zastupuje: Jarmila Smutná
Vykonává samostatné práce při vytváření a doplňování databáze došlých písemných
podání a při zpracování jmenných seznamů podle programů ISVKS, ISKS, ISIR a ISVR
včetně kontroly správnosti zadaných údajů. Provádí konverzi dokumentů a vypravuje
písemnosti prostřednictvím datové schránky. Přijímá písemnosti došlé prostřednictvím
datové schránky. Přijímá podání e-podatelny. Ruší odesílání datových zpráv z výpravny.
Přiděluje spisy jednotlivým oddělením. Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje uložené
písemnosti a zásilky.
Obstarává práce doručného oddělení.
Marie Mádrová
Zastupuje: Marta Natalia Tihlaříková
Vykonává samostatné práce při vytváření a doplňování databáze došlých písemných
podání a při zpracování jmenných seznamů podle programů ISVKS, ISKS, ISIR a ISVR
včetně kontroly oprav a třídění tisků. Přijímá písemnosti došlé prostřednictvím datové
schránky. Přijímá podání e-podatelny. Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje uložené
písemnosti a zásilky.
Obstarává práce doručného oddělení.
Marta Natalia Tihlaříková
Zastupuje: Pavla Adámková
Vykonává samostatné práce při vytváření a doplňování databáze došlých písemných
podání a při zpracování jmenných seznamů podle programů ISVKS, ISKS, ISIR a ISVR
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včetně kontroly oprav a třídění tisků. Přijímá písemnosti došlé prostřednictvím datové
schránky. Přijímá podání e-podatelny. Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje uložené
písemnosti a zásilky.
Obstarává práce doručného oddělení.
Helena Havlíková
Zastupuje: Pavlína Lasnovská
Vykonává samostatné práce při vytváření a doplňování databáze došlých písemných
podání a při zpracování jmenných seznamů podle ISVR včetně kontroly správnosti
zadaných údajů.
Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje uložené písemnosti a zásilky. Obstarává práce
doručného oddělení.
Marie Csanádyová
Zastupuje: Andrea Winterová
Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje uložené písemnosti a zásilky. Obstarává práce
doručného oddělení. Přijímá podání z datových schránek. Přijímá podání e-podatelny.
Jitka Radiměřská
Zastupuje: Marie Csanádyová
Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje uložené písemnosti a zásilky. Obstarává práce
doručného oddělení. Přijímá podání z datových schránek. Přijímá podání e-podatelny.
Andrea Winterová
Zastupuje: Jitka Radiměřská
Přijímá, potvrzuje, třídí a doručuje uložené písemnosti a zásilky. Obstarává práce
doručného oddělení. Přijímá podání z datových schránek. Přijímá podání e-podatelny.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně

1 příloha
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Příloha změny č. 10 rozvrhu práce Krajského soudu v Brně na rok 2016

V souvislosti s přeřazením členky odvolacího senátu 12 Co Mgr. Radky Nekudové Hajdové
do odvolacího senátu 19 Co s účinností od 1. září 2016
přiděluji
níže uvedené věci napadlé do oddělení 12 Co přidělené k referování Mgr. Radce Nekudové
Hajdové, v nichž nebyl učiněn žádný úkon, spisové značky:
1. 12Co 502/2002
2. 12Co 462/2015
3. 12Co 496/2015
4. 12Co 508/2015
5. 12Co 561/2015
6. 12Co 567/2015
7. 12Co 569/2015
8. 12Co 582/2015
9. 12Co 585/2015
10. 12Co 598/2015
11. 12Co 601/2015
12. 12Co 606/2015
13. 12Co 610/2015
14. 12Co 624/2015
15. 12Co 627/2015
16. 12Co 628/2015
17. 12Co 636/2015
18. 12Co 641/2015
19. 12Co 653/2015
20. 12Co 656/2015
21. 12Co 658/2015
22. 12Co 659/2015
23. 12Co 664/2015
24. 12Co 666/2015
25. 12Co 670/2015

26. 12Co 677/2015
27. 12Co 686/2015
28. 12Co 689/2015
29. 12Co 692/2015
30. 12Co 695/2015
31. 12Co 699/2015
32. 12Co 702/2015
33. 12Co 709/2015
34. 12Co 712/2015
35. 12Co 720/2015
36. 12Co 726/2015
37. 12Co 734/2015
38. 12Co 738/2015
39. 12Co 742/2015
40. 12Co 746/2015
41. 12Co 759/2015
42. 12Co 763/2015
43. 12Co 766/2015
44. 12Co 769/2015
45. 12Co 772/2015
46. 12Co 774/2015
47. 12Co 779/2015
48. 12Co 2/2016
49. 12Co 5/2016
50. 12Co 18/2016

51. 12Co 23/2016
52. 12Co 34/2016
53. 12Co 42/2016
54. 12Co 45/2016
55. 12Co 52/2016
56. 12Co 62/2016
57. 12Co 69/2016
58. 12Co 70/2016
59. 12Co 75/2016
60. 12Co 76/2015
61. 12Co 77/2016
62. 12Co 86/2016
63. 12Co 88/2016
64. 12Co 90/2016
65. 12Co 91/2016
66. 12Co 96/2016
67. 12Co 97/2016
68. 12Co 100/2016
69. 12Co 102/2016
70. 12Co 106/2016
71. 12Co 114/2016
72. 12Co 126/2016
73. 12Co 141/2016
74. 12Co 155/2016
75. 12Co 165/2016

76. 12Co 171/2016
77. 12Co 181/2016
78. 12Co 187/2016
79. 12Co 202/2016
80. 12Co 205/2016
81. 12Co 213/2016
82. 12Co 222/2016
83. 12Co 239/2016
84. 12Co 245/2016
85. 12Co 258/2016
86. 12Co 267/2016
87. 12Co 284/2016
88. 12Co 290/2016
89. 12Co 297/2016
90. 12Co 328/2016
91. 12Co 335/2016
92. 12Co 365/2016
93. 12Co 366/2016
94. 12Co 374/2016
95. 12Co 378/2016
96. 12Co 381/2016
97. 12Co 382/2016
98. 12Co 397/2016
99. 12Co 418/2016
100.12Co 437/2016

k projednání a rozhodnutí do oddělení 19 Co [§ 42 odst. 4, věta druhá zákona č. 6/2002 Sb., o
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů].
V Brně dne 31. srpna 2016
JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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