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 30. 9. 2016
Změna č. 11
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 10) od 1. 10. 2016 takto:

I.

Státní správa soudu
Na str. 6 se „Mgr. Simona Tesařová“ mění na „Mgr. Simona Pešková“.

II.

Trestní úsek
1) V oddělení 1 T, Nt na str. 12 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se
za slova „Mgr. Soňa Novotná – asistentka soudce (do 31. 3. 2016)“ vkládá „Mgr. Lea
Majerová – asistentka soudce (od 1. 10. 2016)“.
2) V oddělení 2 Tm, Ntm na str. 12 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“
se „Markéta Kleinová“ mění na „Markéta Kuglerová“.
3) V oddělení 61 T, Nt na str. 14 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se
za slova „Jana Štecová“ vkládá „Zapisovatelka: Zuzana Hanušová“.
4) V oddělení 68 T, Nt na str. 14 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se
za slova „Jana Štecová“ vkládá „Zapisovatelka: Zuzana Hanušová“.
5) V oddělení 69 T, Nt na str. 14 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se
za slova „Jana Štecová“ vkládá „Zapisovatelka: Zuzana Hanušová“.
6) V oddělení 6 To, Nt na str. 22 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se
za slova „Markéta Rašková“ vkládá „Zuzana Hanušová“.

III.

Občanskoprávní úsek
1) V části „Poznámky k prvostupňové agendě“ na str. 28 v poznámce č. 1 se za
dosavadní text vkládá „Pokud ve věci, o níž správní orgán rozhodl stejným
rozhodnutím, bude podáno více žalob (§ 250b odst. 1 o.s.ř.), tak všechny další žaloby
budou zapsány do oddělení, kam byla zapsána první podaná žaloba. Toto oddělení pak
bude při rozdělování dalšího nápadu běžných věcí vynecháno tolikrát, kolikrát bylo ve
stejné věci zapsáno více podaných žalob.“
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2) V oddělení 44 Co na str. 34 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se „Bc. Ruzanna Melkumyan“ mění na „Bc. Ruzanna Syslová
Melkumyan“ a dále se vkládá „Mgr. Anita Trubáková“.
3) V části „Poznámky k odvolací agendě“
- na str. 43 v poznámce č. 4) písem. e) se odstavce 1) a 2) nahrazují tímto zněním:
„1) ve věcech ochrany osobnosti podle obč. zák. (včetně přímých nároků poškozených
na náhradu újmy vůči pojišťovnám škůdce mimo případů, kdy je spor vyvolán
ublížením na zdraví při zásahu do fyzické integrity člověka)
2) ve věcech ochrany jména a osobnosti člověka podle o. z., včetně sporů o náhradu
majetkové nebo nemajetkové újmy anebo vydání bezdůvodného obohacení z těchto
věcí vyplývajících (včetně sporů dle § 2959 o. z., avšak nikoli sporů dle § 2958 o. z.),
včetně přímých nároků poškozených na náhradu újmy vůči pojišťovnám škůdce mimo
případů, kdy je spor vyvolán ublížením na zdraví při zásahu do fyzické integrity
člověka. /Nejde o věci podle zákona o zvláštních řízeních soudních (zák. č. 292/2013
Sb. – dále jen z.ř.s.), kromě specializace v bodě 6)/.“
-

na str. 44 v poznámce č. 6 se text prvního odstavce nahrazuje tímto zněním:
„6. Pro přidělení věci příslušnému odvolacímu senátu je (z hlediska uplatnění
specializace) rozhodující právní posouzení věci provedené soudem prvního stupně
v rozhodnutí ve věci samé a nebylo-li doposud vydáno (věc je předložena s odvoláním
do jiného rozhodnutí), je určující vylíčení rozhodujících skutečností v žalobě. Věci
specializované připadnou bez ohledu na dřívější rozhodování o nich vždy
specializovanému senátu podle platného rozvrhu práce. U nespecializovaných věcí, jež
mají připadnout odvolacím senátům 54 Co, 58 Co, 59 Co a 60 Co, se nepřihlédne
k rozhodnutí zmatečnostního soudu, Nejvyššího soudu nebo Ústavního soudu, jímž
bylo zrušeno předcházející rozhodnutí krajského soudu, ani k předcházejícímu
zrušovacímu rozhodnutí krajského soudu (včetně vrácení bez věcného vyřízení). Věci
výkonu rozhodnutí z Okresních soudů v Kroměříži, Uh. Hradišti a ve Zlíně napadají
do odd. 58 Co, 59 Co a 60 Co a pracovní věci do senátu 60 Co bez ohledu na to, zda
v nich již bylo dříve rozhodnuto jinými senáty. Zruší-li senát specializovaný pro věci
určitého druhu rozhodnutí soudu I. stupně ve věci samé nebo vrátí věc samu soudu I.
stupně bez věcného vyřízení odvolání, pak v případě, že pro věci téže specializace je
zřízeno více senátů, připadne tatáž věc při novém předložení s odvoláním tomu senátu,
který ji dříve zrušil nebo vrátil. Zruší-li specializovaný senát rozhodnutí soudu prvního
stupně ve věci samé s tím, že nejde o specializovanou věc, pak v případě, že se
prvostupňový soud bude řídit tímto právním názorem, věc v dalším odvolacím řízení
již nepřipadne senátu, který rozhodl o předchozí kasaci. Zruší-li obecný senát
rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé s tím, že jde o specializovanou věc, pak
v případě, že se prvostupňový soud bude řídit tímto právním názorem, věc v dalším
odvolacím řízení již nepřipadne senátu, který rozhodl o předchozí kasaci. U
specializovaných exekučních senátů platí pravidlo, že věc zůstane pro všechna
odvolací řízení tomu senátu, který v ní dříve (naposledy) rozhodoval. Toto ustanovení
se neuplatní ve vztahu k exekučním věcem napadajícím na pobočku ve Zlíně.
Specializované exekuční věci (včetně výkonů rozhodnutí) z Okresních soudů
v Jihlavě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou napadají do odd. 54 Co bez ohledu na to, zda
v nich již bylo dříve rozhodnuto jinými senáty. Rovněž specializované exekuční věci
z Okresních soudů v Kroměříži, Uherském Hradišti a Zlíně napadají do odd. 58 Co, 59
Co, 60 Co bez ohledu na to, zda v nich již bylo dříve rozhodnuto jinými odvolacími
senáty. Specializované exekuční věci z Městského soudu v Brně z odd. 64EXE,
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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. Pokud však takové rozhodnutí odd. 26 Co
bude zrušeno Ústavním, Nejvyšším nebo zmatečnostním soudem, věc připadne zpět
do odd. 26 Co. 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.“

IV.

Obchodní úsek
1) V oddělení 70 Cm, ICm na str. 73 v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní
tajemník“ se za slova „Mgr. Daniela Dušková (do 31. 8. 2016)“ vkládá „Mgr. Pavla
Jenčová (od 1. 10. 2016)“.
2) V oddělení 71 Cm, ICm na str. 74 v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní
tajemník“ se za slova „Mgr. Daniela Dušková (do 31. 8. 2016)“ vkládá „Mgr. Pavla
Jenčová (od 1. 10. 2016)“.
3) V oddělení 72 Cm, ICm na str. 75 v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní
tajemník“ se před slova „VSÚ: Bc. Lenka Nesvačilová“ vkládá „Mgr. Pavla Jenčová
(od 1. 10. 2016)“.
4) V oddělení 27 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 78 v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/ Soudní tajemník“ se za slova „Mgr. Šárka Klimková (do 31. 5. 2016)“
vkládá „Mgr. Hana Kičmerová (od 4. 10. 2016)“.
5) V oddělení 32 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 81 v pátém sloupci „Asistent soudce/
VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „Mgr. Šárka Klimková (do 31. 5. 2016)“ vkládá
„Mgr. Hana Kičmerová (od 4. 10. 2016)“.
6) V oddělení 47 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 87 v šestém sloupci „Tajemnice
minitýmu/ Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Sandra Dufková“ a vkládá se „Lea
Káňová“.
7) V části Zapisovatelky určené na výpomoc úseku insolvenčního soudnictví na str. 91 se
za slova „Lenka Gergelová (od 18. 7. 2016)“ vkládá „Hana Machová (od 12. 9. 2016),
Kateřina Kadlčíková (od 1. 10. 2016)“.
8) V příloze č. 5 Složení soudních kanceláří obchodněprávního úseku u soudní kanceláře
č. 2 na str. 146 ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent/Soudní tajemník“ se za slova „Mgr.
Daniela Dušková (od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016)“ vkládá „Mgr. Pavla Jenčová (od 1.
10. 2016)“.
9) V příloze č. 5 Složení soudních kanceláří oddělení insolvence, konkursu, vyrovnání a
incidenčních sporů na str. 148 – 150
- v kanceláři č. 11 ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent“ se za slova „Mgr. Šárka Klimková
(do 31. 5. 2016)“ vkládá „Mgr. Hana Kičmerová (od 4. 10. 2016)“.

3

-

v kanceláři č. 16 na str. 149 ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent“ se za slova „Mgr. Šárka
Klimková (do 31. 5. 2016)“ vkládá „Mgr. Hana Kičmerová (od 4. 10. 2016)“.
v kanceláři č. 24 na str. 150 v pátém sloupci „Zapisovatelky“ se vypouští „Sandra
Dufková“ a vkládá se „Lea Káňová“.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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