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 30.11.2016
Změna č. 13
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 12) od 1. 12. 2016 takto:

I.

Státní správa soudu
Na str. 5 se za slovy „JUDr. Ivan Meluzín“ vypouští text „pověřen zastupováním
místopředsedy“.

II.

Trestní úsek
V bodu 2. „Rozdělování trestního nápadu“ na str. 9 se vkládá nové písm. ch) ve znění:
„ch) v době od 1.12.2016 do 31.3.2017 se na pracovišti v Brně zastavuje nápad věcí
pod písm. a), b) do senátu 46 T (Mgr. Aleš Novotný).“

III.

Úsek správního soudnictví
1) V oddělení 22 Ad, Az, Na na str. 52 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se za slova „Romana Lipovská“ vkládá „Smékalová Veronika (od 15.
12. 2016)“.
2) V oddělení 62 Af, Ad, A, Na na str. 56 v sedmém sloupci „Vedoucí
kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Mgr. Eva Vintrová – asistentka soudce
Mgr. Kopečkové, Ph. D.“ vkládá „(do 7. 11. 2016)“.
3) V oddělení 67 A, Na na str. 58 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se za slova „Mgr. Eva Vintrová – asistentka Mgr. Kateřiny Kopečkové,
Ph.D.“ vkládá „(do 7. 11. 2016)“.

IV.

Obchodní úsek
1) V oddělení 26 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 79 ve čtvrtém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „Mgr. Danuše Ranochová (od 1. 5. 2016)“
vkládá „Mgr. Markéta Korbářová (od 5. 12. 2016)“.
2) V oddělení 45 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 89 v šestém sloupci „Tajemnice
minitýmu/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Soňa Axmanová“ vkládá „Dagmar
Tenorová“.
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3) V části „Zapisovatelky určené na výpomoc úseku insolvenčního soudnictví“ na str. 93
se za slova „Kateřina Kadlčíková (od 1. 10. 2016)“ vkládá „Petra Hašková, DiS. (od 1.
12. 2016)“.
4) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 103 až 105 se na konci bodu
1.1. vkládá bod 1.1.12. ve znění:
„1.1.12. Od 1. 12. 2016 je zastaven nápad nově zapisovaných věcí do soudního
oddělení 5 Cm, ECm JUDr. Jaroslavy Schneeweissové (z důvodu předpokládané
dlouhodobé PN).
5) V části „Složení soudních kanceláří insolvence, konkursu, vyrovnání a incidenčních
sporů“ na str. 151 až 153
- v kanceláři č. 10 ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent“ se za slova „Mgr. Danuše
Ranochová (od 1. 5. 2016)“ vkládá „Mgr. Markéta Korbářová (od 5. 12. 2016)“.
- v kanceláři č. 23 v pátém sloupci „Zapisovatelky“ se za slova „Soňa Axmanová“
vkládá „Dagmar Tenorová“.
V.

Správa soudu
V části „Mgr. Milena Jacková - pracovnice finanční kontroly “ na str. 118 se
dosavadní text nahrazuje tímto zněním:
Mgr. Milena Jacková – pracovnice finanční kontroly a controller (analytik)
Zastupuje: JUDr. Michaela Egerlová (v pozici pracovnice finanční kontroly), Ing.
Zdeněk Tonar (v pozici analytika)
Zabezpečuje a provádí veřejnosprávní kontroly vůči okresním soudům v působnosti
Krajského soudu v Brně podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě č.
320/2001 Sb. a příslušných prováděcích předpisů. Provádí průběžnou a následnou
kontrolu podle téhož zákona a příslušných prováděcích předpisů u krajského soudu.
Zabezpečuje a provádí výkon controllingové a analytické činnost u Krajského soudu
v Brně a okresních soudů v jeho působnosti za účelem dosažení maximální
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.
Průběžně sleduje a vyhodnocuje hospodárnost, efektivnost a účelnost výdajů,
koordinuje plánování i rozhodování v oblasti tvorby rozpočtu, vedoucím pracovníkům
soudů poskytuje informace o rozsahu a příčinách odchylek od stanoveného cíle a
předkládá návrhy příslušných opatření. Provádí kontrolu a zajišťuje poradenství pro
okresní soudy v působnosti Krajského soudu v Brně (včetně informací o metodických
změnách). Předkládá závěry šetření pověřeným pracovníkům Ministerstva
spravedlnosti v předepsané struktuře a periodicitě.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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