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 25. 2. 2016
Změna č. 2
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 od 1. 3. 2016 takto:

I.

Státní správa soudu
Na str. 6 se za text:
„Mgr. Simona Tesařová - asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí KS v Brně
Jako asistentka připravuje podklady v agendě stížností, právních pomocí, dožádání
MSp a jiné korespondence. Vyřizuje agendu právních pomocí a agendu spojenou
s poskytováním informací včetně rozhodování podle zákona č. 106/1999 Sb. Její další
úkoly vyplývají z popisu pracovní činnosti, který je přílohou pracovní smlouvy. Při
výkonu činnosti tiskové mluvčí dbá pokynů předsedy a místopředsedů KS,
spolupracuje se soudci KS, ředitelem soudní správy KS a předsedy OS.“
vkládá text:
„Mgr. Lenka Smutná 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
1) V bodu 1. Specializace na str. 8
- písm. „b) oblast finanční a hospodářské kriminality“ se vypouští senát „1 T“ a vkládá
se senát „50 T“ a „43 T“.
- písm. „c) trestné činy proti měně“ se vypouští senát „53 T“ a vkládá se „10 T, 48 T“.
2) V bodu 2. Rozdělování trestního nápadu na str. 8 se vkládá nové písm. e) ve znění:
„e) V době od 1. 3. do 31. 3. 2016 bude nápad věcí pod písm. a) a b) na pracovišti v
Brně rozdělován toliko mezi senáty 48 T (JUDr. Andrea Svobodová) a 50 T (Mgr.
Dagmar Bordovská), s výjimkou trestních věcí týkajících se drogové tr. činnosti, které
budou přidělovány senátu 52 T (Mgr. Petr Jirsa).“
3) V bodu 7. Evidencí judikatury se pověřuje senát ve složení na str. 10 se vypouští „Jana
Desenská (do 31. 1. 2016)“ a vkládá se „Irena Pospíšilová“.
4) V oddělení 1 T na str. 12
- v prvním sloupci „Soud. odd.“ se za slova „1 T“ vkládá „Nt“.
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-

v šestém sloupci „Zástupce“ se vypouští „10 T a dále v pořadí 11 - 53 T“ a vkládá se
„10, 11, 43, 50 T“.
v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Alena Fialová“ a
„Dagmar Litoborská (od 1. 2. 2016)“ a vkládá se „Ilona Rolcová, Anna Mázlová“.

5) V oddělení 2 Tm na str. 12
- v prvním sloupci „Soud. odd.“ se za slova „2 Tm“ vkládá „Nt“.
- v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Milana Hašlíková“.
6) V oddělení 2 T na str. 13 v prvním sloupci „Soud. odd.“ se za slova „2 T“ vkládá „Nt“.
7) V oddělení 10 T na str. 13
- v prvním sloupci „Soud. odd.“ se za slova „11 T“ vkládá „Nt“.
- v šestém sloupci „Zástupce“ se vypouští „1 T, 11 T a dále v pořadí 39 - 53 T“ a vkládá
se „1, 11, 43, 50 T“.
8) V oddělení 11 T, Nt na str. 13 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se
za slova „Jako v odd. 1 T“ vkládá „Mgr. Iveta Melichárková – asistentka soudce“.
9) V oddělení 39 T na str. 13 v prvním sloupci „Soud. odd.“ se za slova „39 T“ vkládá
„Nt“.
10) V oddělení 40 T na str. 13
- v prvním sloupci „Soud. odd.“ se za slova „40 T“ vkládá „Nt“.
- v šestém sloupci „Zástupce“ se vypouští „52 T, 1 T a dále v pořadí 10 – 53 T“ a
vkládá se „48, 46, 52, 53 T“.
11) V oddělení 43 T na str. 14
- v prvním sloupci „Soud. odd.“ se za slova „43 T“ vkládá „Nt“.
- v šestém sloupci „Zástupce“ se vypouští „39 T, 46 T, 53 T a dále v pořadí 1 – 52 T“ a
vkládá se „11, 50, 1 a 10 T“.
12) V oddělení 46 T na str. 14
- v prvním sloupci „Soud. odd.“ se za slova „46 T“ vkládá „Nt“.
- v šestém sloupci „Zástupce“ se vypouští „53 T, 39 T a dále v pořadí 1 – 52 T“ a
vkládá se 52, 53, 48, 40 T“.
13) V oddělení 48 T na str. 14
- v prvním sloupci „Soud. odd.“ se za slova „48 T“ vkládá „Nt“.
- ve třetím sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „Neobsazeno.“ a vkládá se „Jako
v senátu 1 T.“
- ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se vkládá „JUDr. Andrea Svobodová“.
- v pátém sloupci „Přísedící“ se vkládá „Podle seznamu v příloze.“
- v šestém sloupci „Zástupce“ se vkládá „40, 46, 52, 53 T“.
- v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se vkládá „Mgr. Katarina
Rusínková – asistentka soudce“.
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14) V oddělení 50 T na str. 14
- v prvním sloupci „Soud. odd.“ se za slova „50 T“ vkládá „Nt“.
- ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se vypouští „JUDr. Halina Černá – dokončení
věcí přidělených do 31. 12. 2012“ a vkládá se „Mgr. Dagmar Bordovská“.
- v šestém sloupci „Zástupce“ se vypouští „1 T a dále v pořadí 10 – 53 T“ a vkládá se
„43, 11, 10, 1 T“.
15) V oddělení 52 T na str. 14
- v prvním sloupci „Soud. odd.“ se za slova „52 T“ vkládá „Nt“.
- v šestém sloupci „Zástupce“ se vypouští „40 T a dále v pořadí 1 – 53 T“ a vkládá se
„53, 40, 46, 48 T“.
16) V oddělení 53 T na str. 14
- v prvním sloupci „Soud. odd.“ se za slova „53 T“ vkládá „Nt“
- v šestém sloupci „Zástupce“ se vypouští 39 T, 46 T a dále v pořadí 1 – 52 T“ a vkládá
se „46, 48, 40 T“.
17) V oddělení 2T, 2Tm, 40T, 43T, 52T na str. 16 ve čtvrtém sloupci „VSÚ/Soudní
tajemník“ se vypouští „soudní tajemnice“ a vkládá se „VSÚ“.
18) V oddělení 3 To na str. 21 xxx v šestém sloupci „Zástupce“ se vypouští „42 To a
vkládá se „4 To až 9 To“.
19) V oddělení 5 To na str. 22 v sedmém sloupci „Kancelář/Pridělení zaměstnanci“ se
vypouští „Mgr. Lenka Polachová Smutná – asistentka soudce“
20) V oddělení 0 Nt na str. 25 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se
vypouští „VK Alena Fajmonová“ a vkládá se „Lenka Hložková“
21) V příloze A) na str. 128 - 129
- ve sloupci „Přísedící senát 10T“ se vkládá „10. Milena Trnečková DiS.“
- mezi sloupec „Přísedící senát 46T“ a sloupec „Přísedící senát 52T“ se nově vkládá
sloupec:
„Přísedící senát 48T
1. Konečná Vladimíra Ing.
2. Kubíček Jiří Ing.
3. Pavlíková Marie
4. Pavlík František
5. Dvořák Dobromil
6. Fiala Miloslav Ing.
7. Grummich Milan Ing.
8. Havlíčková Božena
9. Hájková Zdeňka
10. Hrbek Stanislav
11. Kocián Petr Ing.“
- ve sloupci „Přísedící 53T“ se vkládá „13. Baštařová Jaroslava Mgr.“
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III.

Občanskoprávní úsek
V oddělení 51 C na str. 27 v pátém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci/Asistent soudce se vypouští text „Jako v odd. 23 C Mgr. Nikola
Vavříčková“ a vkládá se „Mgr. Lenka Smutná Polachová“.
V oddělení 61 UL na str. 34 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se za slova „Romana Špeldová“ vkládá „Mgr. Lenka Smutná Polachová
– asistentka předsedy senátu JUDr. Pavla Bachratého“.
V oddělení 70 Co na str. 34 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se za slova „Soňa Melová“ vkládá „Mgr. Lenka Smutná Polachová –
asistentka předsedkyně senátu“ a dále za slova „Mgr. Andrea Boráková – asistentka
soudce“ se vkládá „JUDr. Michala Ryšky“.

IV.

Obchodní úsek
1) V oddělení 4 Cm, ECm, ICm na str. 53 se v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ před slova „VSÚ Ing. Věra Šejnohová (do 14. 2.
2016)“ vkládá „Mgr. Daniela Dušková (od 1. 3. 2016)“.
2) V oddělení 8 Cm, ECm, ICm na str. 54 se v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ za slova „Mgr. Lenka Šrytrová“ vkládá „Mgr. Klára
Hinková (od 1. 3. 2016)“.
3) V oddělení 12 Cm, ECm, ICm na str. 55 se v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ před slova „VSÚ Ing. Věra Šejnohová (do 14. 2.
2016)“ vkládá „Mgr. Daniela Dušková (od 1. 3. 2016)“.
4) V oddělení 15 Cm, ECm, ICm na str. 55 se v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ před slova „VSÚ Ing. Věra Šejnohová (do 14. 2.
2016)“ vkládá „Mgr. Daniela Dušková (od 1. 3. 2016)“.
5) V oddělení 17 Cm, ECm na str. 56 se v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní
tajemník“ za slova „Mgr. Lenka Šrytrová“ vkládá „Mgr. Klára Hinková (od 1. 3.
2016)“.
6) V oddělení 25 Cm, ECm na str. 57 se ve druhém sloupci „Obor působnosti“ dosavadní
text nahrazuje zněním „Oddělení zrušeno k 1. 3. 2016“.
Ve třetím sloupci „Samosoudce“ se vypouští „(Od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016 na stáži
na NSS)“ a za slova „Mgr. Petra Weissová“ se vkládá „- od 1. 3. 2016 přeložena
k NSS“.
Ve čtvrtém sloupci „Zástupce“, v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní
tajemník“ a v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se dosavadní
text vypouští.

4

7) V oddělení 36 Cm, ECm, ICm, CEPR na str. 57 se v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ za slova „Mgr. Lenka Šrytrová“ vkládá „Mgr. Klára
Hinková (od 1. 3. 2016)“.
8) V oddělení 55 Cm, ECm, ICm na str. 58 se v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ před slova „VSÚ Ing. Věra Šejnohová (do 14. 2.
2016)“ vkládá „Mgr. Daniela Dušková (od 1. 3. 2016)“.
9) V oddělení 3 Cm, ECm na str. 59 se v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní
tajemník“ za slova „Mgr. Klára Hinková“ vkládá „(do 29. 2. 2016), Mgr. Richard Jenč
(od 1. 3. 2016)“.
10) V oddělení 5 Cm, ECm na str. 60 se v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní
tajemník“ za slova „Mgr. Barbora Tichá (do 31. 1. 2016)“ vkládá „JUDr. Lucie
Podařilová DiS (od 1. 3. 2016)“.
11) V oddělení 42 Cm, ECm na str. 61 se v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní
tajemník“ za slova „Mgr. Klára Hinková“ vkládá „(do 29. 2. 2016), Mgr. Richard Jenč
(od 1. 3. 2016)“.
12) V oddělení 22 Cm, ECm na str. 65 se v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní
tajemník“ za slova „Mgr. Barbora Tichá (do 31. 1. 2016)“ vkládá „JUDr. Lucie
Podařilová DiS (od 1. 3. 2016)“.
13) V části elektronické platební rozkazy podané prostřednictvím aplikace CEPR na str.
66 se v pátém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ vypouští „Karolína
Kulková“.
14) V oddělení 29 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 70 se v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ za slova „JUDr. Jana Petrů“ vkládá „(do 31. 3. 2016),
Mgr. Iveta Borková (od 1. 3. 2016)“.
15) V oddělení 30 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 70 se v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ za slova „Mgr. Richard Jenč“ vkládá „(do 29. 2.
2016)“.
16) V oddělení 37 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 73 se v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ za slova „JUDr. Lucie Podařilová, DiS“ vkládá „(do
29. 2. 2016), Mgr. Danuše Ranochová (od 1. 3. 2016)“.
17) V části „Zapisovatelky určené na výpomoc úseku insolvenčního soudnictví na str. 81
se za slova „Danuše Škodová“ vkládá „Karolína Kulková, Veronika Danková“
18) V oddělení 65F, 69F na str. 84 se v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ za slova „Vladimíra Matulová“ vkládá „Iveta Doskočilová“.
19) V oddělení 63F, 67F na str. 85 se v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ za slova „Vladimíra Matulová“ vkládá „Iveta Doskočilová“.
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20) V oddělení 73F, 74F na str. 86 se v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ vypouští „Lenka Žaliová“.
21) V oddělení 60F, 68F na str. 88 se v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ vypouští „Lenka Žaliová“.
22) V oddělení 61F v tabulce na str. 89 se do třetího sloupce „VSÚ“ namísto slova
„Neobsazeno“ vkládá „Mgr. Alena Bláhová (od 15. 3. 2016)“.
23) V oddělení 61F v tabulce na str. 89 se do čtvrtého sloupce „Vedoucí kanceláře“ vkládá
„Andrea Hanusová“.
24) V Textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 91 se dosavadní text v bodu
1.1.2 nahrazuje tímto zněním:
„Věci podle § 9 odst. 2 písm. h), i) o.s.ř. budou po jedné (s výhradou bodu 1.6.)
přidělovány ve sledu jejich nápadu soudním oddělením 17 Cm a 18 Cm počínaje
soudním oddělením 17 Cm.“
25) V Textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 91 se dosavadní text v bodu
1.1.3 nahrazuje tímto zněním:
„Věci podle § 3 odst. 2 písm. e/ zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
budou po jedné (s výhradou bodu 1.6.) přidělovány ve sledu jejich nápadu soudním
oddělením 17 Cm a 18 Cm počínaje soudním oddělením 17 Cm.“
26) V Textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 91 se za bod 1.1.8 vkládá
nový bod „1.1.9 Ke dni 1. 3. 2016 se zrušuje soudní oddělení 25 Cm, ECm.
Pravomocně neskončené věci 25 Cm, ECm se předávají oddělení 17 Cm, ECm.“
27) V Textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 93 se v druhém odstavci bodu
2.1.1 za datum „Od 1. 5. 2015“ vkládá „do 29. 2. 2016“.
28) V Textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 93 se ve třetím odstavci bodu
2.1.1 za slova „Od 1. 7. 2015“ vkládá „do 29. 2. 2016“.
29) V Textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 98 se v bodu 4.1 za slova
„60F“ vkládá „61F (od 1. 4. 2016)“.
30) V příloze č. 1 na str. 131 se v bodu 6) se vypouští „(od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016 stáž u
Nejvyššího správního soudu)“ a za slova „25 Cm Mgr. Petra Weissová“ se vkládá
„(od 1. 3. 2016 přeložena k Nejvyššímu správnímu soudu)“.
31) V příloze č. 5 na str. 132 v kanceláři č. 1 se ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent/Soudní
tajemník“ za slova „Mgr. Lenka Šrytrová“ vkládá „Mgr. Klára Hinková (od 1. 3.
2016)“.
32) V příloze č. 5 na str. 132 v kanceláři č. 1 se ve čtvrtém sloupci „Vedoucí
kanceláře/Zastupující“ vypouští „Karolína Kulková“.
33) V příloze č. 5 na str. 132 v kanceláři č. 1 se v pátém sloupci „Zapisovatelky“ vypouští
„Karolína Kulková“.
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34) V příloze č. 5 na str. 132 v kanceláři č. 2 se ve druhém sloupci „VSÚ/Asistent/Soudní
tajemník“ za slova „Ing. Věra Šejnohová (do 14. 2. 2016)“ vkládá „Mgr. Daniela
Dušková (od 1. 3. 2016)“.
35) V příloze č. 5 na str. 134 v kanceláři č. 6 se ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent“ za slova
„Mgr. Klára Hinková“ vkládá „(do 29. 2. 2016), Mgr. Richard Jenč (od 1. 3. 2016)“.
36) V příloze č. 5 na str. 134 v kanceláři č. 8 se ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent“ za slova
„Mgr. Barbora Tichá (do 31. 1. 2016)“ vkládá „JUDr. Lucie Podařilová DiS (od 1. 3.
2016)“.
37) V příloze č. 5 na str. 134 v kanceláři č. 13 se ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent“ za
slova „JUDr. Jana Petrů“ vkládá „(do 31. 3. 2016), Mgr. Iveta Borková (od 1. 3.
2016)“.
38) V příloze č. 5 na str. 135 v kanceláři č. 14 se ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent“ za
slova „Mgr. Richard Jenč“ vkládá „(do 29. 2. 2016)“.
39) V příloze č. 5 na str. 135 v kanceláři č. 18 se ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent“ za
slova „JUDr. Lucie Podařilová, DiS“ vkládá „(do 29. 2. 2016), Mgr. Danuše
Ranochová (od 1. 3. 2016)“.
40) V příloze č. 6 na str. 136 v kanceláři BR 04 se ve druhém sloupci „VSÚ/Soudní
tajemníci“ za slova „Kateřina Požárová (do 14. 2. 2016)“ vkládá „Mgr. Alena Bláhová
(od 15. 3. 2016)“.
41) V příloze č. 6 na str. 136 v kanceláři BR 04 se ve čtvrtém sloupci „Zapisovatelky“
vypouští „Lenka Žaliová“.
42) V příloze č. 6 na str. 136 v kanceláři BR 02 se ve čtvrtém sloupci „Zapisovatelky“ za
slova „Vladimíra Matulová“ vkládá „Iveta Doskočilová“.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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