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Spr 1/2016
V Brně dne 30. 5. 2016
Změna č. 5
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. 6. 2016 takto:
I.

Trestní úsek
V bodu 2 „Rozdělování trestního nápadu“ na str. 8 se vkládá nové písm. f) ve znění:
„f) v době od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016 se na pobočce krajského soudu ve Zlíně zastavuje
nápad věcí pod písm. c) do senátu 69 T (JUDr. Jiří Dufek). Věci budou postupně
rozdělovány toliko mezi senáty 61 T (JUDr. Radomír Koudela) a 68 T (JUDr. Iveta
Šperlichová) v poměru 2 věci/senát 61 T : 1 věc/senát 68 T s tím, že první věc bude
přidělena příslušnému senátu, který následuje po senátu, jemuž byla naposledy přidělena
věc k vyřízení.“

II.

Občanskoprávní úsek
1) V oddělení 51 C na str. 27 ve třetím sloupci „Samosoudce“ se za slova „JUDr. Petra
Flídrová – jen rozhodnutí z odd. 12 Co“ vkládá „(do 31.5.2016)“ a dále „JUDr. Milan
Čečotka – jen rozhodnutí z odd. 12 Co (od 1.6.2016)“.
2) V části „Poznámky k prvostupňové agendě:“ na str. 28 v bodě 4. se ve třetí větě za slova
„JUDr. Petra Flídrová“ vkládá „(u nápadu do 31.5.2016) a JUDr. Milan Čečotka (u
nápadu od 1.6.2016)“.
3) V oddělení 61 UL na str. 35 ve třetím sloupci „Předseda senátu“ se za slova „JUDr. Jiří
Vávra“ vkládá „JUDr. Milan Čečotka“.
4) V oddělení 60 Co na str. 38 ve třetím sloupci „Předseda senátu“ se za slova „Mgr. Milan
Zavrtálek“ vkládá „(do 19.5.2016)“.
5) V části „Poznámky k odvolací agendě:“ na str. 45 se za bod 11. vkládá text:
„Evidenční senát:
a/ eviduje rozhodnutí senátů občanskoprávního úseku a zařazuje je podle návrhů předsedů
senátů do jednotlivých evidenčních skupin; přitom postupuje podle pokynů určených
příslušným místopředsedou občanskoprávního úseku,
b/ upozorňuje příslušného místopředsedu občanskoprávního úseku na nejednotné
rozhodování senátů občanskoprávního úseku,
c/ připravuje podklady pro jednání odborných a gremiálních porad občanskoprávního
úseku.

JUDr. Pavel Bachratý – předseda evidenčního senátu
JUDr. Milan Čečotka, JUDr. Kateřina Čuhelová, JUDr. Jiří Handlar, JUDr. Dušan
Schinzel – členové evidenčního senátu
Lenka Hložková - referentka evidenčního senátu
Zastupuje: Irena Pospíšilová – protokolující úřednice (pro evidenční senát), Romana
Špeldová (pro ostatní agendu)
Zajišťuje a vykonává činnosti pro evidenční senáty krajského soudu, zařazuje vybraná
rozhodnutí do systému elektronické evidence soudní judikatury „JUDIKATURA“.
Zajišťuje administrativní práce spojené s činností místopředsedů na úseku civilním a
správním. Vede rejstřík St (agendu stížností), Si (agendu podle zák. č. 106/1999 Sb.),
rejstřík UL a činí úkony potřebné k sestavování a ke změnám rozvrhu práce a
k zabezpečení činnosti podle ustanovení § 174a zák. č. 6/2002 Sb. Upravuje webové
stránky KS v Brně.“
III.

Obchodní úsek
1) V oddělení 30 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 74 se v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ za slova „Mgr. Michaela Lochmannová“ vkládá „Mgr.
Ondřej Leifer (od 1.6.2016)“.
2) V oddělení 44 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 80 se v šestém sloupci „Tajemnice
minitýmu/Přidělení zaměstnanci“
- za slova „Karin Horáčková“ vkládá „(do 15.6.2016)“,
- za slova „Zdeňka Dozrálová“ vkládá „(od 16.6.2016 tajemnice minitýmu)“ a dále
„Miroslava Jankůjová DiS (od 16.6.2016 přidělený zaměstnanec)“.
3) V části „Zapisovatelky určené na výpomoc na úseku insolvenčního soudnictví“ na str. 85
se za slova „Miroslava Jankůjová DiS“ vkládá „(do 15.6.2016)“ a dále „Erika Houšťová
(od 16.6.2016)“.
4) V oddělení 62, 65, 69 F na str. 87 se v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“
- za slova „Alžběta Káňová“ vkládá „(do 31.5.2016)“ a dále „Eva Binarová (od
1.6.2016)“,
- za slova „Iveta Doskočilová“ vkládá „Iva Petrová“.
5) V oddělení 63, 67 F na str. 88 se v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“
- za slova „Alžběta Káňová“ vkládá „(do 31.5.2016)“ a dále „Eva Binarová (od
1.6.2016)“,
- za slova „Iveta Doskočilová“ vkládá „Iva Petrová“.
6) V oddělení 19 Cm, ECm na str. 89 se v šestém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní
tajemník“ za slova „Mgr. Lucie Janoušková“ vkládá „Alexandra Kovaničová (od
1.6.2016)“.
7) V oddělení 70, 71, 72 F na str. 92 se v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ za slova „Eva Binarová“ vkládá „(do 31.5.2016)“ a dále „Alena Boková (od
23.5.2016)“.

8) V oddělení 63 F tabulky veřejného rejstříku na str. 93 se ve čtvrtém sloupci „Vedoucí
kanceláře“ za slova „Alžběta Káňová“ vkládá „(do 31.5.2016)“ a dále „Eva Binarová (od
1.6.2016)“.
9) V oddělení 65 F tabulky veřejného rejstříku na str. 93 se ve čtvrtém sloupci „Vedoucí
kanceláře“ za slova „Alžběta Káňová“ vkládá „(do 31.5.2016)“ a dále „Eva Binarová (od
1.6.2016)“.
10) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 94 se v bodu 1.1.6. za dosavadní
text vkládá „Řízení o vyloučení člena statutárního orgánu z funkce podle § 65 a řízení
o dalším vyloučení člena statutárního orgánu z funkce podle § 67 zák. č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), se považují
za statusová řízení ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a/ (§ 85 písm. a/) zák. č. 292/2013 Sb.
Řízení o vzniku ručení člena statutárního orgánu za splnění povinností obchodní
korporace podle § 68 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), se považují (je-li dána věcná příslušnost krajských
soudů) za sporná řízení podle § 9 odst. 2 písm. f/ o.s.ř.“
11) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 94 se za bod 1.1.9. vkládá nový
bod 1.1.10. ve znění: „1.1.10. Od 1.6.2016 do 31.12.2016 je zastaven nápad nově
zapisovaných návrhových věcí do soudního oddělení 35 Cm.“
12) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 100 se v bodu 2.9.1. vypouští
písm. „c) řízení ve věci vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu
funkce a ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace dle § 63 až 70 násl. zák. č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích)“.
13) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 100 se za bod 2.9.3. vkládá nový
bod 2.9.4. ve znění: „2.9.4. 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.“
14) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 107 se v bodu 6.15. za větu „První
věc bude přidělena soudnímu oddělení, které je uvedeno pod čís. 1, další věc soudnímu
oddělení pod čís. 2 atd. (tzv. kolečko); k takovému přidělení již nebude vydáváno
samostatné opatření předsedy soudu příp. zastupujícího místopředsedy soudu.“ vkládá
„Evidenci zajišťující postupné přidělování věcí jednotlivým soudním oddělením vede
dozorčí úřednice.“
15) V příloze č. 5 Složení soudních kanceláří oddělení insolvence, konkursu, vyrovnání a
incidenčních sporů na str. 138 se v kanceláři č. 14 ve třetím sloupci v položce „Asistent“
za slova „Mgr. Michaela Lochmannová“ vkládá „Mgr. Ondřej Leifer (od 1.6.2016)“.

16) V příloze č. 5 Složení soudních kanceláří oddělení insolvence, konkursu, vyrovnání a
incidenčních sporů na str. 139 se v kanceláři č. 22
- ve čtvrtém sloupci „Soudní tajemnice/Zastupující“ za slova „Karin Horáčková“ vkládá
„(do 15.6.2016)“ a dále „Zdeňka Dozrálová (od 16.6.2016)“,
- v pátém sloupci „Zapisovatelky“ za slova „Zdeňka Dozrálová“ vkládá „(do
15.6.2016)“ a dále „Miroslava Jankůjová DiS (od 16.6.2016)“.
17) V příloze č. 6 Složení soudních kanceláří veřejných rejstříků na str. 140 se v kanceláři
BR02
- ve třetím sloupci „Vedoucí kanceláře/Vedení registru“ za slova „Alžběta Káňová“
vkládá „(do 31.5.2016)“ a dále „Eva Binarová (od 1.6.2016)“,
- ve čtvrtém sloupci „Zapisovatelky“ za slova „Iveta Doskočilová“ vkládá „Iva Petrová
(od 1.6.2016)“.
18) V příloze č. 6 Složení soudních kanceláří veřejných rejstříků na str. 141 se v kanceláři
BR06 ve čtvrtém sloupci „Zapisovatelky“ za slova „Eva Binarová“ vkládá „(do
31.5.2016)“ a dále „Alena Boková (od 1.6.2016)“.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně

