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 15. 6. 2016
Změna č. 6
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
15. 6. 2016 takto:

Obchodní úsek

1) V oddělení 15 Cm, ECm, ICm na str. 60 se ve druhém sloupci „Obor působnosti“
dosavadní text nahrazuje zněním „Oddělení zrušeno 15.6.2016 změnou č. 6 rozvrhu práce
pro rok 2016.“
2) V oddělení 55 Cm, ECm, ICm na str. 62 až 63 se ve druhém sloupci „Obor působnosti“
dosavadní text nahrazuje zněním „Oddělení zrušeno 15.6.2016 změnou č. 6 rozvrhu práce
pro rok 2016.“
3) Na konci tabulkové části oddělení obchodního úseku na str. 70 se doplňují soudní
oddělení 70 Cm, ICm a 71 Cm, ICm v tomto znění:
Soud.
odd.

Obor působnosti

Samosoudce

70
Cm,
ICm
(od
16.6.
2016)

Rozhodování v I. stupni:
JUDr.
a) ve věcech přidělených změnou Radka
č. 6 rozvrhu práce pro rok 2016,
Semelová
b) ve věcech incidenčních sporů
vyvolaných úpadkovým řízením
vedeným dle zák. č. 328/1991 Sb.,
o konkursu a vyrovnání, ledaže jde
o vypořádání společného jmění
nebo jiného majetku manželů
(incidenční
spory),
mimo
incidenční spory týkající se
směnek a šeků,
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

Zástupce

71 Cm,
ICm

Asistent
VSÚ
Soudní
tajemník
Asistent
Mgr.
Daniela
Dušková
VSÚ:
Bc. Lenka
Nesvačilová
Soudní
tajemník:
Vladimíra
Polanská

Vedoucí
kanceláře
Přidělení
zaměstnanci
Vedoucí:
Bohumila
Roncseková
Zapisovatelka:
Jaroslava
Bártová

71
Cm,
ICm
(od
16.6.
2016)

projednání
určeny
opatřením
předsedy
(příslušného
místopředsedy) soudu,
e) o žalobách pro zmatečnost ve
věcech soudních oddělení, která
zastupuje.
Rozhodování v I. stupni:
JUDr. Petr
a) ve věcech přidělených změnou Kolář
č. 6 rozvrhu práce pro rok 2016,
b) ve věcech incidenčních sporů
vyvolaných úpadkovým řízením
vedeným dle zák. č. 328/1991 Sb.,
o konkursu a vyrovnání ledaže jde
o vypořádání společného jmění
nebo jiného majetku manželů
(incidenční
spory),
mimo
incidenční spory týkající se
směnek a šeků,
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.

70 Cm,
ICm

Asistent
Mgr.
Daniela
Dušková
VSÚ:
Bc. Lenka
Nesvačilová

Vedoucí:
Bohumila
Roncseková
Zapisovatelka:
Renata
Krédlová

Soudní
tajemník:
Vladimíra
Polanská

4) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 95 se v bodu 1.1.4. slova „4 Cm,
12 Cm, 15 Cm a 55 Cm počínaje soudním oddělením 4 Cm“ nahrazují slovy „4 Cm, 12
Cm, 70 Cm, 71 Cm počínaje soudním oddělením 4 Cm.“
5) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 96 se za bod 1.1.10. vkládá bod
1.1.11. v tomto znění:
„1.1.11. V návaznosti na dopis ministra spravedlnosti ze dne 13.11.2015, č.j. MSP1196/2015-OD-DOH/1, s cílem zefektivnit vyřizování incidenčních sporů a urychlit
průběh insolvenčních řízení se 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:
a) pravomocně neskončené věci agendy Cm [s výjimkou incidenčních sporů vyvolaných
úpadkovým řízením vedeným dle zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, a
věcí 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] vyřizované do 15.6.2016 v oddělení 15 Cm
se předávají oddělení 36 Cm (viz příloha změny č. 6 rozvrhu práce);
b) pravomocně neskončené věci agendy Cm [pouze incidenční spory vyvolané
úpadkovým řízením vedeným dle zák. č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, a věci
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] a agendy ICm vyřizované do 15.6.2016

v oddělení 15 Cm, ICm se předávají do nově zřízeného oddělení 70 Cm, ICm (viz
příloha změny č. 6 rozvrhu práce);
c) pravomocně neskončené věci agendy ECm vyřizované do 15.6.2016 v oddělení 15
ECm se předávají oddělení 35 ECm (viz příloha změny č. 6 rozvrhu práce);
d) pravomocně neskončené věci agendy Cm [s výjimkou incidenčních sporů vyvolaných
úpadkovým řízením vedeným dle zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, a
věcí 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] vyřizované do 15.6.2016 v oddělení 55 Cm
se předávají oddělení 17 Cm (viz příloha změny č. 6 rozvrhu práce);
e) pravomocně neskončené věci agendy Cm [pouze incidenční spory vyvolané
úpadkovým řízením vedeným dle zák. č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, a věci
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] a agendy ICm vyřizované do 15.6.2016
v oddělení 55 Cm se předávají do nově zřízeného oddělení 71 Cm, ICm (viz příloha
změny č. 6 rozvrhu práce);
f) pravomocně neskončené věci agendy ECm vyřizované do 15.6.2016 v oddělení 55
ECm se předávají oddělení 35 ECm (viz příloha změny č. 6 rozvrhu práce).
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.“
6) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 96 až 97 se v bodu 1.4.1. slova „4
Cm, 12 Cm, 15 Cm a 55 Cm počínaje soudním oddělením 4 Cm“ nahrazují slovy „70 Cm,
71 Cm počínaje soudním oddělením 70 Cm.“
7) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 101 až 102 se dosavadní text bodu
2.9 (včetně bodů 2.9.1, 2.9.2 a 2.9.3) 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 a 71 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),
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 nebo 71 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 a 71 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 a 71 ICm.

2.9.3. 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.
8) V příloze č. 1 na str. 136 se za slova „JUDr. Radka Semelová“ vkládá „(oddělení zrušeno
15.6.2016)“
9) V příloze č. 1 na str. 136 se za slova „JUDr. Petr Kolář“ vkládá „(oddělení zrušeno
15.6.2016)“.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně

6 příloh

