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. 6. 2016
Změna č. 7
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. 7. 2016 takto:
I.

Státní správa krajského soudu

U zastupujícího místopředsedy krajského soudu JUDr. Ivana Meluzína na straně 5 se v první
odrážce dosavadní text „pro úsek obchodní, veřejných rejstříků a insolvenční, včetně plnění úkolů
soudního dohledu“ nahrazuje zněním „pro úsek obchodní a veřejných rejstříků, včetně plnění úkolů
soudního dohledu“. Současně se na straně 5 vkládá (doplňuje) pověření Mgr. Martina Hejdy
zastupováním místopředsedy v tomto znění:

Mgr. Martin Hejda
pověřen zastupováním
místopředsedy (od
1.7.2016)

-

-

-

-

-

pro úsek insolvenční, včetně plnění úkolů soudního dohledu
soudce v agendě konkurzů a vyrovnání, insolvenční a
incidenčních sporů
zastupuje-li nepřítomného předsedu, je příkazcem operací
podle zák. č. 320/2001 Sb. při výkonu státní správy soudu v
rozsahu Instrukce předsedy Krajského soudu v Brně k
zabezpečení vnitřní finanční kontroly Spr 2218/2004 v
platném znění
poskytuje informace a vypracovává návrhy rozhodnutí o
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace (zák. č. 106/1999
Sb.) podle přidělení určeném předsedou soudu
určuje osoby pro funkce insolvenčního správce (předběžného
správce, zvláštního insolvenčního správce, zástupce
insolvenčního správce a odděleného insolvenčního správce)
podle § 25 a násl. zák. č. 182/2006 Sb. v době nepřítomnosti
předsedy soudu i místopředsedy JUDr. Pavla Bachratého
odpovídá za vedení pracovních porad na insolvenčním úseku
dohlíží na plnění povinností spojených s podáním návrhů na
určení lhůty k provedení procesního úkonu na insolvenčním
úseku
vyřizuje stížnosti a oznámení

Zastupování předsedy soudu v době jeho nepřítomnosti – na str. 6 až 7 ve druhém odstavci se
na konci věty vypouští „JUDr. Ivan Meluzín“ a vkládá se „Mgr. Martin Hejda“.
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II.

Trestní úsek
1) V oddělení 61 T, Nt na str. 14 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se
za slova „Protokolující úřednice: Hana Heliová“ vkládá „Marcela Javoříková, DiS.,
Jana Štecová“.
2) V oddělení 68 T, Nt na str. 15 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se
za slova „Protokolující úřednice Hana Heliová“ vkládá „Marcela Javoříková, DiS.,
Jana Štecová“.
3) V oddělení 69 T, Nt na str. 15 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se
za slova „Protokolující úřednice: Hana Heliová“ vkládá „Marcela Javoříková, DiS.,
Jana Štecová“.
4) V oddělení 6 To, Nt na str. 22
- v pátém sloupci „Členové senátu“ se za slovy „Mgr. Vít Krchňáček“ vypouští „ dočasně přidělený od 1.1. do 30.6.2016“ a vkládá se „ - dočasně přidělený od 1.1. do
31.12.2016“
- v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Protokolující
úřednice: Hana Heliová“ vkládá „Marcela Javoříková, DiS., Jana Štecová“ a dále se
vypouští zapisovatelka „Marcela Javoříková, DiS.“
5) V příloze „A) – B) Seznam přísedících v jednotlivých senátech I. hlavy Krajského
soudu v Brně a pobočky ve Zlíně“ na str. 134 se do „Poznámky:“ vkládá nový bod,
který zní:
„V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy senátu (např. stáž) jsou přísedící
z takového oddělení využívání k zástupům do jiných soudních oddělení přednostně.“
6) V příloze A) na str. 134 až 135
- ve sloupci „Přísedící senát 10T“ se za slova 9. Jindrová Květoslava“ vkládá „(do 22. 4.
2016)“.
- ve sloupci „Přísedící senát 39T“ se za slova „2. Kondys Dušan“ vkládá „(do 30. 6.
2016)“, za slova „3. Sochor Jan Ing.“ se vkládá „(do 30. 6. 2016)“, za slova „4.
Dvořák Dobromil“ se vkládá „(do 30. 6. 2016)“ a za slova „7. Hájková Zdeňka“ se
vkládá „(do 30. 6. 2016)“.
- ve sloupci „Přísedící senát 40T“ se vkládá „13. Minářová Marie JUDr. (od 1. 7.
2016)“.
- ve sloupci „Přísedící senát 43T“ se vkládá „9. Bartušek Jiří Mgr. (od 1. 7. 2016) 10.
Fišer Rudolf (od 1. 7. 2016) 11. Jirásek Igor MVDr. (od 1. 7. 2016)“.
- ve sloupci „Přísedící senát 48T“ se vkládá „12. Kondys Dušan (od 1. 7. 2016), 13.
Sochor Jan Ing. (od 1. 7. 2016) 14. Dvořák Dobromil (od 1. 7. 2016) 15. Rozkydalová
Dagmar (od 1. 7. 2016)“.
- ve sloupci „Přísedící senát 50T“ se vkládá „8. Kozumplík Ivo Ing. (od 1. 7. 2016) 9.
Vaníček Hugo Ing. (od 1. 7. 2016) 10. Piterna František (od 1. 7. 2016) 11. Mlaskač
Václav (od 1. 7. 2016) 12. Černá Marie JUDr. (od 1. 7. 2016) 13. Vaněrek Pavel Mgr.
(od 1. 7. 2016)“.
- ve sloupci „Přísedící senát 52T“ se za slova „3. Kozumplík Ivo Ing.“ vkládá „(do 30.
6. 2016)“, za slova „6. Vaníček Hugo Ing.“ se vkládá „(do 30. 6. 2016)“, za slova „7.
Piterna František“ se vkládá „(do 30. 6. 2016)“, za slova „9. Mlaskač Václav“ se
vkládá „(do 30. 6. 2016)“ a za slova „13. Švestková Blažena“ se vkládá „14.
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Makovský Jarmil (od 1. 7. 2016) 15. Sigmund Jiří (od 1. 7. 2016) 16. Švihálková
Michaela Mgr. (od 1. 7. 2016) 17. Šoukal Jiří JUDr. (od 1. 7. 2016)“.
III.

Občanskoprávní úsek
1) V oddělení 23 C, EC, EPR na str. 26 v pátém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci/Asistent soudce“ se za slova „Mgr. Andrea Boráková – asistent soudce“
vkládá „(do 30.6.2016)“.
2) V oddělení 35 C na str. 27 v pátém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci/Asistent soudce“ se za slova „Jako v odd. 23 C“ vkládá „Mgr. Martina
Marková – asistentka soudce (od 18.7.2016)“.
3) V části „Poznámky k prvostupňové agendě:“ na str. 28 v poznámce č. 5. se za slova
„zastupuje Mgr. Andrea Boráková“ vkládá „(do 30.6.2016)“.
4) V oddělení 17 Co na str. 30 ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slova „JUDr.
Ivana Tomková“ vkládá „- od 1.7.2016 do 31.12.2016 dočasně přidělena k NS ČR“.
5) V oddělení 28 Co na str. 33 v pátém sloupci „Členové senátu“ se za slovy „JUDr.
Růžička“ vypouští „ - dočasně přidělený od 1.1. do 30.6.2016“ a vkládá se „ - dočasně
přidělený od 1.1. do 31.12.2016“.
6) V oddělení 70 Co na str. 35 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se za slova „Mgr. Andrea Boráková – asistentka soudce JUDr. Michala
Ryšky“ vkládá „(do 30.6.2016)“ a dále se vkládá „Mgr. Martina Marková – asistentka
soudce (od 18.7.2016)“.
7) V oddělení 58 Co na str. 36
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slovy „Mgr. Magdalena Bačíková“ vypouští
„ - dočasně přidělena od 1.12.2015 do 30.6.2016“.
- v pátém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Jana
Štecová“.
8) V oddělení 59 Co na str. 37 v pátém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se vypouští „Jana Štecová“.
9) V oddělení 60 Co na str. 38
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slovy „Mgr. Magdaléna Garguláková“
vypouští „ - dočasně přidělena od 1.2. do 30.6.2016“ a vkládá se „dočasně přidělena
od 1.2. do 31.12.2016“.
- v pátém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Jana
Štecová“.
10) V oddělení 54 Co na str. 39 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/přidělení
zaměstnanci“ se za slova „Jiřina Hartmanová“ vkládá „Bayasgalan Jargalsaikhan“.
11) V části „Poznámky k odvolací agendě:“ na str. 41 - 46
- v poznámce č. 4 se za sedmou větu vkládá text „U více než tříčlenných senátů platí
navíc tato pravidla: Je-li soudem prvního stupně opakovaně předložena k rozhodnutí
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věc, v níž předchozí prvostupňové rozhodnutí bylo v odvolacím řízení zrušeno,
připadne věc senátu ve složení, v jakém rozhodoval o zrušení předchozího rozhodnutí
soudu prvního stupně. Po zrušení odvolacího rozhodnutí Ústavním, Nejvyšším nebo
zmatečnostním (§ 235a a násl. o.s.ř.) soudem připadne věc senátu ve složení, ve
kterém vydal zrušené rozhodnutí. Nebude-li v těchto případech v oddělení zařazen
soudce, který byl přítomen při předchozím projednání věci jako soudce referující,
bude věc přidělena dle kritérií upravujících rozdělení nápadu nových věcí. Nebude-li
v těchto případech v oddělení zařazen některý z dalších soudců (odlišných od soudce
referujícího), bude věc přidělena soudci, který byl při předchozím projednání věci
soudcem referujícím a chybějící člen (členové) senátu budou určeni dle kritérií
upravujících rozdělení nápadu nových věcí.“
-

se vkládá nová poznámka č. 12. ve znění:
„12. Přidělování věcí v senátech složených z více než 3 soudců a zastupování
a) V odd. 12Co se nápad věcí rozděluje mezi předsedy senátu JUDr. Jiřího Bilíka a
JUDr. Pavla Bachratého v poměru 1:0. JUDr. Pavel Bachratý předsedá senátu pouze
ve věcech, kde je JUDr. Jiří Bilík vyloučen, anebo ve dnech, kdy je JUDr. Jiří Bilík
nepřítomen. Jako člen senátu JUDr. Bachratý rozhoduje při vyloučení nebo
nepřítomnosti Mgr. Zatloukala nebo Mgr. Nekudové Hajdové.
b) V odd. 38Co se nápad věcí rozděluje mezi předsedy senátu JUDr. Naďu
Kovářovou, JUDr. Milana Čečotku, členy senátu JUDr. Irenu Vitovskou a JUDr.
Milana Bořka v poměru 1:1:1:0. JUDr. Milan Bořek rozhoduje jako člen senátu pouze
v případech nepřítomnosti nebo vyloučení některého předsedy senátu nebo členky
senátu JUDr. Ireny Vitovské.
c) V odd. 44Co se nápad věcí rozděluje mezi předsedy senátu a členy senátu v poměru
1:1:1:1 v pravidelně se opakujícím pořadí JUDr. Cigánek, JUDr. Skalická, JUDr.
Hynek, Mgr. Bastlová. Věci, ve kterých je účastníkem řízení Ing. Pavel Polák a
současně některý předseda nebo člen senátu, jsou mimo pravidelné pořadí 1:1:1:1
přidělovány pravidelně (v pořadí uvedeném v předcházející větě) těm předsedům a
členům senátu, kteří nejsou účastníky řízení (ten, kdo je účastníkem řízení, je v pořadí
přidělování vždy vynechán).
ca) Věci přidělené JUDr. Cigánkovi a JUDr. Hynkovi rozhodne senát ve složení JUDr.
Cigánek (předseda), JUDr. Skalická a JUDr. Hynek (v případě nepřítomnosti nebo
vyloučení JUDr. Cigánka předsedá JUDr. Skalická a v případě nepřítomnosti nebo
vyloučení JUDr. Skalické nebo JUDr. Hynka věc jako členka senátu rozhodne Mgr.
Bastlová).
cb) Věci přidělené JUDr. Skalické rozhodne senát ve složení JUDr. Skalická
(předsedkyně), JUDr. Cigánek a JUDr. Hynek (v případě nepřítomnosti nebo
vyloučení JUDr. Skalické předsedá JUDr. Cigánek a v případě nepřítomnosti nebo
vyloučení JUDr. Cigánka nebo JUDr. Hynka věc jako členka senátu rozhodne Mgr.
Bastlová).
cc) Věci přidělené Mgr. Bastlové v pořadí lichém rozhodne senát ve složení JUDr.
Cigánek (předseda), JUDr. Skalická a Mgr. Bastlová (v případě nepřítomnosti nebo
vyloučení JUDr. Cigánka předsedá JUDr. Skalická a v případě nepřítomnosti nebo
vyloučení JUDr. Skalické nebo Mgr. Bastlové věc jako člen senátu rozhodne JUDr.
Hynek). Věci přidělené Mgr. Bastlové v pořadí sudém rozhodne senát ve složení
JUDr. Cigánek (předseda), JUDr. Hynek a Mgr. Bastlová (v případě nepřítomnosti
nebo vyloučení JUDr. Cigánka předsedá JUDr. Skalická a v případě nepřítomnosti
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nebo vyloučení JUDr. Hynka nebo Mgr. Bastlové věc jako členka senátu rozhodne
JUDr. Skalická).
d) V odd. 47Co se nápad věcí rozděluje mezi předsedy senátu a členy senátu v poměru
1:1:1:1 pravidelně v pořadí JUDr. Vávra, JUDr. Illová, Mgr. Mildeová a JUDr.
Pořízek. Věci přidělené JUDr. Vávrovi rozhoduje senát ve složení JUDr. Vávra, JUDr.
Illová a Mgr. Mildeová, v případě vyloučení či nepřítomnosti některého z nich
rozhoduje JUDr. Pořízek. Věci přidělené JUDr. Illové rozhoduje senát ve složení
JUDr. Pořízek (předseda), JUDr. Illová a Mgr. Mildeová, v případě vyloučení či
nepřítomnosti některého z nich rozhoduje JUDr. Vávra. Věci přidělené Mgr. Mildeové
rozhoduje senát ve složení JUDr. Vávra (předseda), JUDr. Pořízek a Mgr. Mildeová, v
případě vyloučení či nepřítomnosti JUDr. Vávry rozhoduje JUDr. Pořízek, v případě
vyloučení či nepřítomnosti JUDr. Pořízka nebo Mgr. Mildeové rozhoduje JUDr.
Illová. Věci přidělené JUDr. Pořízkovi rozhoduje senát ve složení JUDr. Pořízek
(předseda), JUDr. Vávra a JUDr. Illová, v případě vyloučení či nepřítomnosti JUDr.
Pořízka rozhoduje JUDr. Vávra, v případě vyloučení či nepřítomnosti JUDr. Illové
rozhoduje Mgr. Mildeová.
e) V odd. 54Co se věci rozdělují na dvě skupiny. 1) Věci, ve kterých dle obsahu
napadeného rozhodnutí a odvolání by mělo být rozhodováno po nařízeném jednání
(tzv. věci veřejné). 2) Věci, ve kterých dle obsahu napadeného rozhodnutí a odvolání
by mělo být možno rozhodnout bez nařízeného jednání (tzv. věci neveřejné).
Přidělování věcí v těchto skupinách je navzájem na sobě nezávislé. V každé ze skupin
se věci přidělují postupně podle časového pořadí nápadu věci mezi předsedy senátu
JUDr. Jaroslava Mádra a JUDr. Evu Fučíkovou a členy senátu Mgr. Miroslava Pecha,
Mgr. Leonu Sukanou a JUDr. Lenku Prokšovou v poměru 1:1:1:1:0,8 (každá pátá věc,
která by měla připadnout na JUDr. Prokšovou, se jí nepřiděluje). Stejně tak se přidělují
i věci zapsané do rejstříku 54Nc.
Věci přidělené JUDr. Mádrovi, Mgr. Sukané a Mgr. Pechovi rozhoduje senát (I.) ve
složení JUDr. Mádr (A), Mgr. Sukaná (B) a Mgr. Pech (C).
Věci přidělené JUDr. Fučíkové a JUDr. Prokšové rozhoduje senát (II.) ve složení
JUDr. Fučíková jako předsedkyně (D) a JUDr. Prokšová (E). Třetím členem senátu je
vždy jeden ze zbývajících soudců odd. 54Co. Ti se při rozhodování pravidelně střídají,
a to v pořadí JUDr. Mádr, Mgr. Sukaná a Mgr. Pech podle časového pořadí nápadu
věci.
V případě nepřítomnosti soudce na pracovišti, trvající déle jak 5 pracovních dnů
z důvodů jiných než čerpání dovolené, se tomuto soudci zastavuje po dobu jeho
nepřítomnosti přidělování nového nápadu dle kritérií shora.
V případě nepřítomnosti nebo vyloučení jiného než referujícího soudce se při
rozhodování v jednotlivých věcech upravuje zastupování takto:
Senát I.
Za JUDr. Mádra (A) JUDr. Fučíková (D)
Za Mgr. Sukanou (B) JUDr. Fučíková (D) a v případě její nepřítomnosti nebo
vyloučení JUDr. Prokšová (E)
Za Mgr. Pecha (C) JUDr. Prokšová (E) a v případě její nepřítomnosti nebo vyloučení
JUDr. Fučíková (D)
V případě současné nepřítomnosti nebo vyloučení dvou členů senátu I. zastupuje
JUDr. Fučíková (D) a JUDr. Prokšová (E)
Senát II.
Za JUDr. Fučíkovou (D) JUDr. Mádr (A)
V případě, že je senát složený z JUDr. Fučíkové (D), JUDr. Prokšové (E) a JUDr.
Mádra (A), zastupuje
5

- JUDr. Mádra (A) jako člena senátu Mgr. Sukaná (B) a v případě její nepřítomnosti
Mgr. Pech (C)
- JUDr. Prokšovou (E) Mgr. Pech (C) a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Sukaná (B)
V případě, že je senát složený z JUDr. Fučíkové (D), JUDr. Prokšové (E) a Mgr.
Sukané (B)
- Mgr. Sukanou (B) Mgr. Pech (C) a v případě jeho nepřítomnosti JUDr. Mádr (A)
- JUDr. Prokšovou (E) JUDr. Mádr (A) a v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Pech (C)
V případě, že je senát složený z JUDr. Fučíkové (D), JUDr. Prokšové (E) a Mgr.
Pecha (C)
- Mgr. Pecha (C) Mgr. Sukaná (B) a v případě její nepřítomnosti JUDr. Mádr (A)
- JUDr. Prokšovou (E) Mgr. Sukaná (B) a v případě její nepřítomnosti JUDr. Mádr (A)
f) V odd. 61 UL se věci rozdělují jen mezi předsedy senátu JUDr. Pavla Bachratého a
JUDr. Milana Čečotky v poměru 1:1. Spolu s těmito dvěma předsedy senátu rozhodují
ostatní předsedové senátu a členka senátu následovně:
- JUDr. Jiří Vávra rozhoduje v obchodních věcech
- JUDr. Petr Sladký rozhoduje ve všech ostatních občanskoprávních věcech
- JUDr. Světlana Bartošová rozhoduje v trestních věcech
V případě nepřítomnosti nebo vyloučení JUDr. Bachratého rozhoduje v civilních
věcech senát ve složení JUDr. Čečotka, JUDr. Sladký, JUDr. Vávra, v případě
nepřítomnosti nebo vyloučení JUDr. Čečotky rozhoduje senát ve složení JUDr.
Bachratý, JUDr. Sladký, JUDr. Vávra, v případě nepřítomnosti nebo vyloučení JUDr.
Vávry rozhoduje jako člen senátu v obchodních věcech JUDr. Sladký, v případě
nepřítomnosti nebo vyloučení JUDr. Sladkého rozhoduje jako člen senátu v ostatních
občanskoprávních věcech JUDr. Vávra a v případě nepřítomnosti nebo vyloučení
JUDr. Bartošové rozhoduje v trestních věcech jako člen senátu JUDr. Sladký.
g) Při zastupování senátů nahrazuje nepřítomného nebo vyloučeného předsedu senátu
předseda zastupujícího senátu. Nepřítomného nebo vyloučeného prvního člena senátu
nahrazuje první člen zastupujícího senátu a není-li přítomen, tak druhý člen
zastupujícího senátu a není-li přítomen ani ten, tak předseda zastupujícího senátu.
Nepřítomného nebo vyloučeného druhého člena senátu nahrazuje druhý člen
zastupujícího senátu a není-li přítomen, tak první člen zastupujícího senátu a není-li
přítomen ani ten, tak předseda zastupujícího senátu.
h) Jde-li o zastoupení tříčlenného senátu senátem čtyřčlenným, tak předsedu
tříčlenného senátu zastupuje prvně uvedený předseda zastupujícího senátu a není-li
přítomen nebo je vyloučen, tak předseda senátu uvedený jako druhý. Prvního člena
senátu zastupuje první člen zastupujícího senátu a není-li přítomen nebo je-li
vyloučen, tak zastupuje druhý člen zastupujícího senátu, případně dále první předseda
a poté druhý předseda zastupujícího senátu. Druhého člena senátu zastupuje druhý
člen zastupujícího senátu a není-li přítomen nebo je-li vyloučen, tak zastupuje první
člen zastupujícího senátu, případně dále druhý předseda a poté první předseda
zastupujícího senátu. Při zastupování senátu 37Co senátem 38Co JUDr. Milan Bořek
nezastupuje, takže u zastupování senátem 38Co platí pro pravidla uvedená v písm. i).
i) Jde-li o zastoupení senátu realizované tříčlenným senátem, v němž jsou dva
předsedové senátu a jeden člen senátu, tak nepřítomného nebo vyloučeného předsedu
senátu zastupuje prvně uvedený předseda zastupujícího senátu a není-li přítomen nebo
je vyloučen, tak předseda senátu uvedený jako druhý. Je-li nepřítomen nebo vyloučen
první člen senátu, tak jej zastupuje druhý předseda zastupujícího senátu a není-li
přítomen nebo je-li vyloučen, tak člen zastupujícího senátu, příp. první předseda
zastupujícího senátu. Je-li nepřítomen nebo vyloučen druhý člen senátu, tak jej
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zastupuje člen zastupujícího senátu a není-li přítomen nebo je-li vyloučen, tak druhý
předseda zastupujícího senátu, příp. první předseda zastupujícího senátu.
12) V části „Evidenční senát“ na str. 46 se za text:
„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.“
vkládá text:
„Mgr. Martina Marková – od 18.7.2016 asistentka předsedy evidenčního senátu.
Připravuje podklady pro jednání a rozhodování evidenčního senátu, porovnává
navržená rozhodnutí s judikaturou, provádí anonymizace a jazykové korekce
rozhodnutí schválených evidenčním senátem.“
IV.

Úsek správního soudnictví
1) V oddělení 22 Ad, A, Az, Na na str. 47
- v druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „2/6“ a vkládá se „2/7“.
- v pátém sloupci „Zastupující soudní odd.“ se vypouští „Odd. v poř. 33, 41“ a vkládá se
„Odd. v poř. 32, 33, 41“.
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Mgr.
Kristina Brezovan - asistentka soudkyně (od 1.2.2016)“ vkládá „Soudní tajemnice:
Naděžda Koblížková (od 1.7.2016)“.
2) V oddělení 29 Af, Ad, A, Na na str. 47 – 48
- v druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „7/23“ a vkládá se „7/22“.
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „ Mgr.
Andrea Matyiová – asistentka Mgr. Petra Pospíšila (od 1.4.2016)“ vkládá „Mgr.
Lenka Suchá – asistentka JUDr. Faisala Husseiniho, Ph.D. (od 1.7.2016)“.
3) V oddělení 30 Af, Ad, A, Na na str. 48
- v druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „6/23“ a vkládá se „5/22“
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slova „JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.“ vkládá
„(do 30.6.2016)“.
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Mgr. Bc.
Petra Pimková – asistentka soudce JUDr. Lukáše Hloucha, Ph.D.“ vkládá „(od
1.4.2016 do 30.6.2016)“.
4) V oddělení 31 Af, Ad, A, Na na str. 49 v druhém sloupci „Obor působnosti“ se
vypouští „4/23“ a vkládá se „4/22“.
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5) V oddělení 32 A, Az, Na na str. 49
- v prvním sloupci „Soudní odd.“ se za slova „32 A“ vkládá „32 Ad“.
- v druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „Rozhodování ve věcech podle
zákona č. 326/1999 Sb., které jsou svěřeny k rozhodování samosoudcům. 2/4 nápadu“
a vkládá se „Jako v odd. 22 A 1/7 nápadu.“ a dále se vkládá „Jako v odd. 22 Ad 1/7
nápadu.“
- v třetím sloupci „Předseda senátu, Samosoudce“ se za slovy „JUDr. Milada Haplová samosoudkyně“ vypouští text „- bez nového nápadu do 30.6.2016“ a vkládá se „(do
30.6.2016)“.
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Mgr.
Lenka Suchá - asistentka soudce JUDr. Milady Haplové“ vkládá „(od 1.4.2016 do
30.6.2016)“.
6) V oddělení 33 Ad, A, Az, Na na str. 49 – 50
- v druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „2/6“ a vkládá se „2/7“ a dále se
vypouští „Jako v odd. 32 A 2/4 nápadu.“
- v pátém sloupci „Zastupující soudní odd.“ se vypouští „ Odd. v poř. 41, 22 s výjimkou
nápadu sdíleného s odd. 32A, u něhož platí Odd. v poř. 32, 22, 41“ a vkládá se „Odd.
v poř. 41, 22, 32“.
7) V oddělení 34 Ad, Na na str. 50
- v druhém sloupci „Obor působnosti“ se dosavadní text nahrazuje zněním „Oddělení
zrušeno k 1. 7. 2016“.
- v třetím sloupci „Předseda senátu, Samosoudce“ se za slovy „JUDr. Milada Haplová samosoudkyně“ vypouští text „- bez nového nápadu do 30.6.2016“ a vkládá se „(do
30.6.2016)“.
- v pátém sloupci „Zastupující soudní odd.“, v šestém sloupci „VSÚ“ a v sedmém
sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se dosavadní text vypouští.
8) V oddělení 36 Ad, Na na str. 50
- v druhém sloupci „Obor působnosti“ se dosavadní text nahrazuje zněním „Oddělení
zrušeno k 1. 7. 2016“.
- v třetím sloupci „Předseda senátu, Samosoudce“ se za slovy „JUDr. Milada Haplová –
předsedkyně senátu“ vypouští text „- bez nového nápadu do 30.6.2016“ a vkládá se
„(do 30.6.2016)“.
- v čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se před slova „JUDr. Jana Kubenová“ vkládá „Do
30.6.2016:“.
- v pátém sloupci „Zastupující soudní odd.“, v šestém sloupci „VSÚ“ a v sedmém
sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se dosavadní text vypouští.
9) V oddělení 41 Ad, A, Az, Na na str. 51
- v druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „2/6“ a vkládá se „2/7“
- v pátém sloupci „Zastupující soudní odd.“ se vypouští „Odd. v poř. 22, 33“ a vkládá se
„Odd. v poř. 22, 32, 33“.
10) V oddělení 56 Az, Na na str. 51 v pátém sloupci „Zastupující soudní odd.“ se vypouští
„Odd. v poř. 22, 33, 41“ a vkládá se „Odd. v poř. 22, 32, 33, 41“.
11) V odd. 62 Af, Ad, A, Na na str. 51 v druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští
„6/23“ a vkládá se „6/22“.
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12) V oddělení 63 A, Na na str. 51 – 52
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Mgr.
Kristina Brezovan – asistentka JUDr. Evy Lukotkové (od 1.4.2016)“ vkládá „Mgr.
Lenka Suchá – asistentka JUDr. Faisala Husseiniho, Ph.D. (od 1.7.2016)“.
- v pátém sloupci „Zastupující soudní odd.“ se vypouští „Odd. v poř. 64, 6“ a vkládá se
Odd. v poř. 64, 65, 67“.
13) V obecné části rozvrhu práce úseku správního soudnictví na str. 54 - 57
-

v bodu 7) se vypouští text ve znění „…, s výjimkou nápadu ve věcech podle zákona č.
326/1999 Sb., které jsou svěřeny k rozhodování samosoudcům a které podle pravidel
uvedených pod body 1) a 2) přiděluje vedoucí kanceláře soudním odd. 32 A a 33 A.“

-

v bodu 17) se text „JUDr. Miladě Haplové se z důvodu rovnoměrného rozložení
pracovního vytížení, jakož i z důvodu oznámení o vzdání se funkce soudkyně,
které hodlá učinit, zastavuje nový nápad věcí do soudního odd. 34 Ad a 36 Ad, a to do
30.6.2016.“ nahrazuje textem ve znění:
„17) Ke dni 1.7.2016 se zrušuje soudní oddělení 34 Ad, Na a oddělení 36 Ad, Na.“

- za bod 17) se vkládá nový bod 18) ve znění:
„18) Vzhledem k zániku funkce soudkyně JUDr. Milady Haplové se dnem 1.7.2016
přerozdělují věci, které vyřizovala jako předsedkyně senátu a samosoudkyně soudního
odd. 32 A a odd. 36 Ad, jestliže nebyly vyřízeny do 30.6.2016. K přerozdělení
nevyřízených věcí mezi soudní oddělení dochází:
- postupně podle datumu jejich nápadu zapsaného v rejstříku 32 A a 36 Ad od
nejstarší napadlé věci po nejmladší [u věcí, v nichž bylo rozhodnutí zrušeno
Nejvyšším správním soudem či Ústavním soudem, je z hlediska jejich stáří rozhodné
datum obživnutí věci v rejstříku 32 A (věci sp. zn. 32 A 55/2013, 32 A 82/2014) a 36
Ad (věci sp. zn. 36 Ad 7/2013, 36 Ad 38/2013, 36 Ad 31/2014, 36 Ad 44/2013, 36 Ad
43/2014, 36 Ad 32/2014, 36 Ad 30/2014, 36 Ad 56/2014 a 36 Ad 6/2013)],
- s ohledem na stanovené poměry nápadu u jednotlivých soudních oddělení od
1.7.2016,
- při respektování pravidla, že věci, v nichž je dána totožnost účastníků, se přidělují
témuž soudnímu oddělení,
a to tak, že:
a) senátní věci zapsané JUDr. Miladě Haplové v odd. 32 A a 36 Ad se přerozdělují
soudním oddělením: (i) 29 Af, Ad, A, Na, (ii) 30 Af, Ad, A, Na, (iii) 31 Af, Ad, A, Na
a (iv) 62 Af, Ad, A, Na podle přílohy 1;
b) samosoudcovské věci zapsané JUDr. Miladě Haplové v odd. 32 A se přerozdělují
soudním oddělením: (i) 22 Ad, A, Az, Na, (ii) 32 Ad, A, Az, Na, (iii) 33 Ad, A, Az,
Na a (iv) 41 Ad, A, Az, Na podle přílohy 2.“
V.

Obchodní úsek

1) V oddělení 4 Cm, ECm, ICm na str. 58 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se vypouští „Bohumila Roncseková“ a vkládá se „Ivana Boháčková“.
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2) V oddělení 12 Cm, ECm, ICm na str. 60 v šestém sloupci „Vedoucí
kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Bohumila Roncseková“ a vkládá se
„Ivana Boháčková“.
3) V oddělení 15 Cm, ECm, ICm na str. 60 v šestém sloupci „Vedoucí
kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Bohumila Roncseková“ a vkládá se
„Ivana Boháčková“.
4) V oddělení 55 Cm, ECm, ICm na str. 62 v šestém sloupci „Vedoucí
kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Bohumila Roncseková“ a vkládá se
„Ivana Boháčková“.
5) V oddělení 70 Cm, ICm na str. 70 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se vypouští „Bohumila Roncseková“ a vkládá se „Ivana Boháčková“.
6) V oddělení 71 Cm, ICm na str. 70 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se vypouští „Bohumila Roncseková“ a vkládá se „Ivana Boháčková“.
7) V oddělení 29 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 75 v šestém sloupci „Tajemnice
minitýmu/ Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Milena Osolsobě“ a vkládá se „Danuše
Škodová“.
8) V oddělení 30 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 75
- v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „Mgr. Michaela
Lochmannová“ vkládá (do 30.6.2016) a dále za slova „Mgr. Richard Jenč (do
29.2.2016)“ se vkládá „VSÚ Kamila Hrušková (od 1.7.2016)“.
- v šestém sloupci „Tajemnice minitýmu/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Kamila
Hrušková“ a za slova „Marie Hanáková“ se vkládá „Veronika Danková“.
9) V oddělení 33K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 78 v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „Ing. Petra Dohnalová“ vkládá „(do
30.6.2016)“ a dále se za slova „Naděžda Koblížková“ vkládá „VSÚ: Ing. Petra
Dohnalová (od 1.7.2016)“.
10) V oddělení 37 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 78 v šestém sloupci „Tajemnice
minitýmu/ Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Ivana Boháčková“ a vkládá se „Milena
Osolsobě“.
11) V části Zapisovatelky určené pro výpomoc úseku insolvenčního soudnictví na str. 86
- se nesprávné příjmení „Houšťková“ nahrazuje správným „Houšťová“.
- se vypouští „Miroslava Jankůjová DiS., Danuše Škodová, Veronika Danková“.
- za slova „Zuzana Štěpánková“ se vkládá „Michaela Tesařová“.
12) V odd. 73, 74, 61 na str. 91 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se vypouští „Veronika Horká“.
13) V odd. 60, 68 na str. 93 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“
se vypouští „Veronika Horká (pro 60F)“.
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14) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 99 v bodu 2.1.1.
- se opravuje znění textu bodu 2.1.1. a za větu „Nevyjde-li existence manželství podle
předchozí věty najevo před přidělením insolvenčního návrhu na manžela dlužníka,
postupuje se podle bodu 2.2.1.“ se vkládá (doplňuje) věta: „Od 1.7.2014 byl zastaven
nápad do soudního odd. 28 INS a Nc; zastavení nápadu se netýká postupu dle bodu 2.2
textové části rozvrhu práce obchodního úseku.“
- na konec opraveného textu bodu 2.1.1. se vkládá věta: „Od 1.7.2016 do 22.7.2016 je
zastaven nápad do soudního odd. 27 INS a Nc; zastavení nápadu se netýká postupu dle
bodu 2.2 textové části rozvrhu práce obchodního úseku.“
15) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 103 se v bodu 2.9.2. na konci
první věty vypouští „pro obchodní úsek“ a vkládá se „pro insolvenční úsek“.
16) V Příloze č. 5 Složení soudních kanceláří obchodněprávního úseku na str. 139
v kanceláři č. 2 ve čtvrtém sloupci „Vedoucí kanceláře/Zastupující“ se vypouští
„Bohumila Roncseková“ a vkládá se „ Ivana Boháčková“.
17) V Příloze č. 5 Složení soudních kanceláří oddělení insolvence, konkursu, vyrovnání a
incidenčních sporů na str. 141 - 142
- v kanceláři č. 13 ve čtvrtém sloupci „Soudní tajemnice/Zastupující“ se vypouští
„Kamila Hrušková“ a vkládá se „Marie Hanáková“.
- v kanceláři č. 13 v pátém sloupci „Zapisovatelky“ se vypouští „Milena Osolsobě“ a
vkládá se „Danuše Škodová“.
- v kanceláři č. 14 ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent“ se za slova „Mgr. Michaela
Lochmannová“ vkládá „(do 30.6.2016)“.
- v kanceláři č. 14 ve čtvrtém sloupci „Soudní tajemnice/Zastupující“ se vypouští
„Kamila Hrušková“ a vkládá se „Marie Hanáková“.
- v kanceláři č. 14 v pátém sloupci „Zapisovatelky“ se vypouští „Marie Hanáková“ a
vkládá se „Veronika Danková“.
- v kanceláři č. 17 ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent“ se vypouští „---„ a vkládá se „Ing.
Petra Dohnalová“.
- v kanceláři č. 17 ve čtvrtém sloupci „Soudní tajemnice/Zastupující“ se za slova „Ing.
Petra Dohnalová“ vkládá „(do 30.6.2016)“.
- v kanceláři č. 18 ve čtvrtém sloupci „Soudní tajemnice/Zastupující“ se vypouští „Ivana
Boháčková“ a vkládá se „Milena Osolsobě“.
18) V příloze č. 6 Složení soudních kanceláří veřejných rejstříků na str. 143 v kanceláři
BR04 ve čtvrtém sloupci „Zapisovatelky“ se vypouští „Veronika Horká“.

VI. Správa soudu
1) V oddělení účtáren na str. 119 – 120 se dosavadní text nahrazuje tímto zněním:
Marie Kamanová - vedoucí účtárny
Zastupuje: Hana Odrušková
Řídí, metodicky vede a kontroluje práci účetních krajského soudu a soudů v jeho
působnosti.
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Podle zákona č. 320/2001 Sb. v rozsahu Instrukce předsedy KS k zabezpečení vnitřní
finanční kontroly vykonává funkci hlavní účetní, zajišťuje průběžnou a následnou
kontrolu přikázaných operací.
Sestavuje účetní výkazy za soudy v působnosti krajského soudu.
Vykonává činnosti v rozsahu podle přidělených rolí v systému IISSP Státní pokladna
(RISRE, PS).
Zpracovává výkaz ročního zúčtování daně ze mzdy z OON.
Kontroluje a upravuje cestovní účty do zahraničí.
Podílí se na provádění veřejnosprávní kontroly u soudů v působnosti krajského soudu.
Ing. Ivana Šebestová - finanční účetní
Zastupuje: Marie Kamanová, Hana Ondrušková
Samostatně vede účetnictví výdajů a příjmového účtu č. 19 včetně vyhotovování
účetních a finančních výkazů krajského soudu.
Podle zákona č. 320/2001 Sb. v rozsahu Instrukce předsedy KS k zabezpečení vnitřní
finanční kontroly zastupuje hlavní účetní v době její nepřítomnosti v plném rozsahu.
Účtuje hotové výdaje na pokladně KS pracoviště Zlín.
Vytváří doklady pro systém Státní pokladna (CSÚIS a IISSP).
Hana Ondrušková - účetní
Zastupuje: Marie Kamanová
Vede účetnictví příjmů krajského soudu, rezervního fondu a depozitní účet.
Podle zákona č. 320/2001 Sb. v rozsahu Instrukce předsedy KS k zabezpečení vnitřní
finanční kontroly zastupuje hlavní účetní v době její nepřítomnosti v plném rozsahu.
Účtuje hotové výdaje realizované na pokladnách pracoviště Rooseveltova 16, Husova
15. Účtuje stravenkovou a kolkovou pokladnu.
Kateřina Adamová - účetní
Zastupuje: Hana Ondrušková
Vyplácí veškeré faktury a platební poukazy (znalečné, tlumočné, svědečné, odměny
insolvenčním správcům, správcům konkurzní podstaty a likvidátorům) za krajský
soud.
Kontroluje, příp. upravuje vyúčtování cestovních náhrad.
Zapisuje došlé faktury, provádí jejich číselnou a formální kontrolu, vyhotovuje
převodní příkazy k jejich proplacení, provádí předpis faktur.
Vyhotovuje platební poukazy na zálohové platby za energie.
Účtuje o bankovních výpisech FKSP.
V rozsahu účetnictví spravuje modul Majetek.
Vyplácí odměny advokátům.
2) V části Podatelna a doručné oddělení na str. 126 – 128
-

se (u Hany Zábršové) za slova „Zastupuje: Marcela Pavelková“ vkládá „(do
12.7.2016) Eva Krajčovičová (od 13.7.2016)“.

-

se za jméno vyznačené tučně „Marcela Pavelková“ vkládá „(do 12.7.2016)“.

-

se (u Jarmily Smutné) za slova „Zastupuje: Ludmila Hlavinová“ vkládá „(do
27.6.2016) Hana Zábršová (od 28.6.2016)“.
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-

se (u Marie Mádrové) za slova „Zastupuje: Marcela Pavelková“ vkládá „(do
12.7.2016) Marta Natalia Tihlaříková (od 13.7.2016)“.

-

se za jméno vyznačené tučně „Ludmila Hlavinová“ vkládá „(do 27.6.2016)“.

3) V části Podatelna pobočky ve Zlíně na str. 132 se vypouští „Dana Kůrová“.
4) V části Autoprovoz na str. 132 se vypouští „Ladislav Wait – řidič“ a vkládá se „Martin
Janečka – řidič“.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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Příloha 1 změny č. 7 rozvrhu práce Krajského soudu v Brně na rok 2016
Senátní nevyřízené věci zapsané v odd. 32 A a 36 Ad JUDr. Miladě Haplové, které zanikla funkce
soudkyně, se od 1.7.2016 přerozdělují takto:
Do soudního oddělení 29 Af, Ad, a, Na se přidělují k projednání a rozhodnutí věci sp. zn.:
1. 32 A 46/2014
2. 32 A 67/2014
3. 36 Ad 49/2014
4. 36 Ad 52/2014
5. 36 Ad 57/2014
6. 36 Ad 61/2014
7. 36 Ad 65/2014
8. 36 Ad 67/2014
9. 36 Ad 4/2015 (žalobce: A-ASKA grafik s. r. o. proti žalovanému: MPSV)
10. 36 Ad 14/2015 (žalobce: A-ASKA grafik s. r. o. proti žalovanému: MPSV)
11. 36 Ad 31/2014 (žalobce: A-ASKA grafik s. r. o. proti žalovanému: MPSV)
12. 36 Ad 43/2014 (žalobce: A-ASKA grafik s. r. o. proti žalovanému: MPSV)
13. 36 Ad 32/2014 (žalobce: A-ASKA grafik s. r. o. proti žalovanému: MPSV)
14. 36 Ad 30/2014 (žalobce: A-ASKA grafik s. r. o. proti žalovanému: MPSV)
15. 36 Ad 56/2014 (žalobce: A-ASKA grafik s. r. o. proti žalovanému: MPSV)
16. 36 Ad 44/2013
Do soudního oddělení 30 Af, Ad, a, Na se přidělují k projednání a rozhodnutí věci sp. zn.:
1. 32 A 49/2014
2. 32 A 68/2014 (žalobce: Bakim Ahmed Al-Ward proti žalovanému: MV)
3. 32 A 69/2014 (žalobce: Bakim Ahmed Al-Ward proti žalovanému: MV)
4. 36 Ad 53/2014
5. 36 Ad 58/2014
6. 36 Ad 1/2015
7. 36 Ad 5/2015
8. 36 Ad 8/2015
9. 36 Ad 11/2015
10. 36 Ad 15/2015
11. 36 Ad 18/2015
12. 36 Ad 6/2013
Do soudního oddělení 31 Af, Ad, a, Na se přidělují k projednání a rozhodnutí věci sp. zn.:
1. 32 A 53/2014
2. 32 A 74/2014
3. 36 Ad 50/2014
4. 36 Ad 54/2014
5. 36 Ad 2/2015
6. 36 Ad 6/2015
7. 36 Ad 9/2015
8. 36 Ad 12/2015
9. 36 Ad 7/2013
Do soudního oddělení 62 Af, Ad, a, Na se přidělují k projednání a rozhodnutí věci sp. zn.:
1. 32 A 62/2014
2. 36 Ad 48/2014
3. 36 Ad 51/2014
4. 36 Ad 55/2014
5. 36 Ad 59/2014
6. 36 Ad 63/2014
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

36 Ad 3/2015
36 Ad 7/2015
36 Ad 10/2015
36 Ad 13/2015
36 Ad 16/2015
36 Ad 17/2015
36 Ad 38/2013

V Brně dne 30. června 2016

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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Příloha 2 změny č. 7 rozvrhu práce Krajského soudu v Brně na rok 2016
Samosoudcovské nevyřízené věci zapsané v odd. 32 A JUDr. Miladě Haplové, které zanikla funkce
soudkyně, se od 1.7.2016 přerozdělují takto:
Do soudního oddělení 22 Ad, A, Az, Na se přidělují k projednání a rozhodnutí věci sp. zn.:
1. 32 A 51/2014
2. 32 A 60/2014
3. 32 A 73/2014
4. 32 A 79/2014
5. 32 A 90/2014 (žalobce: Olena Solyanyk proti žalovanému: Policie ČR)
6. 32 A 91/2014 (žalobce: Vasyl Solyanyk proti žalovanému: Policie ČR)
7. 32 A 98/2014
8. 32 A 4/2015
9. 32 A 22/2015
10.32 A 39/2015
11.32 A 45/2015
12.32 A 82/2014
Do soudního oddělení 32 Ad, A, Az, Na se přidělují k projednání a rozhodnutí věci sp. zn.:
1. 32 A 57/2014
2. 32 A 75/2014
3. 32 A 93/2014
4. 32 A 100/2014
5. 32 A 26/2015
6. 32 A 46/2015
Do soudního oddělení 33 Ad, A, Az, Na se přidělují k projednání a rozhodnutí věci sp. zn.:
1. 32 A 58/2014
2. 32 A 64/2014 (žalobce: Yongsen Chen proti žalovanému: Policie ČR)
3. 32 A 65/2014 (žalobce: Yongsen Chen proti žalovanému: Policie ČR)
4. 32 A 87/2014
5. 32 A 94/2014
6. 32 A 97/2014
7. 32 A 101/2014
8. 32 A 5/2015
9. 32 A 31/2015
10.32 A 40/2015
11.32 A 48/2015
Do soudního oddělení 41 Ad, A, Az, Na se přidělují k projednání a rozhodnutí věci sp. zn.:
1. 32 A 59/2014
2. 32 A 71/2014
3. 32 A 78/2014
4. 32 A 88/2014
5. 32 A 95/2014 (žalobce: Elsedat Osmani proti žalovanému: Police ČR)
6. 32 A 96/2014 (žalobce: Elsedat Osmani proti žalovanému: Police ČR)
7. 32 A 102/2014
8. 32 A 13/2015
9. 32 A 39/2015
10.32 A 44/2015
11.32 A 55/2013
V Brně dne 30. června 2016
JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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