Česká republika – Krajský soud v Brně
Rooseveltova 16, 601 95 Brno, 546511111, fax 542103362
e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz
Spr 340/2015
V Brně dne 25.2.2015
Změna č. 2
rozvrhu práce Krajského soudu v Brně na rok 2015

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, m ě n í m a d o p l ň u j i rozvrh práce Krajského soudu v Brně na
rok 2015 od 1. 3. 2015 takto:
I.

Státní správa krajského soudu
1) U předsedy krajského soudu JUDr. Milana Bořka na str. 2
- za pátou odrážku se vkládá nová odrážka, která zní: „- prostřednictvím vedoucí
personálního oddělení řídí činnost personálního oddělení v oblasti personálních
věcí soudců, asistentů a justičních čekatelů v rozsahu Přílohy č. 1 Pracovního
řádu“
- v šesté odrážce se za slova „ - je příkazcem operací podle zák. č. 320/2001 Sb.“
připojují na konci tato slova „při výkonu státní správy soudu v rozsahu Instrukce
předsedy Krajského soudu v Brně k zabezpečení vnitřní finanční kontroly Spr
2218/2004 v platném znění“
2) U místopředsedy krajského soudu JUDr. Pavla Bachratého na str 3 se v šesté odrážce
za slova „- zastupuje-li nepřítomného předsedu, je příkazcem operací podle zák. č.
320/2001 Sb.“ připojují na konci tato slova „při výkonu státní správy soudu v rozsahu
Instrukce předsedy Krajského soudu v Brně k zabezpečení vnitřní finanční kontroly
Spr 2218/2004 v platném znění“
3) U pověřeného místopředsedy krajského soudu JUDr. Milana Čečotky na str 3 se ve
čtvrté odrážce za slova „- zastupuje-li nepřítomného předsedu, je příkazcem operací
podle zák. č. 320/2001 Sb.“ připojují na konci tato slova „při výkonu státní správy
soudu v rozsahu Instrukce předsedy Krajského soudu v Brně k zabezpečení vnitřní
finanční kontroly Spr 2218/2004 v platném znění“
4) U místopředsedy krajského soudu Mgr. Jana Kozáka a pověřených místopředsedů
krajského soudu JUDr. Viktora Kučery a JUDr. Aleše Flídra na str. 4 se ve třetí
odrážce za slova „- zastupuje-li nepřítomného předsedu, je příkazcem operací podle
zák. č. 320/2001 Sb.“ připojují na konci tato slova „při výkonu státní správy soudu v
rozsahu Instrukce předsedy Krajského soudu v Brně k zabezpečení vnitřní finanční
kontroly Spr 2218/2004 v platném znění“
5) U pověřených místopředsedů krajského soudu JUDr. Jiřího Rezka a JUDr. Jaroslava
Mádra na str. 5 se ve třetí odrážce za slova „ - je příkazcem operací podle zák. č.
320/2001 Sb. na pobočce“ připojují na konci tato slova „při výkonu státní správy
soudu v rozsahu Instrukce předsedy Krajského soudu v Brně k zabezpečení vnitřní
finanční kontroly Spr 2218/2004 v platném znění“

6) U příkazců finančních operací na str. 7 se dosavadní text nahrazuje tímto zněním:
„Všichni soudci krajského soudu a obou poboček uvedení v rozvrhu práce, asistenti
soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a justiční čekatelé, v rozsahu svých
pověření, rozhodují-li o přiznání nákladů hrazených státem vyplývajících ze soudních
řízení, jsou příkazci finančních operací podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, a Instrukce předsedy Krajského soudu v Brně
k zabezpečení vnitřní finanční kontroly Spr 2218/2004 v platném znění.“
II.

Trestní odvolací úsek
V oddělení 6 To na str. 23 se ve třetím sloupci „Obor působnosti“ vypouští bod „2)
Rozhodování věcí týkajících se dopravy (§§ 143, 147, 148, 151, 273, 274, 277, 337/1a,
360 tr. zák., úč. dnem 1.1.2010 a §§ 171/1c, 180, 180a, 180d, 201, 223, 224 tr. zák. úč. do
1.1.2010) z Okresních soudů Kroměříž, Uherské Hradiště a Zlín“ a dosavadní body 3), 4),
5) a 6) se označují jako body 2), 3), 4) a 5).

III.

Občanskoprávní odvolací úsek
1) V oddělení 12 Co na str. 30 se ve druhém sloupci „Obor působnosti“ připojuje na
konci tato věta: „Specializace v agendě exekucí z Městského soudu v Brně z odd.
26EXE, 64EXE, 75EXE, 78EXE a 105EXE, s výjimkou opakovaného nápadu těch
věcí z těchto odd., které napadly do 31.12.2012 do odd. 20 Co.“
2) V oddělení 26 Co na str. 33 se ve druhém sloupci „Obor působnosti“ vypouští tato
věta: „Specializace v agendě exekucí z Městského soudu v Brně z odd. 26EXE,
64EXE, 75EXE, 78EXE a 105EXE, s výjimkou opakovaného nápadu těch věcí
z těchto odd., které napadly do 31.12.2012 do odd. 20 Co.“
3) V poznámce č. 5 písm. d) v bodě 2) na str. 41 se za slova „… ublížením na zdraví“
připojují na konci tato slova „při zásahu do fyzické integrity člověka“
4) V poznámce č. 5 písm. e) v bodě 5) na str. 42 se za slova „… ublížením na zdraví“
připojují na konci tato slova: “při zásahu do fyzické integrity člověka“
5) V poznámce č. 6 na str. 43 se na konci připojují tyto věty: „Specializované exekuční
věci z Městského soudu v Brně z odd. 26EXE, 64EXE, 75EXE, 78EXE a 105EXE
napadají do odd. 12 Co bez ohledu na to, že v nich dříve rozhodlo (nebo vrátilo věc
bez vyřízení) odd. 26 Co. Pokud však takové rozhodnutí odd. 26 Co bude zrušeno
Ústavním, Nejvyšším nebo zmatečnostním soudem, věc připadne zpět do odd. 26 Co.“

IV.

Obchodní úsek
1) V oddělení 30 K, Kv, Ins, Cm, Nc, ICm na str. 71 a 72 se ve čtvrtém sloupci
„Zástupce“ mění pořadí zastupujících senátů takto:
1. Mgr. Kopečná (52 Ins, Cm, Nc, ICm)
2. JUDr. Hermanová (33 K, Kv, Ins, Cm, Nc, ICm)
3. JUDr. Bruknerová (29 K, Kv, Ins, Cm, Nc, ICm)

2) V bodě 2.1.1 textové části na str. 91 se na konci připojují tyto věty:
„Od 16.3.2015 je zastaven nápad nových věcí agendy INS a Nc do soudních oddělení
24, 26, 27, 29, 30 31, 32, 37, 38, 40, 44, 45, 47 a 52 INS a Nc, a to do doby, než
soudnímu oddělení 33 INS a Nc napadne 50 věcí agendy INS. Zastavení nápadu se
netýká postupu dle bodu 2.2. textové části rozvrhu práce obchodního úseku.
Od 13.4.2015 je zastaven nápad nových věcí agendy INS a Nc do soudních oddělení
24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 44, 45 a 47 INS a Nc, a to do doby, než
soudnímu oddělení 52 INS a Nc napadne 50 věcí agendy INS. Zastavení nápadu se
netýká postupu dle bodu 2.2. textové části rozvrhu práce obchodního úseku.
Od 11.5.2015 je zastaven zastaven nápad nových věcí agendy INS a Nc do soudních
oddělení 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 40, 44, 45, 47 a 52 INS a Nc, a to do doby,
než soudnímu oddělení 33 INS a Nc napadne 50 věcí agendy INS. Zastavení nápadu
se netýká postupu dle bodu 2.2. textové části rozvrhu práce obchodního úseku.
Od 15.6.2015 je zastaven nápad nových věcí agendy INS a Nc do soudních oddělení
24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 44, 45 a 47 INS a Nc, a to do doby, než
soudnímu oddělení 52 INS a Nc napadne 50 věcí agendy INS. Zastavení nápadu se
netýká postupu dle bodu 2.2. textové části rozvrhu práce obchodního úseku.“
3) Za bod 4.8. textové části na str. 97 se vkládá nový bod 4.9., který zní:
„4.9.
Pokud byla veřejnému rejstříku vrácena věc soudním oddělením Cm k uvedení zápisu
ve veřejném rejstříku do souladu se skutečným stavem, případně z jiného důvodu, a
veřejným rejstřík předloží věc opětovně s novou předkládací zprávou k zápisu do
oddělení Cm, bude věc přidělena tomu oddělení Cm, které věc veřejnému rejstříku
vrátilo. Do nové předkládací zprávy pracovník veřejného rejstříku výslovně uvede, že
se věc předkládá opětovně k zápisu do rejstříku Cm a označí oddělení, které věc
veřejnému rejstříku vrátilo včetně odkazu na č.l. spisu, kde je uveden pokyn k vrácení
věci veřejnému rejstříku.“
4) V bodě 6.12. textové části na str. 101 se na konci připojuje tato věta:
„Zápisy do knihy úschov na obchodním úseku jsou oprávněni provádět všichni soudní
tajemníci a vedoucí soudních kanceláří.“
V.

Správa krajského soudu
V personálním oddělení na str. 112 a 113 se dosavadní text nahrazuje tímto zněním:
Zdeňka S t a r n o v s k á – vedoucí personálního oddělení
Zastupuje: Hana Pokorná
Řídí a organizuje chod personálního oddělení, přiděluje práci ostatním pracovníkům
oddělení a výkon jejich práce kontroluje. Přiděluje osobní čísla. Zajišťuje personální a
platovou agendu soudců a zaměstnanců KS v Brně, mimo pracoviště Husova 15. Zajišťuje
agendu spojenou se vznikem, změnou a zánikem pracovněprávních vztahů, vede osobní
spisy, agendu čerpání dovolených a absenční karty.
Zajišťuje hromadné oznámení zdravotním pojišťovnám k platbě pojistného za všechny
soudce a zaměstnance.
Eviduje a připravuje platové podklady z práce přesčas, práce v noci a pracovní
pohotovosti zaměstnanců a soudců.
Vyhotovuje a vydává služební průkazy soudců KS a vede jejich evidenci.

Vede osobní spisy předsedů okresních soudů v působnosti KS v Brně včetně platové
agendy.
Zajišťuje evidenci a výběr zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnání.
Vede agendu životních výročí zaměstnanců a soudců KS.
Poskytuje podklady oddělení informatiky k vystavení vstupních čipových karet soudců a
zaměstnanců.
Vyhotovuje měsíční přehledy o plnění plánovaných a funkčních míst soudců a
zaměstnanců KS v Brně. Zpracovává měsíční přehled o čerpání prostředků na platy a
průměrných přepočtených počtech soudců a zaměstnanců od počátku roku do konce
měsíce (ROP). Vyhotovuje měsíční přehled o změnách ve stavu zaměstnanců a soudců.
Zpracovává čtvrtletní výkaz o práci Práce 2-04 za KS v Brně. Zpracovává pololetní
přehled – tzv. platovou inventuru pro MSp. Zpracovává roční výkaz o úplných nákladech
práce ÚNP 4-01.
Vede agendu týkající se zaměstnanců - osob zdravotně znevýhodněných, sleduje plnění
povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných.
Zajišťuje agendu spojenou se studiem vyšších soudních úředníků vč. kvalifikačních
dohod. Zajišťuje agendu bezplatné praxe studentů právnických fakult.
Podílí se na provádění periodických kontrol personální a platové agendy v rámci
veřejnosprávní kontroly u okresních soudů v působnosti KS v Brně.
Poskytuje metodickou pomoc ředitelům správ okresních soudů v působnosti KS v Brně.
Zpracovává návrhy pracovního řádu, vnitřních předpisů v oblasti personální vč. jejich
změn.
Připomínkuje návrh smlouvy o zajištění pracovnělékařských služeb vč. jejich změn.
Vyhotovuje platební poukazy k vracení přeplatků za služby spojené s užíváním služebních
bytů.
Vykonává další činnosti na svěřeném úseku dle pokynů předsedy a ředitele správy
Krajského soudu v Brně.
Hana P o k o r n á – personalistka
Zastupuje: Zdeňka Starnovská
Zpracovává návrhy na jmenování soudců, na jejich přidělování ke KS v Brně a k soudům
v jeho působnosti. Sestavuje návrhy na jmenování předsedů a místopředsedů do funkcí,
vyřizuje záležitosti spojené s pověřením soudců zastupováním, se jmenováním soudců do
funkcí předsedů senátů KS v Brně.
Vyřizuje personální záležitosti justičních čekatelů, vede jejich osobní spisy. Zajišťuje
agendu spojenou se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru justičních
čekatelů, vede jejich komplexní platovou agendu, agendu týkající se čerpání dovolených,
vede absenční karty justičních čekatelů, vydává jim služební průkazky. Vede evidenci
nemocenského pojištění justičních čekatelů. Organizuje a zabezpečuje odbornou přípravu
justičních čekatelů, sestavuje plán přípravné praxe, předkládá přihlášky k vykonání
odborné justiční zkoušky. Zajišťuje přípravu justičních čekatelů u KS v Brně a u OS na
určených soudních odděleních.
Sestavuje čtvrtletní přehledy o evidenčních počtech soudců a justičních čekatelů KS
v Brně, MěS v Brně a okresních soudů v působnosti KS s komentářem pro personální
odbor Min. spravedlnosti.
Zabezpečuje účast soudců, justičních čekatelů a ostatních zaměstnanců KS v Brně na
vzdělávacích akcích a vede evidenci účasti (vč. neúčasti původně přihlášených) soudců na
vzdělávacích akcích, a to případně i v elektronické podobě.
Zajišťuje úkoly týkající se protokolujících úředníků a přísedících.

Mgr. Lenka M u ž í k o v á – personalistka
Zastupuje: Zdeňka Starnovská
Vyřizuje personální záležitosti soudců a zaměstnanců KS – pracoviště Husova.
Vede jejich osobní spisy. Zajišťuje agendu spojenou se vznikem, změnou a skončením
pracovního poměru (u soudců pracovního vztahu), vede komplexní platovou agendu,
agendu týkající se čerpání dovolených, vede absenční karty.
Zajišťuje úkoly vyplývající pro personální oddělení ze zák. č. 373/2011 Sb. a zák. práce
v oblasti pracovnělékařské péče. Zajišťuje vysílání soudců a zaměstnanců na
pracovnělékařské prohlídky a vede evidenci těchto prohlídek.
Organizačně zajišťuje zástup vrátných na pracovišti Husova 15.

JUDr. Milan Bořek v. r.
předseda Krajského soudu v Brně

