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 31. 3. 2015
Změna č. 3
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. 4. 2015 takto:
I. Pracovní doba, úřední hodiny a doba určená pro styk s veřejností
Na str. 1 a 2 se dosavadní text nahrazuje tímto zněním:
Pracovní doba na pracovištích v Brně, Rooseveltova 16 a Husova 15, na pobočkách krajského
soudu ve Zlíně a v Jihlavě:
pružná s pevným časovým úsekem 8:00 – 14:00 h
Úřední hodiny pro insolvenční řízení na pracovištích v Brně, Rooseveltova 16 a Husova 15,
na pobočkách krajského soudu ve Zlíně a v Jihlavě:
pondělí až pátek

7:30 – 15:30 h

Úřední hodiny oddělení znalců a tlumočníků na pracovišti v Brně, Rooseveltova 16:
pondělí
středa
pátek

8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 h
8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 h
8:00 – 11:30 h

Vyřizování agendy znalců a tlumočníků mimo úřední hodiny lze výjimečně dohodnout na
základě předchozího objednání.
Úřední doba podatelen, informačních kanceláří a doba určená pro styk s veřejností (včetně
veřejného rejstříku) na pracovištích v Brně, Rooseveltova 16 a Husova 15:
pondělí, úterý, čtvrtek
středa
pátek

7:30 – 16:00 h
7:30 – 17:00 h
7:30 – 15:00 h

Úřední doba podatelny a doba určená pro styk s veřejností na pobočce krajského soudu ve
Zlíně:
pondělí
7:30 – 16:00 h
úterý
7:30 – 15:00 h

středa
čtvrtek
pátek

7:30 – 16:30 h
7:30 – 15:00 h
7:30 – 14:00 h

ledaže by opatřením předsedy soudu byla ad hoc na konkrétní den stanovena úřední doba
jinak.
Úřední doba podatelny a doba určená pro styk s veřejností na pobočce krajského soudu
v Jihlavě:
pondělí, úterý, čtvrtek
středa
pátek

7:30 – 11:15 12:00 – 15:30 h
7:30 – 11:15 12:00 – 16:30 h
7:30 – 11:15 12:00 – 14:30 h

ledaže by opatřením předsedy soudu byla ad hoc na konkrétní den stanovena úřední doba
jinak.
Ústně podávané stížnosti v pracovní době přijímají a sepisují o nich písemný záznam:
- na pracovišti v Brně, Rooseveltova 6, Alena Fajmonová a Romana Špeldová
- na pracovišti v Brně, Husova 5, Eva Fronková
- na pobočce krajského soudu ve Zlíně Darina Beránková
- na pobočce krajského soudu v Jihlavě Helena Brychtová
II. Trestní úsek
1) V bodě 1. písm. f) textové části na str. 7 se za slova „… řízení podle“ vkládají slova
„zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, event….“
2) V bodě 2. písm. d) textové části na str. 7 se za slova „… věci v řízení podle“ vkládají
slova „zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
event.“
3) V oddělení 11 T, Nt na str. 11 a 12 ve druhém sloupci „Věci“ se slova „Řízení podle
zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních“ nahrazují
slovy „Trestní řízení I. stupeň“.
Ve třetím sloupci „Obor působnosti“ se slova „Jako v senátu 1 T. Řízení podle oddílu
7 hlavy XXV trestního řádu“ nahrazují slovy „1) Jako v senátu 1 T. 2) Řízení podle
zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, event.
oddílu 7, hlavy XXV. tr. řádu.“
V šestém sloupci „Zástupce“ se slova „10 T, 1 T a dále v pořadí 39-53 T“ a „JUDr.
Miroslav Novák 9 To a dále v pořadí 5 To, 3 To, 4 To, 7 To, 8 To“ nahrazují slovy „1.
10 T, 1 T a dále v pořadí 39-53 T v oboru působnosti 1). 2. JUDr. Josef Teplý 5 To a
dále v pořadí 9 To, 3 To, 4 To, 7 To, 8 To v oboru působnosti 2).“
4) V bodě 1. písm. b) textové části na str. 17 se za slova “trestné činy v dopravě včetně
přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 a odst. 2 písm. c/ tr.
zákoníku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm.

a/ tr. zákoníku“ na konci připojuje čárka a slova „opravné prostředky proti
rozhodnutím ve věcech podle části páté, hlavy IV, VI, VII, IX zákona č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní spolupráci ve věcech trestních“.
5) V bodě 1. písm. e) textové části na str. 17 se vypouští slova „opravné prostředky proti
rozhodnutím ve věcech podle části páté, hlavy IV, VI, VII, IX zákona č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní spolupráci ve věcech trestních“.
6) V bodě B textové části na str. 19 se ve druhém odstavci slova „… Mgr. Zdenku
Lukovskému, kterého zastupuje JUDr. Marta Ondrušová“ nahrazují slovy „JUDr.
Josefu Teplému, kterého zastupují členové senátu 5 To.“
Na konci druhého odstavce se slova „… v senátě 9 To přidělují JUDr. Michaelu
Vrtkovi, Ph.D“ nahrazují slovy „v senátě 5 To přidělují JUDr. Michaelu Vrtkovi,
Ph.D. a v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti, JUDr. Josefu Teplému, kterého
zastupují členové senátu 5 To.“
7) V oddělení 5 To na str. 22 se ve třetím sloupci „Obor působnosti“ vkládá nový bod 3),
který zní:
„3) Rozhodování o opravných prostředcích ve věcech podle části páté, hlavy IV, VI,
VII, IX zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci ve věcech trestních.“
Ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se za slova „JUDr. Hana Kleinová“ vkládá
„JUDr. Michael Vrtek, Ph.D.“ a „JUDr. Josef Teplý“.
V pátém sloupci „Členové senátu“ se vypouští „JUDr. Josef Teplý“.
8) V oddělení 9 To na str. 24 se ve třetím sloupci „Obor působnosti“ vypouští bod „1)
Rozhodování o opravných prostředcích ve věcech podle části páté, hlavy IV, VI, VII,
IX zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních“ a
dosavadní body 2), 3), 4), 5) se označují jako body 1), 2), 3) a 4).
Ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se vypouští „JUDr. Michael Vrtek, Ph.D.“
III. Občanskoprávní odvolací úsek
1) V oddělení 70 Co na str. 36 se ve druhém sloupci „Obor působnosti“ připojuje na
konci tato věta: „Věci napadlé do odd. 28 Co od 16.4.2014 do 11.6.2014, jež jsou
spisovými značkami uvedeny v příloze změny rozvrhu práce od 1.4.2015.“
2) V poznámce č. 6 na str. 43 se na konci připojuje tato věta: „Věci napadlé do odd. 28
Co od 16.4.2014 do 11.6.2014, jež jsou spisovými značkami uvedeny v příloze změny
rozvrhu práce od 1.4.2015, projedná a rozhodne odd. 70 Co; tyto věci se při
případném dalším budoucím rozhodování v nich krajským soudem nevrátí do odd. 70
Co, ale napadnou do oddělení dle platného rozvrhu práce.“
JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
1 příloha

Spr 340/2015
Příloha změny č. 3
rozvrhu práce Krajského soudu v Brně na rok 2015
V souvislosti se zánikem funkce soudkyně JUDr. Jarmily Jaškové, členky odvolacího senátu
28 Co (rezignaci podala v měsíci lednu 2015 a funkce ji zanikne dnem 30. dubna 2015), a
zánikem funkce soudkyně JUDr. Pavly Machačové, členky odvolacího senátu 28 Co
(rezignaci podá v měsíci červnu 2015 a funkce ji zanikne dnem 30. září 2015), s účinností od
1. dubna 2015
přiděluji
níže uvedené věci napadlé do oddělení 28 Co od 16. 4. 2014 do 11. 6. 2014, ve kterých dosud
nebyl učiněn žádný úkon, spisové značky:
1) 28 Co 153/2014
2) 28 Co 156/2014
3) 28 Co 160/2014
4) 28 Co 161/2014
5) 28 Co 164/2014
6) 28 Co 173/2014
7) 28 Co 174/2014
8) 28 Co 176/2014
9) 28 Co 177/2014
10) 28 Co 179/2014
11) 28 Co 180/2014
12) 28 Co 181/2014
13) 28 Co 183/2014
14) 28 Co 184/2014
15) 28 Co 185/2014

16) 28 Co 187/2014
17) 28 Co 189/2014
18) 28 Co 190/2014
19) 28 Co 192/2014
20) 28 Co 194/2014
21) 28 Co 195/2014
22) 28 Co 196/2014
23) 28 Co 198/2014
24) 28 Co 203/2014
25) 28 Co 207/2014
26) 28 Co 210/2014
27) 28 Co 213/2014
28) 28 Co 215/2014
29) 28 Co 216/2014
30) 28 Co 220/2014

k projednání a rozhodnutí do oddělení 70 Co [§ 42 odst. 4, věta druhá zákona č. 6/2002 Sb., o
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů].
V Brně dne 31. března 2015
JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně

