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Spr 340/2015
V Brně dne 29. 4. 2015

Změna č. 4
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. 5. 2015 takto:
I. Trestní úsek
1) V bodě 6. na str. 10 se dosavadní text nahrazuje tímto zněním:
„Věci zapisované do rejstříku Nt, ve kterých se rozhoduje o vydávací a předávací
vazbě, se po dobu stáže JUDr. Michaela Vrtka, Ph.D. na Nejvyšším soudu ČR
přidělují Mgr. Martinu Vrbíkovi, a v případě jeho nepřítomnosti JUDr. Josefu
Teplému.“
2) V bodě 8. Minitýmy na str. 11 se dosavadní text (včetně nadpisu „Minitýmy“)
nahrazuje tímto zněním:
„Senáty na úseku trestním 1 T, 10 T, 2 Tm, 50 T, 11 T a 43 T mají přidělené tyto vyšší
soudní úřednice: Helena Svobodová, Jitka Žáková, Šárka Horáčková a tyto
protokolující úřednice: Petra Veterníková, Michaela Ungrová a Lenka Galochová,
které se vzájemně zastupují.“
3) Pod textem bodu 8. Minitýmy na str. 11 se vypouští tabulková část ve znění:
Soud.
odd.
1T
10 T
2 Tm

50 T

11 T
43 T

Předseda senátu
JUDr. Miloš Žďárský
Mgr. Tomáš Kurfiřt
JUDr. Drahomír Drápal –
dočasně stáž NS ČR
Mgr. Adam Kafka
JUDr. Halina Černá –
dokončení věcí napadlých
do 31.12.2012
JUDr. Michael Vrtek,
Ph.D.
Mgr. Michal Zámečník

VSÚ
soudní tajemnice
Helena
Svobodová
zastupuje Jitka
Žáková
Šárka Horáčková
Jitka Žáková
zastupuje Helena
Svobodová

Protokolující úřednice
Petra Veterníková
Michaela Ungrová

Lenka Galochová
U protokolujících úřednic
v obou minitýmech
vzájemný zástup.

4) V oddělení 1 T na str. 12 v sedmém sloupci „Kancelář Přidělení zaměstnanci“ se
vypouští slovo „Minitýmy“.
5) V oddělení 2 Tm na str. 12
- ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se dosavadní text nahrazuje (opravuje) tímto
zněním: „Mgr. Adam Kafka (po dobu stáže JUDr. Drahomíra Drápala na NS
ČR)“.

-

v pátém sloupci „Zástupce“ se za text „4 To“ připojuje „JUDr. Světlana Bartošová
JUDr. Libuše Gloserová“.
v sedmém sloupci „Kancelář Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Irena
Pospíšilová“.

6) V oddělení 10 T na str. 12 v sedmém sloupci „Kancelář Přidělení zaměstnanci“ se
vypouští slovo „Minitýmy“.
7) V oddělení 11 T na str. 12 a 13
- ve třetím sloupci „Obor působnosti“ se za slova „1) Jako v senátu 1 T“ připojují na
konci tato slova „[drogová specializace, 1/2 nápadu s ohledem na body 2), 3)].“ a
za bod 2) se připojuje bod „3) Vydávací a předávací vazby.“
- ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se dosavadní text nahrazuje tímto zněním:
„Mgr. Martin Vrbík (po dobu stáže JUDr. Michaela Vrtka, Ph.D. na NS ČR)“
- v šestém sloupci „Zástupce“ se dosavadní text nahrazuje tímto zněním: „V oboru
působnosti 1) 10 T, 1 T a dále v pořadí 39-53 T. 2. V oboru působnosti 2) a 3)
JUDr. Josef Teplý, případně další soudci 5 To.“
- v sedmém sloupci „Kancelář Přidělení zaměstnanci“ se vypouští slovo
„Minitýmy“.
8) V oddělení 43 T na str. 13 v sedmém sloupci „Kancelář Přidělení zaměstnanci“ se
vypouští slovo „Minitýmy“.
9) V oddělení 46 T na str. 13
- ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se vypouští „JUDr. Pavla Boukalová asistentka“.
- v sedmém sloupci „Kancelář Přidělení zaměstnanci“ se pod text „Jako v odd. 2
Tm“ vkládá „JUDr. Pavla Boukalová - asistentka“.
10) V oddělení 50 T na str. 14 v sedmém sloupci „Kancelář Přidělení zaměstnanci“ se
vypouští slovo „Minitýmy“.
11) V oddělení 52 T na str. 14 ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se za jménem „JUDr.
Pavel Göth“ vypouští slova „- dočasně stáž VS v Olomouci“.
12) V bodě B/ Rozdělení ostatních odvolacích věcí na str. 20
- se dosavadní text druhého odstavce nahrazuje tímto zněním:
„V případě dlouhodobé nepřítomnosti Mgr. Martina Vrbíka se věci v řízení podle
zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
které se zapisují do senátu 11 T a rejstříku Nt, přidělují JUDr. Josefu Teplému,
kterého zastupují členové senátu 5 To. Opravné prostředky proti rozhodnutí podle
části páté, hlavy IV, VI, VII, IX zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních, se po dobu stáže JUDr. Michaela Vrtka, Ph.D.
na Nejvyšším soudu ČR přidělují v senátu 5 To Mgr. Martinu Vrbíkovi a v případě
jeho dlouhodobé nepřítomnosti JUDr. Josefu Teplému, kterého zastupují členové
senátu 5 To.“
- v odstavci třetím se vypouští věta „Pokud nebude stanoveno jinak se soudci, který
je na stáži z okresního soudu přiděluje v agendě odvolací a stížnostní každá druhá
věc.“ a zbývající část textu se nahrazuje (opravuje) tímto zněním:

„Nápad věcí bude číselně pořadově označován podatelnou krajského soudu na
pracovišti v Brně podle dne a hodiny jejich doručení krajskému soudu. V případě,
že věci budou doručovány soudu týž den a ve stejnou hodinu, podatelna označí
jejich pořadí abecedně podle příjmení (nebo i jmen) prvního z obviněných,
ohledně něhož byl opravný prostředek podán.“
13) Body 1. až 9 na str. 21 a 22 se vypouští a nahrazují (opravují) tímto zněním:
3. Věci, v nichž je rozhodováno o prodloužení doby sledování bankovního účtu nebo
účtu u osoby oprávněné k evidenci investičních nástrojů podle zvláštního zákona
(§ 8 odst. 3 tr. řádu) a dále o prodloužení doby trvání odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu (§ 88 odst. 4 tr. řádu), se zapisují do rejstříku Nt a
přidělují JUDr. Miroslavu Novákovi, kterého zastupuje Miroslav Dlouhý.
4. JUDr. Vlastimíru Čechovi se přidělují
- v senátu 8 To opravné prostředky ve věcech, v nichž bylo rozhodováno podle
zák. č. 119/1990 Sb., zák. č. 198/1993 Sb. a zák. č. 262/2011 Sb.,
- a dále věci zapsané v rejstříku 1 Rt, v nichž rozhoduje v I. stupni podle zák. č.
119/1990 Sb.
5. Provádění úkonů pro jiné krajské soudy, rozhodování o zajištění osob a věcí podle
hlavy čtvrté tr. řádu zajišťují soudci v dosažitelnosti podle nařízené pracovní
pohotovosti, kteří jsou při úkonech podle zákona č. 218/2003 Sb. soudci ve věcech
mládeže ve smyslu citovaného zákona. Pracovní pohotovost (dosažitelnost) je
nařizována pouze soudcům zařazeným na pracovišti v Brně, a to pro celý obvod
působnosti Krajského soudu v Brně.
6. Opravné prostředky proti rozhodnutím soudů I. stupňů o amnestii prezidenta
republiky z 1.1.2013 se přidělují do senátů 3 To a 4 To.
7. V příslušných odvolacích senátech je na prvním místě vždy uveden předseda
senátu, který byl místopředsedou pro věci trestní Krajského soudu v Brně pověřen
organizačním řízením senátu (tzv. řídící předseda senátu). Pravomoc řídícího
předsedy senátu spočívá především v tom, že organizuje práci v jím řízeném
senátu, dohlíží na plynulost vyřizování věcí přidělených do senátu a
v odůvodněných případech (dlouhodobá nepřítomnost soudce delší než 2 týdny,
výrazný rozdíl v počtu nevyřízených věcí jednotlivých členů senátu, přidělení věcí
zcela mimořádné povahy a rozsahu, apod.) může místopředsedovi krajského soudu
pro věci trestní navrhnout postup ve smyslu ust. § 181 tr. řádu.
8. Pro jednání senátů odvolací agendy na pracovišti v Brně se určují jednací síně č.
328 a 318 (3 dny v týdnu, tj. Út+St+Čt) takto:
senát 3 To středa
j.s. dv. č. 318
senát 4 To úterý
j.s. dv. č. 318
senát 5 To středa
j.s. dv. č. 328
senát 7 To čtvrtek
j.s. dv. č. 318
senát 8 To úterý
j.s. dv. č. 328
senát 9 To čtvrtek
j.s. dv. č. 328

14) V oddělení 5 To na str. 23 ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se vypouští „JUDr.
Michael Vrtek, Ph.D.“ a vkládá se „Mgr. Martin Vrbík (po dobu stáže JUDr. Michaela
Vrtka, Ph.D. na NS ČR)“.
15) V oddělení 9 To na str. 25 ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se dosavadní text
nahrazuje tímto zněním:
„Miroslav Dlouhý
JUDr. Miroslav Novák
– 1/2 nápadu [vzhledem k tomu, že jako soudce vyřizuje agendu pod bodem 2)]
JUDr. Dana Kancírová
- 1/2 nápadu (vzhledem ke zbylým věcem prvohlavové agendy)“
II. Občanskoprávní odvolací úsek
1) V oddělení 13 Co na str. 31 ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slova „Mgr.
Peter Mišianik“ připojuje „JUDr. Dušan Schinzel“.
2) V oddělení 27 Co na str. 34 a 35
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se vypouští „JUDr. Dušan Schinzel“.
- v šestém sloupci „Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Realizační tým: Mgr.
Martin Mičkal“.
3) V oddělení 28 Co na str. 35 a 36
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se vypouští „JUDr. Jarmila Jašková“.
- v šestém sloupci „Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Realizační tým: Mgr.
Martin Mičkal“.
4) V oddělení 47 Co na str. 36 v šestém sloupci „Přidělení zaměstnanci“ se vypouští
„Realizační tým: Mgr. Martin Mičkal“.
III. Obchodní úsek
1) V oddělení 4 Cm, ECm, ICm na str. 56 v pátém sloupci „VSÚ/Asistent/Soudní
tajemnice“ u jména Ing. Věra Šejnohová se vypouští text „(jen ECm)“.
2) V oddělení 12 Cm, Ecm, ICm na str. 58 v pátém sloupci „VSÚ/Asistent/Soudní
tajemnice“ u jména Ing. Věra Šejnohová se vypouští text „(pro věci ECm)“.
3) V oddělení 15 Cm, ECm, ICm na str. 58 v pátém sloupci „VSÚ/Asistent/Soudní
tajemnice“ u jména Ing. Věra Šejnohová se vypouští text „(pro věci ECm)“.
4) V oddělení 55 Cm, ECm, ICm na str. 61 v pátém sloupci „VSÚ/Asistent/Soudní
tajemnice“ u jména Ing. Věra Šejnohová se vypouští text „(pro věci ECm)“.
5) V oddělení 1 Cm, ECm na str. 85 ve druhém sloupci „Obor působnosti“ písm. b) se
vypouští odd. „61F“ a vkládá se odd. „66F“.
6) V oddělení 50 Cm, ECm na str. 89 ve druhém sloupci „Obor působnosti“ písm. e) se
vypouští odd. „66F“ a vkládá se odd. „61F“.

7) V oddělení 60F na str. 90 ve čtvrtém sloupci „Vedoucí kanceláře“ se vypouští „Ilona
Studeníková“ a vkládá se „Andrea Hanusová“.
8) V oddělení 61F na str. 90 ve čtvrtém sloupci „Vedoucí kanceláře“ se vypouští „Andrea
Hanusová“ a vkládá se „Eliška Komárková“.
9) V oddělení 66F na str. 90 ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští slova
„… do odd. B, H, L a U v době nepřítomnosti VSÚ odd. 70F nebo 71F“.
10) V oddělení 66F na str. 90 ve čtvrtém sloupci „Vedoucí kanceláře“ se vypouští „Eliška
Komárková“ a vkládá se „Ilona Studeníková“.
11) V oddělení 75F na str. 90 ve čtvrtém sloupci „Vedoucí kanceláře“ se vypouští „Eliška
Komárková“ a vkládá se „Ilona Studeníková“.
12) V bodě 2.1.1. textové části na str. 94 se na konci připojuje tato věta:
„Od 1.5.2015 je zastaven nápad do soudního odd. 30 INS a Nc; zastavení nápadu se
netýká postupu dle bodu 2.2 textové části rozvrhu práce obchodního úseku.“
13) V příloze č. 5 Složení soudních kanceláří obchodně-právního úseku na str. 107
v tabulkové části u č. kanceláře 2 ve druhém sloupci „VSÚ/Asistent/Soudní tajemník“
u jména Ing. Věra Šejnohová se vypouští text „(věci ECm)“.
14) V příloze č. 6 Složení kanceláří veřejných rejstříků na str. 111 v tabulkové části se
dosavadní text tabulky nahrazuje tímto zněním:
Číslo
kanc.
BR04

BR02

BR01

VSÚ
Soudní tajemníci
JUDr. Blanka Ondráčková
Mgr. Monika Šinclová
Bc. Eva Víšková
Mgr. Petr Parys
Mgr. Petr Pospíchal
Mgr. Kateřina Musilová
Mgr. Magda Tkáčová
Bc. Pavel Zelinka

Vedoucí kanceláře
Vedení registru
Andrea Hanusová

JUDr. Ludmila Feldová
JUDr. Věra Petrová
Mgr. Kateřina Medunová
Sylva Kuchaříková
JUDr. Milan Pospíšil

Ilona Studeníková

Zdeňka Králová
Blanka Kamenská
Hana Kuchtová

Andrea Hanusová

JUDr. Pavla Podivínová
Irena Ventová
Mgr. Ondřej Plíhal

Eliška Komárková

Lenka Zachrdlová,
zast.
Michaela Vrbková
Růžena Pelánková
Věra Vosmeková
Eva Binarová

Alžběta Káňová

BR05

BR06

Zapisovatelky
Petra Klimšová
Pavlína Kolářová
Lenka Žaliová
Michaela Vrbková
Renata Svěráková
Blanka Němcová
Vladimíra
Matulová

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně

