Česká republika – Krajský soud v Brně
Rooseveltova 16, 601 95 Brno, 546511111, fax 542103362
e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz ID datové schránky: 5wwaa9j
Spr 340/2015
V Brně dne 29. 6. 2015
Změna č. 6
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. 7. 2015 takto:

I.

Státní správa krajského soudu

U místopředsedy krajského soudu Mgr. Jana Kozáka na straně 5 se stávající text nahrazuje
(mění) a současně se vkládá (doplňuje) pověření JUDr. Ivana Meluzína zastupováním
místopředsedy v tomto znění:
Mgr. Jan Kozák
místopředseda soudu

-

-

-

JUDr. Ivan Meluzín
pověřen zastupováním
místopředsedy (od 1. 7.
2015)

-

-

-

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
pro úsek obchodní a veřejných rejstříků, včetně plnění úkolů
soudního dohledu
soudce v agendě obchodní a veřejných rejstříků
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
odpovídá za vedení pracovních porad na úseku obchodním a
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-

-

II.

veřejných rejstříků
dohlíží na plnění povinností spojených s podáním návrhů na určení
lhůty k provedení procesního úkonu na úseku obchodním a
veřejných rejstříků
vyřizuje stížnosti a oznámení

Trestní úsek
1) V bodě 2. textové části na str. 8 a 9 v odstavci I. se čtvrtá věta nahrazuje tímto zněním:
„Návrhy na povolení obnovy trestního řízení se s účinností od 1. 7. 2015 přidělují
soudci, který ve věci rozhodoval meritorně.“ Pátá věta „Pokud v téže věci je podán
návrh na obnovu řízení postupně u více osob, věc vyřizuje ten soudce, kterému byla
věc přidělena s prvním návrhem.“ se vypouští.
2) V oddělení 2 Tm na str. 12 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se za
slova „Martina Střechová“ vkládá „Markéta Kleinová (od 1. 7. 2015), Milana
Hašlíková (od 1. 7. 2015)“.

III.

Občanskoprávní odvolací úsek
1) V oddělení 13 Co na str. 29 ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slova „JUDr.
Dagmar Vondálová“ vkládá „(do 30. 6. 2015)“.
2) V poznámce č. 5 písm. e) v bodě 4) na str. 41 se za slova „o nárocích podle zákona č.
198/2000 Sb., antidiskriminační zákon“ na konci připojuje čárka a slova „ s výjimkou
věcí pracovních (viz § 16 a § 17 zákoníku práce) od 1. 7. 2015“.

IV.

Obchodní úsek
1) V oddělení 33 K, Kv, Ins, Cm, Nc, ICm na str. 72 v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „JUDr. Andrea Orsáková“ vkládá „(do 30.
6. 2015)“ a dále „Mgr. Lucie Beranová (od 1. 7. 2015)“.
2) V oddělení 47 K, Kv, Ins, Cm, Nc, ICm na str. 77 v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „VSÚ: Mgr. Irena Kejřová“ vkládá (do 30.
6. 2015) a za slova „Mgr. Adriana Valcová“ se vkládá „Mgr. Andrea Horáková (od 1.
7. 2015)“.
3) Zapisovatelky určené na výpomoc úseku insolvenčního soudnictví (insolvence,
konkurzy a vyrovnání, incidenční spory): na str. 80 se za slova „Ivana Ševčíková“
vkládá „Sandra Dufková (od 1. 7. 2015), DiS. Markéta Hradecká (od 1. 7. 2015)“.
4) V bodě 2.1.1 textové části na str. 90 se na konci připojuje tato věta: „Od 1. 7. 2015 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.“

5) V příloze č. 5 „Soudní kanceláře oddělení insolvence, konkursu, vyrovnání a
incidenčních sporů“ na str. 127 a 128 v tabulkové části
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V.

u č. kanceláře 17 ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent“ se za slova „JUDr. Andrea
Orsáková“ vkládá „(do 30. 6. 2015)“ a dále „Lucie Beranová (od 1. 7. 2015)“
u č. kanceláře 24 ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent“ se za slova „Mgr. Irena
Kejřová“ vkládá „(do 30. 6. 2015)“ a za slova Mgr. Adriana Valcová“ se vkládá
„Mgr. Andrea Horáková (od 1. 7. 2015)“.

Správní úsek
1) V oddělení 22 Ad, A, Az, Na na str. 44 v sedmém sloupci „Vedoucí
kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se slova „Asistenti: Mgr. Tomáš Geisler Mgr. Lenka
Suchá, Mgr. Eva Vintrová, Mgr. Iveta Melichárková“ vkládá „(všichni do 30. 6.
2015)“.
2) V oddělení 29 Af, A, Na na str. 45
- v prvním sloupci „Soudní odd.“ se za oddělení „29 Af“ vkládá nově oddělení „29
Ad“
- ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští 5/17“ a vkládá se „5/19“;
současně se vkládá k odd. „29 Ad“ text „Rozhodování v senátních věcech
správního soudnictví zapisovaných do rejstříku Ad*. 5/19 nápadu“
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Jako
v odd. 22.“ vkládá „Mgr. Tomáš Geisler – asistent soudkyně (od 1. 7. 2015)“.
3) V oddělení 30 Af, A, Na na str. 45
- v prvním sloupci „Soudní odd.“ se za oddělení „30 Af“ vkládá nově oddělení „30
Ad“
- ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „4/17“ a vkládá se „4/19“;
současně se vkládá k odd. „30 Ad“ text „Jako v odd. 29 Ad. 4/19 nápadu“
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Jako
v odd. 22.“ vkládá „Mgr. Iveta Melichárková – asistentka soudce (od 1. 7. 2015)“.
4) V oddělení 31 Af, A, Na na str. 45
- v prvním sloupci „Soudní odd.“ se za oddělení „31 Af“ vkládá nově „31 Ad“
- ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „2/17“ a vkládá se „4/19“;
současně se vkládá k odd. „31 Ad“ text „Jako v odd. 29 Ad. 4/19 nápadu“
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se u jména Mgr. Petr Sedlák vypouští text „ –
od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 dočasně přidělen k NSS“.

5) V oddělení 32 A, Na na str. 45
- ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „1/1“ a vkládá se „2/4“
- ve třetím sloupci „Předseda senátu/Samosoudce“ se za slova „JUDr. Milada
Haplová“ vkládá „(do 30. 6. 2015)“ a dále se vkládá „JUDr. Petr Polách (od 1. 7.
2015)“
- v pátém sloupci „Zastupující soudní odd.“ se vypouští „22, 33, 41“ a vkládá se
„33, 41, 22“.
6) V oddělení 33 Ad, A, Az, Na na str. 46
- ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se mezi slova „Jako v odd. 22 A 2/6
nápadu“ a slova „Jako v odd. 22 Az 2/7 nápadu“ vkládá „Jako v odd. 32 A 2/4
nápadu“
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v pátém sloupci „Zastupující soudní odd.“ se za číslovku 22 vkládají slova „s
výjimkou nápadu sdíleného s odd. 32 A, u něhož platí Odd. v poř. 32, 22, 41“.

7) V oddělení 34 Ad, Na na str. 46 ve třetím sloupci „Předseda senátu/Samosoudce“ se
za slovy „bez nového nápadu do“ vypouští „30. 6. 2015“ a vkládá se „31. 12. 2015“.
8) V oddělení 36 Ad, Na na str. 46
- ve třetím sloupci „Předseda senátu/Samosoudce“ se za slova „ – předsedkyně
senátu“ vkládá „ – bez nového nápadu od 1. 7. do 31. 12. 2015“
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se vkládá „JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (od 1.
7. 2015)“
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Jako
v odd. 22.“ vkládá „Mgr. Lenka Suchá – asistentka soudkyně (od 1. 7. 2015)“.
9) V oddělení 62 Af, A, Na na str. 47
- v prvním sloupci „Soudní odd.“ se za odd. „62 Af“ vkládá nově „62 Ad“
- ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „6/17“ a vkládá se „6/19“;
současně se vkládá k odd. „62 Ad“ text „Jako v odd. 29 Ad. 6/19 nápadu“
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Jako
v odd. 22.“ vkládá „Mgr. Eva Vintrová – asistentka soudce (od 1. 7. 2015)“.
10) V oddělení 63 A, Na na str. 47
- ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „5/25“ a vkládá se „7/25“
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se vkládá „JUDr. Eva Lukotková (od 1. 7.
2015)“
- v pátém sloupci „Zastupující soudní odd.“ se vypouští „66“
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Jako
v odd. 22.“ vkládá „Mgr. Tomáš Geisler – asistent soudkyně (od 1. 7. 2015) “.
11) V oddělení 64 A, Na na str. 47
- v pátém sloupci „Zastupující soudní odd.“ se vypouští „66“
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Jako
v odd. 22.“ vkládá „Mgr. Iveta Melichárková – asistentka soudce (od 1. 7. 2015)“.
12) V oddělení 65 A, Na na str. 47
- ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „2/25“ a vkládá se „6/25“
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se u jména Mgr. Petr Sedlák vypouští text „ –
od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 dočasně přidělen k NSS“
- v pátém sloupci „Zastupující soudní odd.“ se vypouští „66“.
13) V oddělení 66 A, Na na str. 47 se se dosavadní text ve sloupcích „Obor působnosti“,
„Předseda senátu Samosoudce“, „Členové senátu“, „Zastupující soudní odd.“, „VSÚ“
a „Vedoucí kanceláře Přidělení zaměstnanci“ vypouští a do sloupce „Obor působnosti
se vkládá „Zrušeno od 1. 7. 2015“.
14) V oddělení 67 A, Na na str. 47
- ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „6/25“ a vkládá se „8/25“.
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se vkládá „JUDr. Jana Kubenová (od 1. 7.
2015)“
- v pátém sloupci „Zastupující soudní odd.“ se vypouští „66“
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v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Jako
v odd. 22.“ vkládá „Mgr. Eva Vintrová – asistentka soudce (od 1. 7. 2015)“.

15) V bodě 6) textové části na str. 49 se za slova „soudním odd. 22 A,“ vkládá „32 A“.
16) V bodě 7) textové části na str. 49 se ve větě první vypouští „66 A“.
17) V bodě 14) textové části na str. 51 se ve větě první vypouští „ a 66“ a za číslovku 41
se vkládá „a“.
18) V bodě 15) textové části na str. 51 se na konci připojují tyto věty: „Věci napadlé do
odd. 32 A do 30. 6. 2015 vyřizují samosoudci, kterým byly přiděleny podle dřívějších
rozvrhů práce. Věci napadlé do odd. 66 A do 30. 6. 2015 vyřizují senáty, kterým byly
přiděleny podle dřívějších rozvrhů práce“.
19) V bodě 16) textové části na str. 51 se dosavadní text nahrazuje tímto zněním:
„JUDr. Miladě Haplové se z důvodu rovnoměrného rozložení pracovního vytížení,
jakož i z důvodu oznámení o vzdání se funkce soudkyně, které míní učinit, zastavuje
nový nápad věcí do soudního odd. 34 Ad a 36 Ad, a to od 1. 7. do 31. 12. 2015.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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