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 15. 9. 2015
Změna č. 7
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, měním a doplňuji rozvrh práce Krajského soudu v Brně na rok 2015
s od 15. 9. 2015 takto:

I.

Státní správa soudu
V odstavci „Ústně podávané stížnosti v pracovních dnech přijímají a sepisují o nich
písemný záznam:“ na str. 2 ve třetí odrážce se za slova „Darina Beránková „vkládá
„(do 31. 8. 2015)“ a dále „Věra Novotná (od 1. 9. 2015)“.

II.

Občanskoprávní úsek
1) V oddělení 25 C na str. 27 ve čtvrtém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci/Asistent soudce“ se za slova „Jako v odd. 23 C“ vkládá „Mgr. Nikola
Vavříčková (pro dožádání z ciziny) – asistentka soudkyně (od 1. 9. 2015)“.
2) V oddělení 44 Co na str. 33
- ve třetím sloupci „Předseda senátu“ se za slova „JUDr. Marek Cigánek“ vkládá
„JUDr. Věra Skalická (od 1. 9. 2015)“
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slova „JUDr. Věra Skalická“ vkládá „(do
31. 8. 2015)“ a dále „Mgr. Dagmar Bastlová (od 1. 9. 2015)“.
3) V oddělení 58 Co na str. 36 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ u jména Jarmila Julinová se vypouští text „(1/2 úvazku)“ a za slova
„Darina Beránková“ se vkládá „(do 16. 8. 2015)“ a dále „Věra Novotná (od 1. 9.
2015)“.
4) V oddělení 59 Co na str. 36 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ u jména Jarmila Julinová se vypouští text „(1/2 úvazku)“ a za slova
„Darina Beránková“ se vkládá „(do 16. 8. 2015)“ a dále „Věra Novotná (od 1. 9.
2015)“.
5) V oddělení 60 Co na str. 36 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ u jména Jarmila Julinová se vypouští text „(1/2 úvazku)“ a za slova
„Darina Beránková“ se vkládá „(do 16. 8. 2015)“ a dále „Věra Novotná (od 1. 9.
2015)“.

III.

Obchodní úsek
1) V oddělení 17 Cm, ECm na str. 55 ve čtvrtém sloupci „Zástupce“ se doplňuje text: „4.
18 Cm, ECm [jen u písm. b)]“.
2) V oddělení 25 Cm, ECm na str. 56 ve třetím sloupci „Samosoudce“ se za slova „Mgr.
Petra Weissová“ vkládá „(od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016 stáž u Nejvyššího správního
soudu)“.

3) V oddělení 26 K, Kv, Ins, Cm, Nc, ICm na str. 66 v šestém sloupci „Tajemnice
minitýmu/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Bc. Lenka Konečná“ vkládá „(do 31. 8.
2015)“ a dále „Hana Barboříková (od 1. 9. 2015)“.
4) V oddělení 28 K, Kv, Ins, Cm, Nc, ICm na str. 68 v šestém sloupci „Tajemnice
minitýmu/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Hana Barboříková“ vkládá (do 31. 8.
2015) a dále „Ivana Zajíčková DiS. (od 10. 9. 2015)“.
5) V oddělení 30 K, Kv, Ins, Cm, Nc, ICm na str. 69 ve třetím sloupci „Samosoudce“ se
za slova „Mgr. Martin Hejda“ vkládá „(od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016 stáž u Vrchního
soudu v Olomouci)“.
6) V oddělení 31 K, Kv, Ins, Cm, Nc, ICm na str. 70 v šestém sloupci „Tajemnice
minitýmu/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Daniela Dufková “ vkládá „(do 31. 8.
2015)“ a dále „Bc. Lenka Konečná (od 1. 9. 2015)“.
7) V oddělení 32 K, Kv, Ins, Cm, Nc, ICm na str. 71 v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „Asistent soudce: Mgr. Lucie Beranová“
vkládá „(do 31. 8. 2015)“ a dále „Asistent soudce: Mgr. Bc. Alexandra Lavická (od 1.
9. 2015)“.
8) V tabulce „Členové realizačního týmu vykonávající odborné činnosti související
s rozhodovací
činností
soudu
na
základě
projektu
registrační
č.
CZ.1.04/4.1.00/80.00004 „Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení
administrativních kapacit“ na str. 79 v prvním sloupci „Člen realizačního týmu“ se za
slova „Mgr. Klára Blechová“ vkládá (do 31. 8. 2015) a dále „Mgr. Tomáš Tankó (od
15. 9. 2015)“.
9) V oddělení 18 Cm, ECm na str. 83 se ve druhém sloupci „Obor působnosti“ vkládá
nový bod j), který zní:
„j) podle § 9 odst. 2 písm. h/, i/,n/,o/ o.s.ř. (od 1. 9. 2015)“.
10) V „oddělení sbírky listin a spisovny“ na str. 87
- se za slova „Vedoucí spisovny: Marta Homolová“ vkládá (do 31. 8. 2015) a dále
„Blanka Soukupová (od 1. 9. 2015)“
- se za slova „Zastupuje: Blanka Soukupová“ vkládá (do 31. 8. 2015)“ a dále
„Marta Homolová (od 1. 9. 2015)“.
11) V bodě 1.1.2. textové části na str. 88 se na konci připojuje tato věta:
„V době od 14. 9. 2015 do 29. 2. 2016 se zastavuje nápad do soudního odd. 25 Cm
(stáž na NSS).“

12)

V bodě 1.1.3. textové části na str. 88 se na konci připojuje tato věta:
„V době od 14. 9. 2015 do 29. 2. 2016 se zastavuje nápad do soudního odd. 25 Cm
(stáž na NSS).“

13)

V bodě 2.1.1. textové části na str. 90 se na konci připojuje tato věta:
„Ode dne 13. 9. 2015 včetně je ukončeno zastavení nápadu do soudního oddělení
39 INS a Nc dle třetí věty tohoto bodu.“

14)

V příloze č. 1 Soudní oddělení na str. 124
- se vypouští bod „1) 2 Cm, ICm JUDr. Jaromír Pořízek “ a dosavadní body 1) až
9) se označují jako body 1) až 8)
- se za slova „25 Cm Mgr. Petra Weissová“ vkládá „(od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016
stáž u Nejvyššího správního soudu)“.

15)

V příloze č. 4 Soudní oddělení na str. 125 se za slova „30 Ins, K, Cm, ICm Mgr.
Martin Hejda“ vkládá „(od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016 stáž u Vrchního soudu v
Olomouci)“.

16)

V příloze č. 5 „Soudní kanceláře oddělení insolvence, konkursu, vyrovnání a
incidenčních sporů:“ na str. 127
- u kanceláře č. 10 v pátém sloupci „Zapisovatelky“ se za slova „Bc. Lenka
Konečná“ vkládá (do 31. 8. 2015) a dále „Hana Barboříková (od 1. 9. 2015)“
- u kanceláře č. 12 v pátém sloupci „Zapisovatelky“ se za slova „Hana
Barboříková“ vkládá (do 31. 8. 2015) a dále „Ivana Zajíčková DiS. (od 10. 9.
2015)“
- u kanceláře č. 14 ve druhém sloupci „Soudce“ se za slova „Mgr. Martin Hejda“
vkládá „(od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016 stáž u Vrchního soudu v Olomouci)“
- u kanceláře č. 15 ve čtvrtém sloupci „Soudní tajemnice/Zastupující“ se za slova
„Daniela Dufková“ vkládá „(do 31. 8. 2015)“ a dále „Bc. Lenka Konečná
(od 1. 9. 2015)“
- u kanceláře č. 16 ve třetím sloupci „VSÚ/Asistent“ se za slova „Mgr. Lucie
Beranová“ vkládá „(do 31. 8. 2015)“ a dále „Mgr. Bc. Alexandra Lavická
(od 1. 9. 2015)“
- u kanceláře č. 23 ve čtvrtém sloupci „Soudní tajemnice/Zastupující“ se za slova
„Daniela Dufková“ vkládá „(do 31. 8. 2015)“ a dále „Bc. Lenka Konečná
(od 1. 9. 2015)“

17) V příloze č. 6 Složení kanceláří veřejných rejstříků na str. 130 u č. kanceláře BR02
ve čtvrtém sloupci „Zapisovatelky“ se za slova „Blanka Němcová“ vkládá „(do 31.
7. 2015)“ a dále „Bc. Leona Galová (od 1. 9. 2015)“.
IV.

Správa krajského soudu
V oddělení účtáren na str. 110 se dosavadní text nahrazuje tímto zněním:
Eva Kosíková – mzdová účetní
Zastupuje: Martina Sedláčková (do 31. 8. 2015)
Blanka Němcová (od 1. 9. 2015)

Vede mzdové věci a likviduje dávky nemocenského pojištění soudců, justičních
čekatelů a zaměstnanců krajského soudu-pracoviště Rooseveltova a poboček ve Zlíně
a v Jihlavě, přísedících a svědků.
Vede evidenční pomůcky o době zaměstnání a výdělcích pracovníků na těchto
pracovištích. Elektronicky předává příslušné evidované údaje na MSSZ.
Za celý krajský soud provádí měsíční rekapitulaci platů, konečnou uzávěrku a odvody
z mezd.
Zpracovává výkazy ročního vyúčtování daně ze mzdy.
Martina Sedláčková – mzdová účetní (do 31. 8. 2015)
Blanka Němcová – mzdová účetní (od 1. 9. 2015)
Zastupuje: Eva Kosíková
Vede mzdové věci a likviduje dávky nemocenského pojištění soudců, zaměstnanců
krajského soudu - pracoviště Husova a likvidátorů jmenovaných soudem.
Zpracovává měsíční rekapitulace pracoviště Husova a likvidátorů.
Vede evidenční pomůcky o době zaměstnání a výdělcích pracovníků na těchto
pracovištích.
Elektronicky předává příslušné evidované údaje na MSSZ.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně

