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Brno 26. února 2021
Změna č. 2
rozvrhu práce Krajského soudu v Brně na rok 2021

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 2021 s účinností od 1. 3. 2021 takto:

I.

Trestní úsek
1) V oddělení 43 T, Nt v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Alena Pelikánová“ vkládá „Justiční čekatelka: Mgr.
Ing. Zuzana Dorazilová (od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021)“.
2) V oddělení 53 T, Nt ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se za slovy „Mgr. Karel Knaifl" vypouští text "- dočasně přidělen ke KS od 1.
1. 2021 do 28. 2. 2021“.
3) V části „B – Trestní odvolací“ v bodě „2. Rozdělování trestního nápadu.“ se text druhého odstavce nahrazuje zněním: „Senát 6 To
projedná přidělené věci tak, že všechny věci s výjimkou věcí, které v senátě převzal k referování Mgr. Pavel Dvorský, budou projednány
senátem ve složení předsedkyně senátu Mgr. Radana Macháňová Laštůvková a členové senátu Mgr. Vít Krchňáček a JUDr. Jiří Dufek.
Věci, které byly v senátu přiděleny k referování Mgr. Pavlu Dvorskému, projedná senát ve složení senátu předsedkyně senátu Mgr.
Radana Macháňová Laštůvková a členové senátu Mgr. Vít Krchňáček a Mgr. Pavel Dvorský. V případě vyloučení předsedkyně senátu
Mgr. Radany Macháňové Laštůvkové bude věc projednána tak, že předsedkyně senátu Mgr. Radana Macháňová Laštůvková bude
nahrazena předsedou senátu JUDr. Jiřím Dufkem. V případě vyloučení člena senátu z projednávání a rozhodování věci nahradí člena
senátu přednostně čtvrtý člen senátu 6 To a až v případě vyloučení dalšího člena senátu nahradí vyloučeného člena senátu 6 To soudci
senátu 71 To JUDr. Iveta Šperlichová nebo JUDr. Radomír Koudela. Mgr. Pavlu Dvorskému se v senátě 6 To zastavuje od 31. 5. 2021
nápad věcí.
4) V oddělení 6 To, Nt ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se příjmení „Macháňová-Laštůvková“ opravuje na „Macháňová Laštůvková“.

II.

Občanskoprávní úsek
1) V oddělení 27 Co ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se poslední věta nahrazuje větou ve znění: „Nápad 3/11, tj. 1., 2. a 3. věc
z každých 11 napadlých věcí.“
2) V oddělení 28 Co ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se poslední věta nahrazuje větou ve znění: „Nápad 3/11, tj. 4., 5. a 6. věc
z každých 11 napadlých věcí.“
3) V oddělení 47 Co
- ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se poslední věta nahrazuje větou ve znění: „Nápad 2/11, tj. 7. a 8. věc z každých 11 napadlých
věcí.“
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slova „Mgr. Jitka Múčková – dočasně přidělena ke KS od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021“ vkládá
„JUDr. Jan Kolba – dočasně přidělen od 1. 3. 2021 do 31. 5. 2021
4) V oddělení 74 Co ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se poslední věta nahrazuje větou ve znění: „Nápad 3/11, tj. 9., 10. a 11. věc
z každých 11 napadlých věcí.“
5) V části „Poznámky k odvolací agendě:“ se předposlední věta nahrazuje větou ve znění: „Dojde-li při konkurenci specializací k
pochybnostem, anebo je-li vzájemný podíl kumulovaných agend ve zjevném nepoměru (včetně případů dle věty první této poznámky),
rozhodne o přidělení věci do příslušného oddělení místopředseda soudu pro občanskoprávní úsek.“

III.

Úsek správního soudnictví
V oddělení 29 A, Ad, Af, Na v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Mgr. Miroslava Klusová –
asistentka Mgr. Petra Pospíšila“ vkládá „Justiční čekatel: JUDr. Ing. Michal Dadák (od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021)“

IV.

Obchodní úsek
V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek se nově vkládá bod 1.1.14. ve znění: „1.1.14. Věci podle § 85 písm. e) zák. č. 292/2013
Sb. budou postupně po jednom přidělovány ve sledu jejich nápadu oddělením 1 Cm, 17 Cm 18 Cm, 19 Cm, 36 Cm, 42 Cm, 50 Cm.
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V.

Správa soudu

1) V části „Odbor investiční a správy budov“
- u jména „Ing. Petr Šimon“ se vypouští věta ve znění: „Zabezpečuje revize elektro a hromosvodů JAB.“ a vkládá se věta znějící: „Provádí
kontrolu kvality úklidu včetně zápisů do provozní knihy a zajišťuje případné odstranění nedostatků.“
- u jména „Jindřich Klodvig“ se vypouští „Zastupuje: Jan Němec“ a vkládá se „Zastupuje: Jaromír Krystl“.
- u jména „Jaromír Krystl“ se za slova „Zastupuje: Radoslav Báder“ vkládá „Miroslav Ševčík“.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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