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Spr 171/2021
Změna č. 3
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. 4. 2021 takto:

I.

Trestní úsek
1) V části „Rozdělování trestního nápadu:“ na str. 10 se za písm. c) nově vkládá písm. d) a e) ve znění: „d) V období od 1. 4. 2021 do 31. 12.
2021 byl zastaven nápad věcí do oddělení 1 T předsedy senátu JUDr. Miloše Ždárského. e) V období od 1. 4. 2021 do 31. 7. 2021 byl
zastaven nápad věcí do oddělení 39 T předsedy senátu JUDr. Michaela Vrtka, Ph.D.“

2) V oddělení 10 T, Nt na str. 14 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Jako v odd. 1 T“ vkládá „JUDr. Petr
Motyčka – asistent soudce (od 1. 4. 2021).
3) V části „A/ Přednostně se přidělují: na str. 21 v bodě b/ se za první větu vkládá věta ve znění: „To platí i pro podání návrhu na obnovu
řízení.“

II.

Občanskoprávní úsek

1) V oddělení 12 Co na str. 32 ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se datum „do 31. 3. 2021“ nahrazuje datem „do 31. 5. 2021“ a dále se
vkládá „Mgr. Michaela Džuberová - dočasně přidělena od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021“.
2) V oddělení 16 Co na str. 33 ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ u „JUDr. Petra Ševčíka“ se datum „do 31. 3. 2021“ nahrazuje datem
„30. 9. 2021“.
3) V části „Poznámky k odvolací agendě“ na str. 47 v poznámce 6), písm. c) se za bod „1) podle exekučního řádu“ vkládá bod 2) ve znění
„2) podle z.č. 119/2001 Sb.“ a body 2) – 5) se přečíslují na body 3) – 6).

III.

Úsek správního soudnictví

1) V oddělení 22 A, Ad, Az, Na na str. 57 v druhém sloupci „Obor působnosti“ se
- v oddělení 22 A vypouští dosavadní text a vkládá se text ve znění: "Rozhodování ve věcech správního soudnictví zapisovaných do
rejstříku A*, které právní předpis svěřuje k rozhodování samosoudcům:
– ve věcech rozhodnutí o zajištění cizince: 2/9 nápadu
– v ostatních věcech: 11/18 nápadu.“
- v oddělení 22 Az vypouští text „ ,vyjma věcí rozhodnutí o zajištění cizince“.
2) V oddělení 32 A, Ad, Az, Na na str. 59 - 60 v druhém sloupci „Obor působnosti“ se
- v oddělení 32 A vypouští text „Rozhodování ve věcech správního soudnictví zapisovaných do rejstříku A*, které právní předpis svěřuje
k rozhodování samosoudcům:“ a vkládá se „Jako v odd. 22 A:“ a dále se vypouští „2/7“ a vkládá se „2/9“
- v oddělení 32 Ad vypouští text „Rozhodování ve věcech správního soudnictví zapisovaných do rejstříku Ad*, které právní předpis svěřuje
k rozhodování samosoudcům:“ a vkládá se „Jako v odd. 22 Ad:“
- v oddělení 32 Az vypouští text „Rozhodování ve věcech správního soudnictví zapisovaných do rejstříku Az*, které právní předpis svěřuje
k rozhodování samosoudcům:“ a vkládá se „Jako v odd. 22 Az:“
3) V oddělení 33 A, Ad, Az, Na na str. 60 v druhém sloupci „Obor působnosti“ se
- v oddělení 33 A vypouští „32 A“ a vkládá se „22 A“ a dále se vypouští „2/7“ a vkládá se „2/9“
- v oddělení 33 Ad vypouští „32 Ad“ a vkládá se „22 Ad“
- v oddělení 33 Az vypouští „32 Az“ a vkládá se „22 Az“
4) V oddělení 34 A, Ad, Az, Na na str. 60 v druhém sloupci „Obor působnosti“ se
- v oddělení 34 A vypouští „32 A“ a vkládá se „22 A“ a dále se vypouští „1/7“ a vkládá se „1/9“
- v oddělení 34 Ad vypouští „32 Ad“ a vkládá se „22 Ad“
- v oddělení 34 Az vypouští „32 Az“ a vkládá se „22 Az“
5) V oddělení 41 A, Ad, Az, Na na str. 60 - 61 v druhém sloupci „Obor působnosti“ se
- v oddělení 41 A vypouští „32 A“ a vkládá se „22 A“ a dále se vypouští „2/7“ a vkládá se „2/9“
- v oddělení 41 Ad vypouští „32 Ad“ a vkládá se „22 Ad“
- v oddělení 41 Az vypouští „32 Az“ a vkládá se „22 Az“
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6) V oddělení 56 Az, Na na str. 61 v druhém sloupci „Obor působnosti“ se v rejstříku 56 Az vypouští „32 Az“ a vkládá se „22 Az“.

IV.

Obchodní úsek

1) V oddělení 26 K, INS, Cm, Nc, ICm na str. 82 v šestém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slovy „Mgr. Markéta
Korbářová“ vypouští text „Mgr. Jan“.
2) V oddělení 33 INS, Cm, Nc, ICm na str. 84 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se za slova „Ivana Ulreichová“
vkládá „Kateřina Janíčková“.
3) V oddělení 50 Cm, ECm na str. 88 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Jana Ševčíková, DiS.“ a
vkládá se „Bc. Zuzana Smrčková“
4) V oddělení 163 F na str. 94 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Michaela Vrbková“ a vkládá se
„Jana Ševčíková DiS.“
5) V oddělení 165 F na str. 95 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Michaela Vrbková“ a vkládá se
„Jana Ševčíková DiS.“
6) V oddělení 168 F na str. 96 v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „VSÚ: JUDr. Věra Petrová“ vkládá „(do
31. 3. 2021)“ a dále se vkládá „soudní tajemnice: Lenka Zachrdlová (od 1. 4. 2021)“
7) V oddělení 169 F na str. 97 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Michaela Vrbková“ a vkládá se
„Jana Ševčíková DiS.“
8) V oddělení 176 F na str. 102 v šestém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „Lenka Zachrdlová“ vkládá do (1. 4.
2021)
9) V části „Tabulka pro přidělování věcí vyšším soudním úředníkům veřejného rejstříku“ na str. 106 ve třetím sloupci VSÚ/Zastupující se za
slova „JUDr. Věra Petrová“ vkládá „(do 31. 3. 2021)“ a dále se vkládá „Lenka Zachrdlová (od 1. 4. 2021)“
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10) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 126 se nově vkládá bod 4.1.4. ve znění:
„4.1.4. V době od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021 bylo zastaveno přidělování nápadu soudní tajemnici Lence Zachrdlové v oddělení 168 F
(z důvodu jejího zapracování v aplikaci ISVR, včetně zápisů ISSM a ISSF po novém pracovním zařazení na úsek veřejného rejstříku od
1. 4. 2021).“

V.

Správa soudu

1) V části „Odbor dohledu“ na str. 150 se u dozorčí úřednice Petry Líbalové v části „Zastupuje:“ vypouští „Jana Pánská“ a vkládá se „Jitka
Tišerová“.
2) V části Informační centrum pro agendu obchodní, insolvenční a veřejných rejstříků (pracoviště v Brně, Husova 15) na str. 156 se v části
„Přidělené pracovnice“ vypouští „Libuše Krejčí“ a vkládá se „Michaela Vrbková“.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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