Česká republika - Krajský soud v Brně
IČ 00215734,  Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno,  546 511 111, fax 546 513 362,
e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz ID datové schránky: 5wwaa9j
Spr 171/2021

Brno 30. dubna 2021
Změna č. 4
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. 5. 2021 takto:

I.

Státní správa soudu
V části „Úřední doba podatelny a doba určená pro styk s veřejností na pobočce krajského soudu ve Zlíně:“ na str. 1 se text nahrazuje
zněním:
pondělí
7:30 – 11.00 h
11.45 – 16.00 h
úterý
7:30 – 11.00 h
středa
7:30 – 11.00 h
11.45 – 16.30 h
čtvrtek
7:30 – 11.00 h
11.45 – 15.00 h
pátek
7:30 – 11.00 h

II.

Trestní úsek
1) V části Rozdělování trestního nápadu: na str. 10 se za písm. e) vkládá písm. f) ve znění: „f) V období od 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021 byl
zastaven nápad věcí do oddělení 10 T předsedy senátu Mgr. Tomáše Kurfiřta.
2) V části B/ Rozdělení ostatních odvolacích věcí: na str. 23 se text v bodě 10. nahrazuje zněním: „10. V době od 1. 2. 2021do 30. 6. 2021
byl v oddělení 4 To, Tmo, Ntm, Rodo předsedkyni senátu JUDr. Andree Svobodové zastaven nápad.“
3) V části Příloha A) – B) Seznam přísedících v jednotlivých senátech I. hlavy Krajského soudu v Brně a pobočky ve Zlíně na str. 165
- ve sloupci „Přísedící senát 61T“ se vypouští „11. Kozáková Jarmila Ing.“ a čísla „12., 13., 14., 15., 16.“ se přečíslují na „11., 12., 13., 14.,
15.“
- ve sloupci „Přísedící 68T“ se nově vkládá „12. Mitáček Ivo PhDr. Mgr.“
- ve sloupci „přísedící 69T“ se nové vkládá „11. Kozáková Jarmila Ing.“

III.

Obchodní úsek
1) V oddělení 3 INS, Cm, Nc, ICm na str. 71 – 72 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ pro obor působnosti pod
písm. k) se vypouští „Martina Jurenová“ a vkládá se „Ivana Ulreichová“.
2) V oddělení 20 INS, Cm, Nc, ICm na str. 78 – 79 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ pro obor působnosti pod
písm. k) se vypouští „Martina Jurenová“ a vkládá se „Ivana Ulreichová“.
3) V oddělení 21 INS, Cm, Nc, ICm na str. 79 – 80 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ pro obor působnosti pod
písm. k) se vypouští „Martina Jurenová“ a vkládá se „Ivana Ulreichová“.
4) V oddělení 33 INS, Cm, Nc, ICm na str. 84 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Ivana
Ulreichová“.
5) V oddělení 42 Cm, ECm, ICm na str. 86
 ve druhém sloupci „Rejstřík“ se doplňuje „ECm, ICm“,
 ve třetím sloupci „Obor působnosti“ se za textem pod písmenem e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se „f) v incidenčních sporech
vyvolaných úpadkovým řízením dle zák. č. 328/1991 Sb. týkajících se směnek a šeků, g) v incidenčních sporech podle § 159 odst. 1
písm. a) zák. č. 182/2006 Sb. týkajících se směnek a šeků.“
6) V oddělení 44 K, INS, Cm, Nc, ICm na str. 87 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se příjmení „Jankůjová“
mění na příjmení „Zaňatová“.
7) V oddělení 47 INS, Cm, Nc, ICm na str. 87 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se příjmení „Jankůjová“ mění
na příjmení „Zaňatová“.
8) V oddělení 56 INS, Cm, Nc, ICm na str. 89 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vkládá zapisovatelka
„Martina Jurenová“.
9) V oddělení 57 INS, Cm, Nc, ICm na str. 89 – 90 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Martina
Jurenová“ a vkládá se „Ivana Ulreichová“.
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10) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek:
 na str. 117 v bodě 1.3.2. se spojka „a“ za textem „21 Cm“ nahrazuje čárkou a za text „22 Cm“ se vkládá „a 42 Cm“.
 na str. 117 – 118 se vypouští bod 1.6.
 na str. 118 v bodu 2.1.1.
 písm. a) – se stávající poměr přidělování věcí nahrazuje novým poměrem: „0,3:0,3:0,3:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:0,25:1:1:1,5“,
 písm. b) – se stávající poměr přidělování věcí nahrazuje novým poměrem: „1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:0,25:1:1:1,5“,
 první odrážka – se stávající text nahrazuje zněním: „Bude-li při přidělování insolvenčního návrhu lustrací zjištěno, že u
insolvenčního soudu již probíhá insolvenční řízení na majetek manžela, nebo registrovaného partnera dlužníka, bude věc přidělena
do stejného soudního oddělení, v němž je vedeno insolvenční řízení na majetek manžela, nebo registrovaného partnera dlužníka.“
 čtvrtá odrážka – se za větu „Bude-li při přidělování insolvenčního návrhu lustrací zjištěno, že ve věci dlužníka bylo vyhlášeno
moratorium podle § 125 a násl. zák. č. 182/2006 Sb. nebo mimořádné moratorium podle § 127a zák. č. 182/2006 Sb. na základě
návrhu podaného před zahájením insolvenčního řízení (při lustraci je stav věci „moratorium“), přidělí se věc soudnímu oddělení,
které rozhodlo o vyhlášení moratoria.“ vkládá věta: „Insolvenční návrh věřitele podaný za doby trvání moratoria se považuje za
přistoupení do insolvenčního řízení (§ 121 odst. 1, § 125, § 127a odst. 1 zák. č. 186/2006 Sb.).“
 na str. 119 v bodu 2.1.2.
 druhý odstavec – se stávající text nahrazuje zněním: „Bude-li při přidělování insolvenčního návrhu lustrací zjištěno, že u
insolvenčního soudu již probíhá insolvenční řízení na majetek manžela, nebo registrovaného partnera dlužníka, bude věc přidělena
do stejného soudního oddělení, v němž je vedeno insolvenční řízení na majetek manžela, nebo registrovaného partnera dlužníka.“
 pátý odstavec – se za větu „Bude-li při přidělování insolvenčního návrhu lustrací zjištěno, že ve věci dlužníka bylo vyhlášeno
moratorium podle § 125 a násl. zák. č. 182/2006 Sb. nebo mimořádné moratorium podle § 127a zák. č. 182/2006 Sb. na základě
návrhu podaného před zahájením insolvenčního řízení (při lustraci je stav věci „moratorium“), přidělí se věc soudnímu oddělení,
které rozhodlo o vyhlášení moratoria.“ vkládá věta: „Insolvenční návrh věřitele podaný za doby trvání moratoria se považuje za
přistoupení do insolvenčního řízení (§ 121 odst. 1, § 125, § 127a odst. 1 zák. č. 186/2006 Sb.).“
 na str. 120 v bodu 2.1.6. se stávající text nahrazuje zněním: „Od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 byl do soudního oddělení 57 soudce JUDr.
Jiřího Pitruna přidělován dvojnásobný nápad nových věcí (200 %), a to z důvodu postupného dorovnání počtu vyřizovaných věcí a
zajištění rovnoměrného zatížení soudců insolvenčního úseku. Od 1. 5. 2021 je do soudního oddělení 57 přidělován nápad v rozsahu
150 % z důvodu ukončení dočasného přidělení k 30. 6. 2021.“
 na str. 125 se text bodu 3.1. nahrazuje zněním: „Vyšší soudní úředníci a asistenti soudců uvedených v příloze č. 1 až 5 rozvrhu práce
vykonávají jednotlivé úkony soudu a podílí se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu vyplývajícím ze zákona č. 121/2008 Sb. (§ 36a
odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb.), případně podle pověření vydaného příslušným soudcem. Bez pověření soudce, k němuž jsou podle rozvrhu
práce přiděleni, mohou vyšší soudní úředníci a asistenti soudců v občanském soudním řízení provádět veškeré úkony soudu prvního
stupně s výjimkou:
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a) vedení jednání ve věci samé,
b) rozhodování ve věci samé formou rozsudku,
c) rozhodování ve věci samé formou usnesení v řízeních podle občanského soudního řádu a zákona upravujícího zvláštní řízení soudní
mimo rozhodování v řízení ve věcech veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a insolvenčního rejstříku, v nichž nebylo
nařízeno jednání,
d) rozhodování o předběžném opatření,
e) věcí, kde je úkon zvláštním zákonem výslovně svěřen soudci,
f) jednání a rozhodnutí v insolvenčním řízení o
1. ustanovení insolvenčního správce,
2. odvolání insolvenčního správce z funkce,
3. zproštění výkonu funkce insolvenčního správce,
4. zrušení usnesení schůze věřitelů,
5. ustanovení prozatímního věřitelského výboru,
6. rozhodnutích a opatřeních přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezeními podle insolvenčního
zákona,
7. návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno právo dlužníka nakládat s majetkovou podstatou,
8. návrhu na moratorium,
9. tom, že dlužník je v úpadku,
10. zamítnutí insolvenčního návrhu,
11. zrušení úpadku,
12. prohlášení konkursu a o jeho zrušení,
13. schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení,
14. povolení reorganizace, o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a o přeměně reorganizace v konkurs,
15. schválení oddlužení a jeho změn, o přiznání osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení a o odejmutí tohoto
osvobození a o zrušení oddlužení,
16. ukončení provozu dlužníkova obchodního závodu,
17. věci samé v incidenčních sporech,
g) vyřizování dožádání s cizinou, mimo Slovenské republiky.
Brání-li náhlá překážka asistentovi soudce nebo vyššímu soudnímu úředníkovi provést ve věci jednotlivý nezbytný úkon, provede jej
jiný asistent nebo vyšší soudní úředník nebo soudní tajemník zastupujícího soudního oddělení (podle pořadí určeného pro zastupování
soudních oddělení v tabulkové části rozvrhu práce soudu).“
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IV.

Správa soudu

1) V části „Odbor informatiky“ na str. 136 se nově vkládají odstavce ve znění:
„Petra Jirků – asistentka odboru informatiky, správkyně aplikace IRES
Zastupuje: Ing. Václav Oppl
Zajišťuje administrativní a evidenční činnost pro odbor informatiky. Vydává a přiděluje čipy a oprávnění docházkového systému
AKTION. Provádí správu aplikace IRES. Provádí další práce podle pokynů vedoucího odboru informatiky.
Věra Orságová – spojovatelka
Zastupuje: pracovnice Infocentra KS Brno Rooseveltova
Pomocí VOIP aplikace spojuje telefonní hovory na pracovištích Rooseveltova 16, Husova 15 a Polní (Justiční areál v Brně). Provádí další
práce podle pokynů vedoucího odboru informatiky.“
2) V části „Oddělení informačních a komunikačních technologií“ na str. 138 se vypouští
„Marie Vévarová, Věra Orságová - pracovníci telefonní ústředny
Zajišťují obsluhu telefonní ústředny.“
3) V části „Odbor investiční a správy budov“ na str. 146 se vypouští „Ing. Tereza Chmelařová“ a vkládá se „Neobsazeno“.

V.

Přílohy rozvrhu práce
V příloze č. 7 na str. 169 se u jména „Mgr. Ing. Zuzana Dorazilová“ vypouští „u Krajského soudu v Brně“ a vkládá se „u Okresního
soudu Brno-venkov“.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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