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Brno 29. června 2018

Spr 263/2018
Změna č. 6
rozvrhu práce Krajského soudu v Brně na rok 2018

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 2018 od 1. 7. 2018 takto:
I.

Státní správa soudu

1) Na str. 4 v levém sloupci se za slova „JUDr. Viktor Kučera“ vkládá „- dočasně přidělen od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 k Nejvyššímu
správnímu soudu (zastupováním pověřen Mgr. Petr Pospíšil)“.
2) Na str. 6 se příjmení „Sigmundová“ nahrazuje příjmením „Lásková“.
II.

Trestní úsek

1) V bodu 2. Rozdělování trestního nápadu na str. 9 se text pod „písm. h)“ nahrazuje zněním „h) V době od 1. 2. 2018 do 30. 9. 2018 byl
zastaven nápad věcí do oddělení 39 T předsedy senátu JUDr. Michaela Vrtka, Ph. D.“.
2) V oddělení 1 T, Nt na str. 12 se za slova „Kateřina Požárová“ vkládá „Magda Pokorná“ a dále se vypouští „Zapisovatelka: Eva
Kalianková“.
3) V oddělení 3 To na str. 22 v pátém sloupci „Členové senátu“ se za slova „Mgr. Šárka Dufková“ vkládá „Mgr. Josef Tatíček – dočasně
přidělen ke KS od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2018“.
4) V části „Příloha A) - B) Seznam přísedících v jednotivých senátech I. hlavy Krajského soudu v Brně a pobočky ve Zlíně“ na str. 148
- ve sloupci „Přísedící senát 61T“ se za slova „11. Zavadilová Dagmar Ing.“ vkládá „(do 18. 6. 2018)“
- ve sloupci „Přísedící senát 68T“ se za slova „12. Víchová Jitka“ vkládá „(do 18. 6. 2018)“

Občanskoprávní úsek

III.

1) V oddělení 18 Co na str. 32 ve třetím sloupci „Předseda senátu“ se za slovy „Vítězslava Pekárková“ vypouští „- od 1. 7. 2017 do 30. 6.
2018 dočasně přidělena k NS ČR“ a vkládá se „- od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019 dočasně přidělena k NS ČR“.
2) V části „Zapisovatelka určená na výpomoc občanskoprávnímu úseku“ se vypouští „Mgr. Anita Anna Trubáková“ a vkládá se „místo
neobsazeno“.
IV.

Úsek správního soudnictví

1) V oddělení 29 A, Ad, Af, Na na str. 53
- v druhém sloupci „Obor působnosti“ se všude vypouští „6/25“ a vkládá se „5/23“.
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se slova „Mgr. Andrea Matyiová – asistentka Mgr. Petra Pospíšila“.
nahrazují slovy „Mgr. Andrea Matyiová, Mgr. Jan Ferfecký – asistenti Mgr. Petra Pospíšila“ a dále se za slova „Mgr. Lenka Suchá –
asistentka JUDr. Faisala Husseiniho, Ph.D.“ vkládá „Mgr. Vojtěch Dědek – asistent JUDr. Ing. Venduly Sochorové“.
2)
-

V oddělení 30 A, Ad, Af, Na na str. 54
v druhém sloupci „Obor působnosti“ se všude vypouští „7/25“ a vkládá „6/23“ nápadu.
ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slova JUDr. Viktor Kučera vkládá „ – od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 dočasně přidělen k NSS“.
v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se slova „Mgr. Vladimír Skoták – asistent Mgr. Milana Procházky“
nahrazují slovy „Mgr. Vladimír Skoták, Mgr. Jan Ferfecký – asistenti Mgr. Milana Procházky“ a dále se vypouští „Mgr. Jan Ferfecký –
asistent JUDr. Viktora Kučery“ a vkládá se „Mgr. Vojtěch Dědek – asistent JUDr. Ing. Venduly Sochorové“.

3)
-

V oddělení 31 A, Ad, Af, Na na str. 54
v druhém sloupci „Obor působnosti“ se všude vypouští „6/25“ a vkládá „6/23“ nápadu.
ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slova „JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.“ vkládá „(do 30. 6. 2018)“.
v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „JUDr. Jakub Valc – asistent soudce JUDr. Lukáše Hloucha,
Ph.D.“.

4) V oddělení 62 A, Ad, Af, Na na str. 57
- v druhém sloupci „Obor působnosti“ se všude vypouští „6/25“ a vkládá „6/23“ nápadu.
- ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slova „JUDr. Jana Kubenová“ vkládá „(do 30. 6. 2018)“.
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5) V oddělení 63 A, Na na str. 57
- v druhém sloupci „Obor působnosti“ se všude vypouští „7/32“ a vkládá „6/30“ nápadu.
- v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/přidělení zaměstnanci“ se slova „Mgr. Andrea Matyiová – asistentka Mgr. Petra Pospíšila“
nahrazují slovy „Mgr. Andrea Matyiová, Mgr. Jan Ferfecký – asistenti Mgr. Petra Pospíšila“.
6)
-

V oddělení 64 A, Na na str. 58
v druhém sloupci „Obor působnosti“ se všude vypouští „9/32“ a vkládá „8/30“ nápadu.
ve čtvrtém sloupci „Členové senátu“ se za slova JUDr. Viktor Kučera vkládá „ – od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 dočasně přidělen k NSS“.
v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení zaměstnanci“ se slova „Mgr. Vladimír Skoták – asistent Mgr. Milana Procházky“
nahrazují slovy „Mgr. Vladimír Skoták, Mgr. Jan Ferfecký – asistenti Mgr. Milana Procházky“ a dále se vypouští „Mgr. Jan Ferfecký –
asistent JUDr. Viktora Kučery“ a vkládá se „Mgr. Vojtěch Dědek – asistent JUDr. Ing. Venduly Sochorové“.

7) V oddělení 65 A, Na na str. 58 v druhém sloupci „Obor působnosti“ se všude vypouští „8/32“ a vkládá „8/30“ nápadu.
8) V oddělení 67 A, Na na str. 59 v druhém sloupci „Obor působnosti“ se všude vypouští „8/32“ a vkládá „8/30“ nápadu.
9) V obecné části rozvrhu práce úseku správního soudnictví na str. 60 – 63
- se dosavadní text prvního odstavce vypouští a nahrazuje textem ve znění: „Nápad rozděluje vedoucí kanceláře v souladu s ústavním
principem zákonného soudce a v souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb. Nápad rozděluje denně podle času nápadu, a to postupně
jednotlivým soudním oddělením, která jsou vytvořena pro jednotlivé samosoudce a senáty. Senáty jsou složeny z předsedy senátu a dvou
soudců, přičemž práce v senátu řídí a určuje předseda senátu, včetně určení referujícího soudce/soudkyně; v případě soudních oddělení
s více než třemi členy platí pro určení složení senátu pravidla pod bodem 13). Věci, které napadly ve stejný časový okamžik v rámci
jednoho dne (popř. nelze-li přesný časový okamžik v rámci jednoho dne zjistit), před přidělením seřadí abecedně dle počátečních písmen
příjmení (názvu) žalobce. Při rozdělování věcí vedoucí kanceláře respektuje stanovené poměry nápadu uvedené u jednotlivých soudních
oddělení a níže uvedená pravidla.“
- v bodě 12) se vypouští text třetí věty a nahrazuje se textem ve znění: „Člena senátu, který není předsedou senátu a který nemůže věc z
důvodu nepřítomnosti (včetně nepřítomnosti trvající déle než 3 měsíce ve smyslu § 1 odst. 2 vnitřního a kancelářského řádu, nedojde-li ke
změně rozvrhu práce) nebo vyloučení anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednat a rozhodnout, zastoupí (i) v případě
(senátních) soudních oddělení s více než třemi členy další člen daného soudního oddělení a (ii) v případě (senátních) soudních oddělení
s třemi členy člen zastupujícího soudního oddělení (uvedeného v tabulkové části rozvrhu práce), který není předsedou senátu; v obou
případech je to přitom ten člen soudního oddělení nebo zastupujícího soudního oddělení, jehož příjmení počíná písmenem, které je
uvedeno v abecedě dříve (v sudém měsíci od začátku abecedy a v lichém měsíci od konce abecedy), a není-li to možné, pak další člen
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-

daného soudního oddělení nebo zastupujícího soudního oddělení, který není předsedou senátu, dále již kterýkoli další soudce ze
zastupujících soudních oddělení.“
body „13) – 16)“ se přečíslují na „14) – 17)“
vkládá se nový bod 13) ve znění:
„13) Je-li ve věci přidělené do soudního oddělení s více než třemi členy:
(i)
29 A, Ad, Af a Na
- referující soudkyní JUDr. Zuzana Bystřická, jedná senát ve složení:
JUDr. Zuzana Bystřická, Mgr. Petr Pospíšil, JUDr. Faisal Husseini, Ph.D.
- referujícím soudcem Mgr. Petr Pospíšil, jedná senát ve složení:
JUDr. Zuzana Bystřická, Mgr. Petr Pospíšil, JUDr. Faisal Husseini, Ph.D.
- referujícím soudcem JUDr. Faisal Husseini, Ph.D., jedná senát ve složení:
JUDr. Zuzana Bystřická, JUDr. Faisal Husseini, Ph.D., Mgr. Petr Pospíšil
- referující soudkyní JUDr. Kateřina Mrázová, Ph.D., jedná senát ve složení:
JUDr. Zuzana Bystřická, JUDr. Kateřina Mrázová, Ph.D., JUDr. Faisal Husseini, Ph.D.
- referující soudkyní JUDr. Ing. Vendula Sochorová, jedná senát ve složení:
JUDr. Zuzana Bystřická, JUDr. Ing. Vendula Sochorová, JUDr. Kateřina Mrázová, Ph.D.
(ii)
30 A, Ad, Af a Na
- referujícím soudcem Mgr. Milan Procházka, jedná senát ve složení:
Mgr. Milan Procházka, Mgr. Ing. Veronika Baroňová, JUDr. Ing. Vendula Sochorová
- referující soudkyní Mgr. Ing. Veronika Baroňová, jedná senát ve složení:
Mgr. Milan Procházka, Mgr. Ing. Veronika Baroňová, JUDr. Ing. Vendula Sochorová
- referující soudkyní JUDr. Ing. Vendula Sochorová, jedná senát ve složení:
Mgr. Milan Procházka, JUDr. Ing. Vendula Sochorová, Mgr. Ing. Veronika Baroňová
- referujícím soudcem JUDr. Viktor Kučera, jedná senát ve složení
a)
v liché věci: Mgr. Milan Procházka, JUDr. Viktor Kučera, Mgr. Ing. Veronika Baroňová
b)
v sudé věci: Mgr. Milan Procházka, JUDr. Viktor Kučera, JUDr. Ing. Vendula Sochorová
- referujícím soudcem JUDr. Petr Polách, jedná senát ve složení:
Mgr. Milan Procházka, JUDr. Petr Polách, JUDr. Viktor Kučera
(iii) 63 A
- referující soudkyní JUDr. Zuzana Bystřická, jedná senát ve složení:
JUDr. Zuzana Bystřická, Mgr. Petr Pospíšil, JUDr. Faisal Husseini, Ph.D.
- referujícím soudcem Mgr. Petr Pospíšil, jedná senát ve složení:
JUDr. Zuzana Bystřická, Mgr. Petr Pospíšil, JUDr. Faisal Husseini, Ph.D.
4

- referujícím soudcem JUDr. Faisal Husseini, Ph.D., jedná senát ve složení:
JUDr. Zuzana Bystřická, JUDr. Faisal Husseini, Ph.D., Mgr. Petr Pospíšil
- referující soudkyní JUDr. Kateřina Mrázová, Ph.D., jedná senát ve složení:
a)
v liché věci: JUDr. Zuzana Bystřická, JUDr. Kateřina Mrázová, Ph.D., JUDr. Faisal Husseini, Ph.D.;
b)
v sudé věci: JUDr. Zuzana Bystřická, JUDr. Kateřina Mrázová, Ph.D., Mgr. Petr Pospíšil
(iv)
64 A
- referujícím soudcem Mgr. Milan Procházka, jedná senát ve složení:
Mgr. Milan Procházka, Mgr. Ing. Veronika Baroňová, JUDr. Ing. Vendula Sochorová
- referující soudkyní Mgr. Ing. Veronika Baroňová, jedná senát ve složení:
Mgr. Milan Procházka, Mgr. Ing. Veronika Baroňová, JUDr. Ing. Vendula Sochorová
- referující soudkyní JUDr. Ing. Vendula Sochorová, jedná senát ve složení:
Mgr. Milan Procházka, JUDr. Ing. Vendula Sochorová Mgr. Ing. Veronika Baroňová
- referujícím soudcem JUDr. Viktor Kučera, jedná senát ve složení
a)
v liché věci: Mgr. Milan Procházka, JUDr. Viktor Kučera, Mgr. Ing. Veronika Baroňová
b)
v sudé věci: Mgr. Milan Procházka, JUDr. Viktor Kučera, JUDr. Ing. Vendula Sochorová
- referujícím soudcem JUDr. Petr Polách, jedná senát ve složení:
a)
v liché věci: Mgr. Milan Procházka, JUDr. Petr Polách, Mgr. Ing. Veronika Baroňová
b)
v sudé věci: Mgr. Milan Procházka, JUDr. Petr Polách, JUDr. Ing. Vendula Sochorová
(v)
65 A
- referující soudkyní JUDr. Jaroslava Skoumalová jedná senát ve složení:
JUDr. Jaroslava Skoumalová, Mgr. Petr Sedlák, Ph.D., JUDr. Václav Štencel, MA
- referujícím soudcem Mgr. Petr Sedlák, Ph.D., jedná senát ve složení:
JUDr. Jaroslava Skoumalová, Mgr. Petr Sedlák, Ph.D., JUDr. Václav Štencel, MA
- referujícím soudcem JUDr. Václav Štencel, MA, jedná senát ve složení:
JUDr. Jaroslava Skoumalová, JUDr. Václav Štencel, MA, Mgr. Petr Sedlák, Ph.D.
- referujícím soudcem JUDr. Lukáš Hlouch Ph.D., jedná senát ve složení:
a)
v liché věci: JUDr. Jaroslava Skoumalová, JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D., Mgr. Petr Sedlák, Ph.D.
b)
v sudé věci: JUDr. Jaroslava Skoumalová, JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D., JUDr. Václav Štencel, MA
(vi)
67 A
- referujícím soudcem JUDr. David Raus, Ph.D., jedná senát ve složení:
JUDr. David Raus, Ph.D., Mgr. Petr Šebek, Mgr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
- referujícím soudcem Mgr. Petr Šebek, jedná senát ve složení:
JUDr. David Raus, Ph.D., Mgr. Petr Šebek, Mgr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
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- referující soudkyní Mgr. Kateřina Kopečková, Ph.D., jedná senát ve složení:
JUDr. David Raus, Ph.D., Mgr. Kateřina Kopečková, Ph.D., Mgr. Petr Šebek
- referující soudkyní JUDr. Jana Kubenová, jedná senát ve složení:
a)
v liché věci: JUDr. David Raus, Ph.D., JUDr. Jana Kubenová, Mgr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
b)
v sudé věci: JUDr. David Raus, Ph.D., JUDr. Jana Kubenová, Mgr. Petr Šebek“
Obchodní úsek

V.

1) V oddělení 40 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 79 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Tajemnice minitýmu/Přidělení zaměstnanci“
se vypouští „Monika Prudková“.
2) V oddělení 53 INS, Nc, ICm na str. 84 v třetím sloupci „Obor působnosti“ se pod text doplňuje „Nápad nových věcí byl od 1. 7. 2018
v rozsahu ¾ zastaven.“
3) V oddělení 71 Cm, ICm, ECm na str. 85 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Tajemnice minitýmu/Přidělení zaměstnanci“ se za slova
„Renata Krédlová“ vkládá „Martina Jurenová“.
4) V oddělení 162 F na str. 88 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Tajemnice minitýmu/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Michaela
Zemanová“ a vkládá se „Monika Prudková“.
5) V oddělení 166 F na str. 90 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Tajemnice minitýmu/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Michaela
Zemanová“ a vkládá se „Monika Prudková“.
6) V oddělení 168 F na str. 91 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Tajemnice minitýmu/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Michaela
Zemanová“ a vkládá se „Monika Prudková“.
7) V oddělení 175 F na str. 95 v sedmém sloupci „Vedoucí kanceláře/Tajemnice minitýmu/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Michaela
Zemanová“ a vkládá se „Monika Prudková“.
8) V části „Zapisovatelky určené na výpomoc úseku insolvenčního soudnictví“ na str. 105
- se vypouští „Martina Jurenová a Mgr. Monika Vlková“ a vkládá se „Eva Kalianková“.
- věta ve znění „Zapisovatelky budou přidělovány na výpomoc k jednotlivým soudním oddělením, případně k vyššímu podacímu místu,
rozhodnutím dozorčí úřednice pro obchodní úsek nebo místopředsedy soudu pro úsek insolvenčního soudnictví.“ se nahrazuje větou ve
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znění: „Zapisovatelky budou přidělovány na výpomoc k jednotlivým soudním oddělením, případné k vyššímu podacímu místu,
rozhodnutím dozorčí úřednice nebo místopředsedy soudu pro úsek insolvenčního soudnictví.“
9) V části „2. Pravidla pro přidělování agendy INS, ICm, Nc (insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb. a spory vyvolané insolvenčním
řízením) do oddělení soudců, asistentů soudců, vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků a související ustanovení na str. 109 se za
bod 2.1.6. vkládá bod 2.1.7. ve znění:
„2.1.7. Od 1. 7. 2018 je do soudního oddělení č. 53 soudkyně Mgr. Renáty Maixnerové přidělována ¼ nápadu nových věcí, a to z důvodu
jejího pověření zastupováním místopředsedy krajského soudu pro úsek insolvenční a incidenčních sporů (od 1. 6. 2018).“
10) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 114 v bodě 4.4. se poslední věta prvního odstavce „V případě, že není přítomen
ani jeden zastupující vyšší soudní úředník, spisy se přerozdělují „velkým kolečkem“ (viz níže).“ nahrazuje větou „V případě, že není
přítomen zastupující vyšší soudní úředník, shora určené spisy se přerozdělují „velkým kolečkem“(viz níže).“
11) V textové části rozvrhu práce pro obchodní úsek na str. 118 se text bodu 6.7. nahrazuje tímto zněním:
„6.7.
Věci zrušené odvolacím či dovolacím soudem, Ústavním soudem nebo nalézacím soudem v řízení o zmatečnostní žalobě, se přidělují
soudci, který vydal prvostupňové rozhodnutí. Pokud soudce, který vydal zrušené rozhodnutí, již nerozhoduje věci v oddělení, v němž
bylo prvostupňové rozhodnutí vydáno, bude věc přidělena soudci, který oddělení či předmětnou věc podle příslušné změny rozvrhu práce
převzal. Při přidělení spisů v případech, kdy
- po kasačním rozhodnutí bylo příslušné soudní oddělení v mezidobí zrušeno a zákonného soudce nelze určit podle pravidel rozvrhu
práce, a v případech, kdy
- prvostupňové rozhodnutí bylo odvolacím či dovolacím soudem, Ústavním soudem nebo nalézacím soudem v řízení o zmatečnostní
žalobě zrušeno pro porušení zásady zákonného soudce a zpětně nelze určit (dohledat) soudní oddělení, do něhož měla věc původně
napadnout,
se postupuje jako v případech nového nápadu věcí; pro účely nového přidělení věci se má za to, že věc napadla v den, kdy byla s
pokynem k novému přidělení podle pravidel rozvrhu práce doručena do podatelny soudu na pracovišti Husova 15.“
VI.

Správa soudu

1) V části „Oddělení interního auditu a kontroly řízené předsedou krajského soudu“ na str. 120 se za slova „Ing. Zdeněk Tonar“ doplňuje
titul „LL. M.“.
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2) V části „SPRÁVA KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ“
- na str. 122 se za slova „Ředitel soudní správy – Ingr. Zdeněk Tonar“ doplňuje titul „LL. M.“.
- na str. 123 se mezi věty „Vyřizuje stížnosti vůči zaměstnancům krajského soudu (kromě stížností souvisejících s rozhodovací činností,
které vyřizují předseda a příslušní řídící místopředsedové podle pokynů předsedy soudu).“ a „Plní další úkoly související s výkonem
státní správy krajského soudu podle pověření a pokynů předsedy krajského soudu a pokynů Ministerstva spravedlnosti ČR.“ vkládá text v
tomto znění:
„Ve smyslu čl. V. odst. 1 písm. h) Smlouvy o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, jež byla uzavřena mezi Krajským
soudem v Brně a Ministerstvem spravedlnosti, je osobou odpovědnou za komunikaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů (dále také
„OOÚ“) a za výkon součinnosti podle čl. V. odst. 1 písm. a) až g), i) Smlouvy o výkonu funkce pověřence pro OOÚ, dále zajišťuje: a)
spolupráci s dozorovým úřadem v oblasti OOÚ, b) jednání se subjekty údajů ve smyslu čl. 38 odst. 4 obecného nařízení, a c) plnění
dalších úkolů podle resortních předpisů o zpracování a ochraně osobních údajů. V obvodu Krajského soudu v Brně: a) poskytuje
informace a poradenství soudcům a odbornému aparátu soudů v oblasti OOÚ a jejich povinností podle obecného nařízení a dalších
právních předpisů EU nebo ČR v této oblasti, b) zajišťuje průběžné monitorování souladu pracovních postupů a interních předpisů
s obecným nařízením, dalšími právními předpisy EU nebo ČR v oblasti OOÚ a s koncepcemi správce v oblasti OOÚ (včetně rozdělení
odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do procesu zpracování osobních údajů a souvisejících
auditů), c) na požádání poskytuje poradenství v oblasti posouzení vlivu na OOÚ a monitorování jeho uplatňování podle článku 35
obecného nařízení.
3) V části „Odbor investiční a správy budov“ na str. 131 se za slova „Ing. Zdeněk Tonar“ doplňuje titul „LL. M.“.
4) V části „Oddělení účtáren“ na str. 129 se vypouští „Hana Ondrušková – účetní“.
5) V části „Uklízečky na pracovišti Rooseveltova 16: na str. 134 se vypouští „Oldřiška Kučerová“.
6) V části „Uklízečky na pracovišti Husova 15:“ na str. 134 se vypouští „Eliška Minďuková“ a vkládá se „Lenka Šíblová“ a dále se příjmení
„Rusnyáková“ nahrazuje příjmením „Kadlecová“.
JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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