TRESTNÍ ODDĚLENÍ
Soudní
oddělení

2

Obor a vymezení působnosti

- věci T nevazební- 100%- automaticky dle systému ISAS kolovacím způsobem
- věci T vazební – 100% - kolovacím způsobem do senátů 2T, 3T, 4T a 15 T tak, jak je
popsáno ve společných ustanoveních
- Nt – obnova řízení ze senátu 2T a 1T
- Nt (krom obnovy řízení), Td (krom věznic) - 100% nápadu kolovacím způsobem mezi
senáty 2T, 3T, 4T a 15T
- PP další rozhodování ve věcech, kde bylo rozhodováno v soudním oddělení 2 (2 PP),
- Nc – předběžné opatření (§ 452 a násl. z.č. 292/2013 Sb.) v rámci dosažitelnosti po pracovní
době od pátku a o víkendech
- věci Nt, Nc – přípravné řízení, předběžná opatření dle § 400 a násl. z.č. 292/2013 Sb.,
dle plánu dosažitelnosti
- §146a/1b-j, 146a/2 tr. řádu a mezinárodních a evropských zatykačů, které budou přidělovány
kolovacím způsobem do senátu 2T, 3 T, 4T a 15T 100% nápadu a to tak, že první napadlá věc
bude přidělena do senátu, který je na řadě
- opravné prostředky proti rozhodnutí vyšších soudních úřednic ve věcech 2 T a 1T
- porozsudková agenda v senátech 2 T a 1T

Předseda
senátu
zástupce

Samosoudce

Mgr. Adéla
BARANOVÁ

Mgr. Adéla
BARANOVÁ

zastupuje:
Mgr. Blanka
Šišová

zastupuje:
Mgr. Blanka
Šišová

v nepřítomnosti
zastupuje:
Mgr. Hana
Bachová

v nepřítomnosti
zastupuje:
Mgr. Hana
Bachová

zástupce
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Soudní
oddělení

3

Obor a vymezení působnosti

Předseda
senátu
zástupce

Mgr. Blanka
- věci T nevazební- 100%- automaticky dle systému ISAS kolovacím způsobem
ŠIŠOVÁ
- věci T vazební – 100% - kolovacím způsobem do senátů 2T, 3T, 4T a 15 T tak, jak je
popsáno ve společných ustanoveních
- specializace - věci T ve věcech korupce veřejných činitelů, korupce ve veřejných zakázkách,
zastupuje:
veřejných soutěžích a dražbách
Mgr. Adéla
- Nt – obnova řízení ze senátu 3T
Baranová
- Nt (krom obnovy řízení), Td (krom věznic) - 100% nápadu kolovacím způsobem mezi
senáty 2T, 3T, 4T a 15T
v nepřítomnosti
- PP další rozhodování ve věcech, kde bylo rozhodováno v soudním oddělení 3 (3 PP),
zastupuje:
- Nc – předběžné opatření (§ 452 a násl. z.č. 292/2013 Sb.) v rámci dosažitelnosti po pracovní
Mgr. Kamil
době od pátku a o víkendech
Vacík
- věci Nt, Nc – přípravné řízení, předběžná opatření dle § 400 a násl. z.č. 292/2013 Sb.,
dle plánu dosažitelnosti
- §146a/1b-j, 146a/2 tr. řádu a mezinárodních a evropských zatykačů, které budou přidělovány
kolovacím způsobem do senátu 2T, 3 T, 4T a 15T 100% nápadu a to tak, že první napadlá
věc bude přidělena do senátu, který je na řadě
- opravné prostředky proti rozhodnutí vyšších soudních úřednic ve věcech 3 T
- porozsudková agenda v senátě 3 T
- zrušené věci T ze senátu 1T
-k dalšímu projednání a rozhodnutí se přidělují dosud neskončené věci dříve přidělené
JUDr. Šilhanovi st., a to sp.zn. : , 2 T 154/2015, 2 T 178/2015, 2 T 57/2016, 2 T 126/2016,
2 T 13/2017, 2 T 68/2017, 2 T 113/2017, 2 T 126/2017, 2 T 130/2017, 2 T 135/2017, 2T
138/2017, 2 T 152/2017, 2 T 157/2017

Samosoudce
zástupce
Mgr. Blanka
ŠIŠOVÁ
zastupuje:
Mgr. Adéla
Baranová
v nepřítomnosti
zastupuje:
Mgr. Kamil
Vacík
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Soudní
oddělení

4

Obor a vymezení působnosti

Předseda
senátu
zástupce

- věci T nevazební- 30%- automaticky dle systému ISAS kolovacím způsobem
- věci T vazební – 50%- kolovacím způsobem do senátů 2T, 3T, 4T a 15 T tak, jak je
Mgr. Hana
popsáno ve společných ustanoveních
BACHOVÁ
- specializace - věci Rod 100%
- další agenda plynoucí ze zákona 218/2003 Sb.– Tm - 100%
- agenda Ntm (mimo přípravného a zkráceného řízení) – 100%
zastupuje:
-věci Tm vazební – 100% kolovacím způsobem do senátu 4Tm a 15Tm - tak, jak je
Mgr. Kamil Vacík
popsáno ve společných ustanoveních
- Nt – obnova řízení ze senátu 4T
- Nt (krom obnovy řízení), Td (krom věznic) - 100% nápadu kolovacím způsobem mezi
senáty 2T, 3T, 4T a 15T
v nepřítomnosti
- PP další rozhodování ve věcech, kde bylo rozhodováno v soudním oddělení 4 ( 4 PP),
zastupuje
- Nc – předběžné opatření (§ 452 a násl. z.č. 292/2013 Sb.) v rámci dosažitelnosti po
Mgr. Adéla
pracovní době od pátku a o víkendech
Baranová
- věci Nt, Nc – přípravné řízení, předběžná opatření dle § 400 a násl. z.č. 292/2013
Sb., dle plánu dosažitelnosti
- §146a/1b-j, 146a/2 tr. řádu a mezinárodních a evropských zatykačů, které budou
přidělovány kolovacím způsobem do senátu 2T, 3 T, 4T a 15T 100% nápadu a to tak,
že první napadlá věc bude přidělena do senátu, který je na řadě
- opravné prostředky proti rozhodnutí vyšších soudních úřednic ve věcech 4 T
- porozsudková agenda v senátě 4 T
V senátě 4 T zastaven od 1.8.2018 do odvolání nápad T věcí krom věcí napadlých
po zkráceném přípravném řízení se zadrženou osobou v rámci služby

Samosoudce
zástupce
Mgr. Hana
BACHOVÁ
zastupuje:
Mgr. Kamil
Vacík
v nepřítomnosti
zastupuje
Mgr. Adéla
Baranová
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Soudní
oddělení

15

Obor a vymezení působnosti
- věci T nevazební- 60%- automaticky dle systému ISAS kolovacím způsobem
- věci T vazební – 100%- kolovacím způsobem do senátů 2T, 3T, 4T a 15 T tak, jak je
popsáno ve společných ustanoveních
- specializace - agenda plynoucí ze zák. 218/2003 Sb. ( krom věcí Rod)– Tm - 100%
- agenda Ntm (mimo přípravného a zkráceného řízení) – 100%
-věci Tm vazební – 100% kolovacím způsobem do senátu 4Tm a 15Tm - tak, jak je
popsáno ve společných ustanoveních
- Nt – obnova řízení ze senátu 15T
- Nt (krom obnovy řízení), Td (krom věznic)- 100% nápadu kolovacím způsobem mezi
senáty 2T, 3T, 4T a 15T
- PP, Nt, Td- 100% -věznice Nové Sedlo ( včetně pobočky Drahonice) a další
rozhodování ve věcech, kde již bylo rozhodováno v soudním
oddělení 15 ( 15 PP), dále věci kde je třeba činit úkony a
rozhodovali jiní než aktuálně přítomní soudci
- Nc – předběžné opatření (§ 452 a násl. z.č. 292/2013 Sb.) v rámci dosažitelnosti po
pracovní době od pátku a o víkendech
- věci Nt, Nc – přípravné řízení, předběžná opatření dle § 400 a násl. z.č. 292/2013
Sb., dle plánu dosažitelnosti
- §146a/1b-j, 146a/2 tr. řádu a mezinárodních a evropských zatykačů, které budou
přidělovány kolovacím způsobem do senátu 2T, 3 T, 4T a 15T 100% nápadu a to
tak, že první napadlá věc bude přidělena do senátu, který je na řadě
- opravné prostředky proti rozhodnutí vyšších soudních úřednic ve věcech 15 T
- porozsudková agenda v senátě 15 T
V senátě 15 T zastaven od 1.8.2018 do odvolání nápad T věcí krom věcí napadlých
po zkráceném přípravném řízení se zadrženou osobou v rámci služby

Předseda
senátu
zástupce

Samosoudce

Mgr. Kamil
VACÍK

Mgr. Kamil
VACÍK

zastupuje:
Mgr. Hana
Bachová

zastupuje:
Mgr. Hana
Bachová

v nepřítomnosti
zastupuje
Mgr. Blanka
Šišová

v nepřítomnosti
zastupuje
Mgr. Blanka
Šišová

zástupce
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Vyšší soudní úřednice
zástupce
Věra Kardošová
zastupuje:
Lenka Zwerenzová

TRESTNÍ ODDĚLENÍ

Kancelář
zástupce

vykonává činnost dle zák. 121/2008 Sb. v platném znění, vedoucí kanceláře: Hana Bittnerová
ve spisech přidělených vedoucími kanceláře
vede rejstřík Tm, Rod a rejstřík T pro senát 3T a
4T, 4 Tm a 15 Tm, vykonává práce dle pokynů
soudců, včetně zakládání doručenek do spisů.
zastupuje: Věra Havelková

Lenka Zwerenzová
zastupuje:
Věra Kardošová

vedoucí kanceláře: Kateřina Michalská
vede rejstřík T pro senáty 1T, 2T, a 15T a
vykonává práce dle pokynů soudců, včetně
vykonává činnost dle zák. 121/2008 Sb. v platném znění, zakládání doručenek do spisů.
ve spisech přidělených vedoucími kanceláře
zastupuje: Hana Bittnerová
vedoucí kanceláře: Věra Havelková
vede rejstřík PP, Nt, Td, Ntm, včetně vypravení
nařízených jednání a výslechů. Vykonává práce
dle pokynů soudců, včetně zakládání doručenek
do spisů.
zastupuje: Hana Bittnerová
protokolující úřednice:
Kateřina Ságlová (MD), Bc. Petra Kryndlerová,
Andrea Hotová , Petra Víchová
zapisovatelka: Lucie Štěpánová

