Přidělení přísedících do jednotlivých senátů T od 1.1.2015:

senát 1T a věci Nt přidělené
soudci tohoto senátu
Brettová Soňa JUDr.
Chajkinová Jindra
Chudoba Čestmír JUDr.
Košťálová Jarmila
Švejda Pavel
Zdražil Josef

přísedícím
od
24.02.2014
23.04.2014
02.05.2011
20.11.2013
08.09.2014
24.06.2013

senát 2T a věci Nt
přidělené
soudci tohoto senátu
Bartoš Zdeněk
Červená Jarmila prom. fyzik
Hamerníková Blanka
Malá Renata, (dř.Opavová)
Svobodová Alena
xxx

senát 4T a věci Nt přidělené
soudci tohoto senátu
Kopicová Eliška JUDr.
Křečková Vlasta
Okruhlicová Zdenka Ing.
Pavlíčková Barbora
Teuchnerová Markéta
xxx

přísedícím
od
02.05.2011
08.09.2014
24.02.2014
08.09.2014
24.02.2014
xxx

senát 29T a věci Nt přidělené
soudci tohoto senátu
Čunátová Jana Ing.
Příhoda Zdeněk
Šedivá Jana Ing.
Šťastný Jan
xxx
xxx

přísedícím
od
02.05.2011
24.02.2014
02.05.2011
24.02.2014
08.09.2014
xxx

senát 3T a věci Nt přidělené
soudci tohoto senátu
Holoubek Tomáš
Řečník Vilém
Štěrbová Emilie
Zákoucká Jiřina Ing., CSc.,
Zemanová Jana
xxx

přísedícím
od
25.06.2012
02.05.2011
02.05.2011
25.06.2012
02.05.2011
xxx

přísedícím
od
08.09.2014
23.04.2014
02.05.2011
23.04.2014
xxx
xxx

senát 51T a věci Nt
přidělené
soudci tohoto senátu
Bako Vladimír Mgr.
Bradna Milan
Dubenský Jan JUDr.
Jansta Jiří Ing.
Paterová Ivana
Wróbel Lešek

Přísedícím
od
02.05.2011
16.05.2011
25.06.2012
02.05.2011
08.09.2014
24.02.2014

Obsazování senátů přísedícími ve věcech trestních:
Pro obsazování senátů přísedícími a pro změny v obsazení senátů přísedícími ze závažných důvodů (zejm. konec funkčního období,
dlouhodobá nemoc, dlouhodobá nepřítomnost či jiné závažné osobní důvody) platí následující pravidla:
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1. Jednotlivé senáty mohou být obsazovány pouze přísedícími, kteří jsou jednotlivým senátům přiděleni a kteří jsou v abecedním pořadí dle
příjmení uvedeni pro jednotlivé senáty v příloze této změny rozvrhu práce.
2. Senáty jsou obsazovány přísedícími pro každou věc příslušného senátu v pořadí, v němž jednotlivé věci napadly, obživly nebo v nichž
vznikla potřeba změny v osobě přísedícího ze závažných důvodů kolovacím způsobem v abecedním pořadí příjmení přísedících.
3. Nebude-li možné v konkrétní věci senát obsadit podle článku 2., obsadí se senát přísedícím následujícím v abecedním pořadí za tím
přísedícím, kterým nemůže být senát obsazen. O této skutečnosti a o důvodech, které k obsazení senátu tímto způsobem vedly učiní předseda
senátu záznam do spisu a vedoucí kancelář tuto skutečnost následně vyznačí v ISASu v rubrice „trvalá poznámka“.
4. Je-li v konkrétní věci senátu, k němuž nejsou přiděleni přísedící, potřeba senátního rozhodování, obsadí se senát podle článků 2 a 3
přísedícími, kteří jsou přiděleni do senátu soudce, který je rozvrhem práce určen jako zákonný soudce pro rozhodování v takové věci
5.

Věci, v nichž do 31. 12. 2014 již byly senáty přísedícími obsazeny, budou projednány v dosavadním složení senátů

6. V případě nemožnosti zajistit přísedícího přiděleného rozvrhem práce k příslušnému senátu se do trestní věci obsadí přísedící přidělený
rozvrhem práce senátu soudce, který se dle rozvrhu práce se soudcem příslušného senátu zastupuje.

Stav k 01.1.2015 - 2

Přidělení přísedících do jednotlivých senátů C od 1.1. 2015 :
senát 16 C
Jánská Trnková Pavla
Kadlecová Marcela
Panušková Hana
Pokorná Dáša
Steiglová Marcela, (dř.Fousková)

senát 28 C
Ludvík Pavel Ing
Regula Matějů Ivana JUDr
Týmalová Libuše

přísedícím
od
24.02.2014
24.02.2014
2.5.2011
2.5.2011
24.02.2014

senát 17 C
Hrazděrová Eva
Mihalusová Jiřina
Muchová Alexandra JUDr.
xxx
xxx

přísedícím
od
02.05.2011
02.05.2011
02.05.2011
xxx
xxx

senát 26 C
Slezák Zdeněk
Urbanová Anna
Veselá Marie
xxx
xxx

přísedícím
od
02.05.2011
02.05.2011
02.05.2011
xxx
xxx

přísedícím
od
02.05.2011
24.02.2014
02.05.2011

Obsazování senátů přísedícími ve věcech pracovněprávních:
Pro obsazování senátů přísedícími a pro změny v obsazení senátů přísedícími ze závažných důvodů (zejm. konec funkčního období, dlouhodobá
nemoc, dlouhodobá nepřítomnost či jiné závažné osobní důvody) platí následující pravidla:
1.
Jednotlivé senáty mohou být obsazovány pouze přísedícími, kteří jsou jednotlivým senátům přiděleni a kteří jsou v abecedním pořadí dle
příjmení uvedeni pro jednotlivé senáty v příloze rozvrhu práce.
2.
Senáty jsou obsazovány přísedícími pro každou věc příslušného senátu v pořadí, v němž jednotlivé věci napadly, obživly nebo v nichž
vznikla potřeba změny v osobě přísedícího ze závažných důvodů kolovacím způsobem v abecedním pořadí příjmení přísedících.
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3.
Nebude-li možné v konkrétní věci senát obsadit podle článku 2., obsadí se senát přísedícím následujícím v abecedním pořadí za tím
přísedícím, kterým nemůže být senát obsazen. O této skutečnosti a o důvodech, které k obsazení senátu tímto způsobem vedly učiní předseda
senátu záznam do spisu a vedoucí kancelář tuto skutečnost následně vyznačí v ISASu v rubrice „trvalá poznámka“.
4.
Je-li v konkrétní věci v senátu, k němuž nejsou přiděleni přísedící, potřeba senátního rozhodování, obsadí se senát podle článků 2 a 3
přísedícími, kteří jsou dle přílohy rozvrhu práce přiděleni senátu 16 C.
5.

Věci, v nichž do 31. 12. 2014 již byly senáty přísedícími obsazeny, budou projednány v dosavadním složení senátů
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