Příloha č. 2
Rozvrhu práce Okresního soudu v Blansku
pro rok 2019
Pravidla pro ustanovování soudců přísedících
I. V právní věci, ve které má v trestním a civilním řízení rozhodovat senát, se přidělují
přísedící poté, co příslušný předseda senátu rozhodne, že je danou věc nutné projednat v
senátě. K projednání takové věci jsou k předsedovi senátu přidělováni vždy dva přísedící ze
seznamu přísedících určenému pro jednotlivé senáty dle přílohy č.1 Rozvrhu práce Okresního
soudu v Blansku na rok 2019, k nimž přidělená čísla, na sebe postupně a vzestupné navazují.
Věc se přidělí přísedícímu číselně označenému nejnižším číslem a přísedícímu po něm
bezprostředně číselně navazujícímu, a to až do vyčerpání počtu všech přidělených přísedících,
kdy poté se další přidělování přísedících stejným způsobem opakuje.
II. Přidělování přísedících v další právní věci započne od přísedícího, který bezprostředně
následuje po posledním přiděleném přísedícím z právní věci předchozí. Nebude-li pořadí
vyplývající z rozvrhu práce při využívání jednotlivých přísedících pro rozhodovací činnost
zachováno, poznamená to zapisovatelka, rejstříková vedoucí či protokolující úřednice
příslušného předsedy senátu do tzv. Knihy soudců přísedících, která je pro zákonný a
transparentní postup pro přidělování přísedících příslušným soudním oddělením pro každý
senát pod sp.zn. Spr vedena v elektronické podobě.
III. Pokud se přidělený přísedící ze závažných osobních, zdravotních, anebo jiných důvodů a
objektivních překážek bránících v jeho řádné účasti na projednání a rozhodnutí ve věci,
nemůže zúčastnit, jakož i v případech, kdy je přísedící ze zákona z rozhodování ve věci
vyloučen, případně jeho funkce zanikla, bude věc k projednání a rozhodnutí ve věci přidělena
jeho zástupci.
IV. Zástupcem přísedícího, který se projednávání a rozhodnutí věci ze shora uvedených
důvodů, nemůže zúčastnit, je přísedící s nejblíže navazujícím vyšším číslem, který dosud
nebyl k projednávání dané věci přidělen. Pokud se ani takový přísedící nemůže projednání a
rozhodnutí ve věci zúčastnit, postupuje se v seznamu přísedících pro daný senát podle
stejného klíče, který byl shora (body I., II., III.) popsán, až do úplného vyčerpání všech
přísedících zapsaných pro daný senát. Následně můžou být postupně voláni přísedící, kteří
jsou uvedeni v knize zastupujícího soudce toho předsedy senátu, který věc projednává. O
shora uvedeném budou provedeny zápisy v Knize soudců přísedících.
V. Jestliže má soudce v jednom dni více jednání, kde je třeba účasti přísedících, pak je možné
k těmto jednáním volat stejné přísedící, pokud tito budou schopni se dostavit na celý jednací
den, jinak mají trestní senáty zvláštní seznam přísedících pro veřejná, neveřejná a vazební
zasedání konaná v budově soudu. Pro ustanovování přísedících v tomto seznamu platí stejná
pravidla jako pro ustanovování přísedících dle bodů I. až IV.
VI. Věci nařízené před účinností těchto Pravidel pro ustanovování soudců přísedících mohou
být projednány i nadále ve složení senátů sestavených způsobem platným v době zahájení
nařízených věcí.

