Příloha č. 2
Pravidla pro ustanovování přísedících na občanskoprávním úseku
Okresního soudu v Českých Budějovicích
V právní věci, ve které má civilním řízení rozhodovat senát, se přidělují přísedící bezprostředně
poté, co zápisové odd. předá spis vedoucí kanceláře, popř. příslušný předseda senátu rozhodne, že
je danou věc nutné projednat v senátě. K projednání takové věci jsou k předsedovi senátu
přidělováni vždy 2 přísedící ze seznamu přísedících pro občanskoprávní úsek. Přísedící okresního
soudu jsou vedeni v seznamu abecedně, jejich seznam vede vedoucí kanceláře C.
Vedoucí kanceláře přiděluje přísedící postupně abecedně kolovacím způsobem, a to až do
vyčerpání počtu všech přidělovaných přísedících, poté se další přidělování přísedících stejným
způsobem abecedně opakuje. Jména přidělených přísedících zapíše vedoucí civilní kanceláře na
spisový obal.
Přidělování přísedících v další věci započne od přísedícího, který bezprostředně následuje po
posledním přiděleném přísedícím. K datu 31.12. každého roku bude evidence založena v listinné
podobě do správního rejstříku.
Pokud se přísedící, který byl přidělen na základě výše uvedených pravidel, 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 (dále jen vyloučený
přísedící), bude vedoucí civilní kanceláře přidělen další přísedící se seznamu přísedících dle
abecedního pořadí, který je v aktuálně na řadě. Pokud by výše uvedené důvody vylučovaly účast i
tohoto dalšího přísedícího, budou předvoláváni potupně abecedně další přísedící až do naplnění
senátu. Vyloučený přísedící bude přidělen až v dalším kole. O důvodech tohoto postupu provede
vedoucí kanceláře či rejstříková vedoucí v evidenci přísedících zápis.
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