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Změna rozvrhu práce Okresního soudu v Příbrami
pro rok 2019
č. 5
Počínaje dnem 1. 6. 2019 se dosavadní rozvrh práce mění následovně:
V odst. VI. se mění název z Obsazování senátu přísedícími v trestních věcech na název
Obsazování senátu přísedícími.
V odst. VI se nahrazuje odst. 1 odstavcem ve znění: Stejní přísedící jsou předvoláváni ke všem
jednáním konaným příslušným soudním oddělením v jednom dni rotačním způsobem. Z odst. 2,
2a se vyjímá slovo „příloze“ a v odst. 2 d) se vyjímá: a pokud nebude možné obsadit senát
žádným přísedícím přiděleným do senátu, obsadí se senát přísedícím ze skupiny „Náhradní
přísedící“ rovněž dle výše uvedených pravidel.
V odst. VIII. Všeobecné zásady pro přidělování věcí a jejich zápis se v odstavci pro přidělení věci
doplňuje: Pro přidělení věci k projednání podle specializace soudců je rozhodující stav v době
podání (nápadu) věci k soudu. Pokud bude specializace zjištěna ihned po zápisu věci, bude věc
zmylněna, a znovu zapsána v souladu s rozvrhem práce pomocí automatického přidělení znovu.
Pokud později vyjdou najevo skutečnosti, z nichž vyplyne specializace, kterou je podle rozvrhu
práce pověřen jiný soudce, v trestních věcech před přednesením obžaloby (návrhu),
v občanskoprávních a opatrovnických věcech ve lhůtě do 30 dnů od nápadu, přidělí předseda
nebo místopředseda soudu soudci s příslušnou specializací a pokud je takových soudců více,
přidělí se věci v samostatné rotaci s přihlédnutím k velikosti jejich úvazku a vyjímá se: je možné
mu věc předat pouze do přednesení žaloby, (obžaloby).
Vyjímá se odstavec: Pro určení specializace je rozhodující stav v době nápadu věci. Při pozdním
zjištění specializace bude zapsání věci zmylněno a věc bude zapsána v souladu s rozvrhem práce
pomocí automatického přidělení znovu. Věci, u kterých již nepřichází zmylnění v úvahu, tj. věc
ve které již soudce udělal první úkon směřující ke skončení věci, přidělí předseda nebo
místopředseda soudu soudci s příslušnou specializací a pokud je takových soudců více, přidělují
se věci postupně rotačním způsobem s přihlédnutím k velikosti jejich úvazku.
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