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Popis 
Volba přísedících na volební období 2018- 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 

Geneze případu 
V roce 2018 končí funkční období přísedících Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou. 

V souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích a navazujícími právními předpisy 
zastupitelstvo města volí přísedící okresního soudu. 

Z Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou jsme obdrželi seznam dosavadních přísedících 
v obvodu zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, které doporučují opětovně zvolit. Tento 
seznam je uveden v příloze č. , která však nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní údaje. 

Návrh řešení 

Doporučujeme přijmout následující usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit pro období 2018 - 2022 přísedící Okresního 
soudu ve Žďáru nad Sázavou, a to: 

Mgr. J.H., bytem Žďár nad Sázavou 

M. J., bytem Žďár nad Sázavou 

Mgr. M. K., bytem Žďár nad Sázavou 

F. L., bytem Žďár nad Sázavou 

Mgr. R. M., bytem, Žďár nad Sázavou 

J. M., bytem Žďár nad Sázavou 

Bc. L. M., bytem Žďár nad Sázavou 

B. N., bytem Žďár nad Sázavou 

Mgr. M. P., bytem Žďár nad Sázavou 

JUDr. S. P., Ph.D., bytem Žďár nad Sázavou 

J. S., bytem Žďár nad Sázavou 

P. R., bytem Žďár nad Sázavou 

S. š., bytem Žďár nad Sázavou 

Varianty návrhu usnesení: Nejsou uvedeny 

Doporučení předkladatele: Přijmout navržené usnesení 

Dopad do rozpočtu města: Bez dopadu do rozpočtu města 



naše sp.zn. 639/2017 
Žd'ár nad Sázavou 28.11.2017 

Volba přísedících na volební období 2018-2022 pro Okresní soud ve Žd'áru nad Sázavou 

Vážená paní starostko, 
Vážený pane starosto, 

počátkem roku 2018 bude ukončeno čtyřleté funkční období přísedících, kteří byli zvolení 
zastupitelstvem Vašeho města/obce na 4 Jeté funkční období 2014-2018 a složili k rukám předsedy 
okresního soudu slib. 

V příloze předkládáme seznam dosavadních přísedících v obvodu Vašeho zastupitelstva, které 
doporučujeme opětovně zvolit a seznam přísedících, které zvolit nedoporučujeme popř. žádají o 
zproštění z funkce přísedícího( ať již např. ze zdravotních či jiných duvodu). 

Obracíme se na Vás se zdvořilou žádostí, aby zastupitelstvu Vašeho města/obce byl předložen 
návrh kandidátu na funkci přísedícího Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pro volební období 
2018-2022. 

Jestliže nedojde ze strany města k navržení dosavadního přísedícího i pro další uvedené 
období a jeho opětovnému zvolení, prosím, aby mi byl předložen k vyjádření návrh nového 
kandidáta(kandidátu) za podmínek uvedených v §§ 60 a 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích a 
teprve poté přistoupeno k volbě nového přísedícího dle § 64 odst. 3 cit. zákona. 

U přísedících, kteří již dále nebudou vykonávat svou funkci v následujícím volebním 
období( např. nebudou zvoleni, popř. funkci z nějakého důvodu vykonávat nemohou), je třeba 
okresnímu soudu neprodleně vrátit prukaz přísedícího. 

Po provedení volby oznamte, prosím, na adresu soudu, ke shora uvedené spisové značce: 
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresu bydliště zvoleného přísedícího. Nově zvolení 
přísedící budou voláni ke složení slibu a jejich funkce započne dnem jeho složení. Opětovně zvolení 
přísedící budou pokračovat ve funkci průběžně. 

Prosím, aby přípravv nových kandidátů a volba přísedících na volební období 2018 -
2022 byly provedeny v co nejblížším možném termínu. Rovněž prosím, aby i vvrozumění o 
zvolení soudce přísedícího a nových kandidátů bylo okresnímu soudu zasláno v co nejkratší 
možné době a uemohlo tak dojít k případnému zmařeuí soudního jednání, nejpozději do 
31.1.2018. 

V souvislosti s volbou nových přísedících( tzn. těch, kteří dosud nebyli zvoleni) si 
dovoluji upozornit příslušný orgán, jemuž volba přísedícího přísluší, že pro výkon funkce soudce 
přísedícího je třeba: 

- prohlášení kandidáta na funkci přísedícího o souhlasu se zvolením a přidělením k Okresnímu 
soudu ve Žd'áru nad Sázavou(viz příloha), 
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Okresní soud ve Žd'áru nad Sázavou 
Strojírenská 28, 59119 Žďár nad Sázavou 

- souhlas kandidáta k poskytnutí osobních údajů Okresnímu soudu ve Žd'áru nad Sázavou(viz 
příloha), 

-souhlas kandidáta k poskytnutí osobních údajů pro orgán, který přísedícího volí(viz příloha), 
- poskytnutí osobních údajů kandidátem( viz příloha), 
- čestné prohlášení kandidáta- netýká se osob narozených po 1.12.1971(viz příloha), 
- předložení výpisu z rejstříku trestů ČR, které si kandidát sám vyžádá, 
- předložení osvědčení Ministerstva vnitra ČR dle zákona č. 451/1991 Sb.(netýká se osob 
narozených po 1.12.1971), pokud osvědčení nebylo vydáno pro jiné účely(žádost viz příloha), 
-potvrzení o platbě zdravotního pojištění(viz příloha). 

Výše uvedené dokumenty je pak nutné spolu s informací o zvolení příslušných 

kandidátů do funkce přísedícího, zaslat okresnímu soudu. 

Podotýkám, že orgán, který je k volbě přísedícího příslušný, je povinen postupovat 
podle § 6 odst. 1 písm. a) zák. č. 451/1991 Sb. a vyžádat si ohledně osoby, která má vykonávat 
funkci soudce přísedícího osvědčení Ministerstva vnitra ČR o skutečnostech dle § 2 odst. 1 písm. 
a), b) citovaného zákona. Jestliže kandidát takové osvědčení vlastní, pak neuí třeba nové 
osvědčení vydávat. 

Kandidát je poté povinen do 30 dnů ode dne, kdy osvědčení nebo nález Ministerstva 
vnitra ČR obdržel, předat jej orgánu, jemuž volba přísluší, v originále nebo ověřené kopii. Na 
tuto skutečnost, prosím, kandidáta upozorněte. 

Závěrem si dovoluji připomenout, že přísedícím může být ustanoven občan České republiky, 
který je způsobilý k právním úkonům a je bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti 
dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a 
souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu. 

Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže 
se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by 
nebyl odsouzen. 

Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu 
zastupitelstva jímž je volen do funkce, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen nebo který 
v těchto obvodech pracuje. 

Případné další informace poskytne: 
Ivan Kratochvíl- ředitel správy soudu, tel.: 566 682 530, mob.: 605 897 835 
nebo Jana Studená, tel. 566 682 533. 

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem 

Příloha: 

-dle textu 

Za správnost: 
Ivan Kratochvíl 
ředitel správy soudu 

informační centrum tel. č.: 566 682 611 
fax: 566 624 991 

JUDr. Roman Švaňhal, Ph.D., v.r. 
předseda okresního soudu 

e-mail- podatelna OS: podatelna@osoud.zds.justice.cz 
ID datové schránky: 7a4abf8 


