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Jo.Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
21. Zastupitelstva města

konaného dne 11.12.2017

Volba přísedících pro okresní soud na období 2018 - 2022

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění (dále Jen zákon) mj. upravuje Jak způsob
ustanovování přísedících okresních soudů, tak i předpoklady, které kandidáti na přísedící musí splňovat. Dle

zákonných ustanovení může tedy být přísedícím ustanoven státní občan ČR, který je způsobilý k právním
úkonům a bezúhonný, Jestliže Jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávající 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 určitém soudu. Co se týká způsobu ustanovování přísedících soudů tak toto zákon upravuje tak, že
přísedící okresních soudů jsou voleni zastupitelstvem příslušné obce, a to bud‘ na základě toho, že v příslušné

obci mají trvalý pobyt nebo v příslušné obci pracují. Přísedící jsou voleni na dobu 4 let a svoji funkci vykonávají

ode dne následujícího po složení slibu do rukou předsedy okresního soudu. Počet přísedících, kteří mají být
pro obvod příslušného okresního soudu zvoleni stanoví předseda příslušného okresního soudu. Okresní soudy

rozhodnují v senátech (tj. s účastí přísedících) v zákonem stanovených věcech (zejm. v trestních věcech), Z
dosavadních přísedících mají nadále zájem pokračovat pouze čtyři navrhovaní přísedící, proto navrhujeme

doplnění o novou osobu.

I. Zastupitelstvo města volí
v souladu s ust. 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném zněni a v souladu s dopisem
Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou č.J. MUNMNM/16874/2017 ze dne 29.11.2011 za přísedící

Okresního osudu ve Žďáru nad Sázavou na funkční období 2018 - 2022 osoby:
paní Annu Kottovou, paní JUDr. Marii Rusovou, paní Libuši Přibyslavskou, pana Mgr. Petra Manycha, paní
Mgr. Ivu Čolakovičovou dle přílohy materiálu.

Michal Šmarda
starosta

PřTdkladatel:
Michal Šmarda

ScLalovatel: Mgr. Jaroslava Homolková

Zpracovatel: Lenka Stará

Vyjádření: - písemné souhlasy navrhovaných osob s vykonáváním funkce přísedícího
okresního soudu
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- osobní projednání s jednotlivými kandidáty ze strany starosty města

dne 5.12.2017.

Na vědomĺ:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V návaznosti na dopis Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou
navrhujeme zastupitelstvu města zvolit za přísedícího okresního soudu

navrhované osoby, namísto paní Jitky Staré, která již o zvolení do této

funkce neprojevila zájem navrhujeme paní Mgr. Ivu Čolakovičovou
jako zaměstnance města pracujícího v Novém Městě na Moravě.

Materiál obsahuje: Příloha - žádost Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou o volbu

přísedících (Veřejná)
Příloha - seznam přísedících (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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MĚSTSKÝ ÚRAD 5 UULnsk

NOVÉ MĚSTO naMorav Okresní soud ve Ždáru nad Sázavou

____________

Zpinmt$ rojirenská 28, 591 19 Zdár nad Sázavou

Došlo: L 9. fl. LU1/

Č.Jednai naše sp.zn. 639/2017

Počat listůJpřiIoh .. Zd‘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 punc starosto,

počátkem roku 2018 bude ukončeno čtyřleté funkční období přísedících, kteří byli zvolení
zastupitelstvem Vašeho města/obec na 4 leté 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
zproštěni z funkce přisediciho(aťjiž např. ze zdravotních či jiných důvodů).

Obracíme se na Vás se zdvořilou žádostí, aby zastupitelstvu Vašeho města/obce byl předložen
návrh kandidátů na funkci přísedícího Okresního soudu vc Zďáw nad Sůzavou pro voLební období
2018—2022.

Jestliže nedojde ze strany města k navrženi dosavadního přísediciho i pro další uvedené
období a jeho opětovnému zvoleni, prosím, aby mi byl předložen k vyjádřeni návrh nového
kandidáta(kandidátů) za podmínek uvedených v 60 a 64 zák. č. 612002 Sb.1 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 průkaz přísedícího.

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

Prosím. aby přípravy nových kandidátů a volba přísedících na volební období 2018 -

2022 byly provedeny v co nejbližším možném terminu. Rovněž prosím, aby i vyrozumění o
zvolení soudce přísedícího a noch kandidátů bilo okresnímu soudu zasláno v co nejkratší
možné době a nemohlo tak dojit k případnému zmařeni soudního jednání, nejpozději do
31.1.2018.

V souvislosti s volbou nových přísedicichktzn. (ček, kteří dosud nebyli zvoleni)
4ovoluji upozoinit pHslušný orgán, jemuž volba přiedicho přísluší, ŽF pro výkon funkce soudce
řísedicihoje třeba:

- prohlášeni kandidáta na funkci přísedícího o souhlasu se zvolením a přidělením k Okresnímu
soudu ve Zďáru nad Sázavou(viz příloha),

iníormačni cenatm tel. Č.; 566682611 e-mail — podatelna OS: podatclna(osoud.zds.justice.cz
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Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
Strojírenská 28, 591 19 Zd‘ár nad Sázavou

- souhlas kandidátu k poskytnuti osobních údajů Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sůzavou(viz
příloha),
- souhlas kandidáta k poskytnuti osobních údajů pro orgán, který přísediciho voli(viz příloha),
- poskytnuti osobních údajů kandidátem(viz příloha),
- čestné prohlášení kandidáta — netýká se osob narozených po 1.12.1971(viz příloha),
- předloženi výpisu z rejstříku trestů CR, kterési kandidát sám vyžádá,
- předloženi osvědčeni Ministerstvu vnitra CR dle zákona Č. 451/1991 Sb.(netýká se osob
narozených po 1.12.1971), pokud osvědčeni nebylo iydáno pro jiné účcly(žádost viz příloha),
- potvrzeni o platbě zdravotního pojištěni(viz příloha).

Výše uvedené dokumenty je pak nutné spolu s informaci o zvoleni přislušných
kandidátů do funkce přísedícího, zaslat okresnímu soudu.

Podotýkám, že orgán, který je k volbě přisediciho 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 přisediciho osvědčeni Ministerstva vnitra CR o skutečnostech dle 2 odst. I pism.
a), b) citovaného zákona. Jestliže kandidát takové osvědčeni vlastní, pak není třeba nové
osvědčeni vydávat.

Kandidát je poté povinen do 30 dnů ode dne, kdy osvědčeni nebo nález Ministerstva
vnitra CR 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 u
souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu.

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

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

Připadné další informace poskytne:
Ivan Kratochvil — ředitel správy soudu, tel.: 566 682 530, mob.: 605 897 835
nebo Jana Studená, tel. 566 682 533.

Děkuji za spolupráci ajsem s pozdravem

Příloha:
-dleteXtu I -

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

Za správnost:
Ivan Kratochvil
ředitel správy soudu

infonnační centrum tel. Č.: 566682611 e-mail — podatelna OS: podatelnaosoud.zds.justice.a
fax: 566 624 991 ID datové schránky: 7a3aNE



Seznam přísedících, kteří po telefonickém dotazu vyjádřili ochotu být zvoleni do této funkce také pro
nadcházející volební období 2018-2022 za město/městys/obec:

Nové Město na Moravě

1) Anna Kottová

2) JUDr. Marie Rusová

3) Mgr. lva Čolakovičová

4) Libuše Přibyslavská

5) Mgr. Petr Haných
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