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Yážená paní starostka
Yážen , p^n starosta

Věc,

Y ážená paní starostJ< o, vážen, pane stafosto,

v pruběhu prvru poloviny roku 2022 končí funkční období několika p ísedrcích a někteff nebyliznovuzvoleni k Okresnímu soudu Ptaha - v. chod. Je tedy nezbytné zajistii ";il; | ísedících nadalší čty leté období.

P estoŽe jiŽ máte zkušenosti s.volbou p ísedlcích, pro riplnost uvád,ím pot ebnéinformace: P ÍsedícÍ.oktesního soudu, kte í se podíiejí n^ ro"hodovací činnosti soudu v trestníchvěcechapracovnichvěcecho!!an9koprávních,@vobvoduzdejšího
soudu, a to zkandtdaY! n_a;r.r|enlich členy vus.hor"ffiffi (viz 64 zákona č. 6/2002 Sb., osoudech, soudcích, pffsedrcích a státníslrávč soudri, v plat rem znění).

K zajiŠtěru vČasného a plynulého pruběhu voleb p ísedících je ďeba p ihlédnoutk následujícímu:

1" P i v- běru kandidátuna.funkci p ísedícího je nutné se ffdit 60 odst. 7 zákona č. 6/2002Sb,, dle něhož mriže b t p ísedícím z.rol..,. každ, b.ezÁ.". ;;J";-č";; Óffi;* kter,. jezP sobil; k Právním rikon m, jestliže jeho zkušenosti a moráIáí .rlast rosti dávají zátuku,že budefunkci ádné zastávat, v den svého ustanovení dosáhl nejméně věku 30 let a souhlasí se sv mustanovením za p ísedícího okre sního soudu.

Kandidát na funkci P Ísedícího 
_T,..í _ 

blit p ihlášen k trvalému pobyťu v obvoduzastupitelswa, jímžje do funkcc volen (viz 64 odst. 4 )ákona č,6/2002Sb,). ' '
2' SP ihlédnuťm ktomu, Že si obecní (městské) zastupitelswo musí vyžádatknavržen mkandidátum vylád eni p edsedkyně okresního'soudu ("ir 5 ď+ )akona č. 6/2002Sb.), dovoluji siYás PoŽádat, abYste seznam nov. ch i stávajících t anaaati navrhovan ch členy Vašehozastupitelswazasla1isprávěokresníhosouduPtaha-q.r'"a@,
neipozděii však do 31.05.2022.

V seznamu kandidátu musí byt uvedeno jméno, p íjmení, rodné
bYdliŠtě, Pracoviště a pracovní za azent kandidáta, áa. .r.oi.ri hodnoceru
morálruch vlastnosť a občanské zprisobilosti pro v. kon navrhované funkce.

číslo, p esná adresa

|eho osoby z htediska



3- Na záHadě kladného vyjádření předsedkyně oktesního soudu k navrhovanému
kandidátovi bude návrh k volbě přísedícího předložen obecnímu (městskému) zastupitelswu,
Usnesení o volbě zašlete poté správě Okresního soudu Pnha - wýchod, neboř dalším
PředPokladem Pfo výkon funkcc je složení předepsaného slibu zvolného přísedícího do rukou
PředsedkYně okresního soudu. Předsedkynč soudu předá zvolenlfon příscdícíL <lsvědčení.

V této souvislosti si dovoluji zdůtaznjt důležitost a nezastupitelnost zákonného poslání
Přísedících Při rozhodovací činnosti v senátech okresního soudu.Jak bylo uvedeno shota, iodílelíse Přísedící okresního soudu na jeho rozhodovací činnosti ve věcech tíestních a
obČanskoPrávních. Jsou rozděleni do jednotlivých senátu v zásadě na celé funkční období.
PřihlíŽÍme i k odbomému_ zaměře ní a oprávněnému přání přísedícího, Povolávání přísedrcích
k z3l.edání otganizulÍ předsedové senátu, přičemž dbďlí na'rovnoměrné vyažiú přísedících a
PřihlíŽejí ktomu, aby Přísedící zptavidla nezasedali více než 20 dnů vkalendářním roce.
Povinností PředsedŮ senátu je seznámit přísedící s projednávan;funi případy a podat jim poďebná
lrysvětlení ke konktétním projednávaným věcem, dálc jsou tak3 povinru o' připadných
PřiPomínkách či Požadavcích pffsedících, které souvisejí s ýkonem iejich funkce, irrfórmorr^t
Předsedu soudu, Předsedkyně okresního soudu zabezpečuie odbomou prupravu přísedících,
která se Provádr fclrmou školení. Přísedícím se za účasi u jednání p<lskytuje i""saj náhrada a
těm, kteří jsou v pracovním poměru je v případě žádosti hraz€n 

"itli 
'r.liet.k. při splněru

zákonem stanovených podmínek je dále htazeno i stravné aiízdné.

Ze shora uvedeného je zřejmá potřeba odpovědného přístupu k rnýběru kandidátu a to
nejen z hlediska PředP_okladů pro wýkon funkce přísedícího, ate zejmlna z hlediska jejich
možností a schopnosď funkci zastáyatpo cělé funkčniobdobí v plném tozsaha.

Dovoluji si Poděkovat zaYašj spolupráci při zajišt'ování připravovaných voleb.

S pozdfavem

Mgr. Iana Stejskalová
P edsedkyně soudu OS Pnha - v|chod

Za sptávnost
Bc. Petra Idusáčková


