
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 2. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci na funkční období 2014-
2018 

 

 

Zpracoval: Dagmar Slezáková  

odbor, oddělení: kancelář tajemníka - organizační oddělení 

telefon: 48 524 3162 

Schválil: vedoucí oddělení Zuzana Škodová 

 vedoucí odboru Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Projednáno: v Radě města Liberec dne 4. 2. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
Renatu Rybáčkovou, Ing., Mgr. 

do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci na funkční období 2014-2018. 
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Důvodová zpráva 
 

Zákon 6/2002 Sb., §§ 60 - 66: 

            Přísedícím může být ustanoven ze zákona státní občan ČR, který 

 je způsobilý k právním úkonům 

 je bezúhonný 

 jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastá-
vat 

 v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let 

 souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu 

 je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva města, jímž je do funkce volen, 
a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. 

            Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let. 
 
            Přísedící okresních soudů volí zastupitelstvo obce v obvodu příslušného okresního 
soudu. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové příslušného zastupitelstva. K navr-
ženým kandidátům si zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy příslušného soudu. Počet pří-
sedících, kteří mají být zvoleni, stanoví předseda soudu. Přihlíží přitom k tomu, aby jednotliví 
přísedící zpravidla nezasedali více než 20 dnů v roce. 
            Zvolený přísedící skládá slib do rukou předsedy příslušného soudu. Složení slibu se 
neopakuje, byl-li přísedící zvolen znovu.  
             Náhrady za vykonávání funkce přísedícího upravuje § 93 zák. č. 6/2002 Sb. Přísedí-
cím, kteří jsou v pracovním poměru, přísluší za dobu, po kterou vykonávají funkci, nebo plní 
jiné povinnosti s tím spojené náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, kterou hradí stát. 
U přísedících, kteří nejsou v pracovním poměru, stanoví náhradu ušlého výdělku vyhláška 
ministerstva spravedlnosti č. 44/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 313/1995 Sb. 
            Stát dále hradí přísedícím hotové výdaje (cestovné apod.). Přísedícím dále přísluší 
mimo uvedených náhrad za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce ve 
výši stanovené vyhláškou ministerstva spravedlnosti. V současné době činí výše paušální ná-
hrady Kč 150,- hrubých. 
            Navržený přísedící splňuje všechny podmínky pro zvolení do funkce přísedící, nemá 
záznam v rejstříku trestů, má osvědčení ministra vnitra ČR, že není evidován jako osoba 
uvedená v § 9, odst. 1 zákona č. 451/91 Sb. (tzv. lustrační osvědčení) a dal souhlas ke zpraco-
vání osobních údajů. 

 

 

 

 

 

 






