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Vážená paní starostka,
Vážený pan starosta

Vĩc: Volby přísedících Okresního soudu Praha - východ na volební období 2022 až 2026
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
v prűbĩhu první poloviny roku 2022 končí funkční období nĩkolika pşísedících a nĩkteşí nebyli
znovuzvoleni k Okresnímu soudu Praha - východ. Je tedy nezbytné zajistit volbu pşísedících na
další čtyşleté období.
Pşestože již máte zkušenosti s volbou pşísedících, pro úplnost uvádím potşebné
informace: Pşísedící okresního soudu, kteşí se podílejí na rozhodovací činnosti soudu v trestních
vĩcech a pracovních vĩcech občanskoprávních, volí obecní zastupitelstva v obvodu zdejšího
soudu, a to z kandidátű navržených členy Vašeho zastupitelstva (viz § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o
soudech, soudcích, pşísedících a státní správĩ soudű, v platném znĩní).
K zajištĩní včasného a plynulého prűbĩhu voleb pşísedících je tşeba pşihlédnout
k následujícímu:
1.
Pşi výbĩru kandidátű na funkci pşísedícího je nutné se şídit § 60 odst. 1 zákona č. 6/2002
Sb., dle nĩhož műže být pşísedícím zvolen každý bezúhonný občan České republiky, který je
zpűsobilý k právním úkonűm, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude
funkci şádnĩ zastávat, v den svého ustanovení dosáhl nejménĩ vĩku 30 let a souhlasí se svým
ustanovením za pşísedícího okresního soudu.
Kandidát na funkci pşísedícího musí být pşihlášen k trvalému pobytu v obvodu
zastupitelstva, jímž je do funkce volen (viz § 64 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb.).
2.
S pşihlédnutím k tomu, že si obecní (mĩstské) zastupitelstvo musí vyžádat k navrženým
kandidátűm vyjádşení pşedsedkynĩ okresního soudu (viz § 64 zákona č. 6/2002 Sb.), dovoluji si
Vás požádat, abyste seznam nových i stávajících kandidátű navrhovaných členy Vašeho
zastupitelstva zaslali správĩ Okresního soudu Praha - východ v co nejkratším termínu,
nejpozději však do 31.05.2022.
V seznamu kandidátű musí být uvedeno jméno, pşíjmení, rodné číslo, pşesná adresa
bydlištĩ, pracovištĩ a pracovní zaşazení kandidáta, dále stručné hodnocení jeho osoby z hlediska
morálních vlastností a občanské zpűsobilosti pro výkon navrhované funkce.

3.
Na základĩ kladného vyjádşení pşedsedkynĩ okresního soudu k navrhovanému
kandidátovi bude návrh k volbĩ pşísedícího pşedložen obecnímu (mĩstskému) zastupitelstvu.
Usnesení o volbě zašlete poté správĩ Okresního soudu Praha - východ, neboŧ dalším
pşedpokladem pro výkon funkce je složení pşedepsaného slibu zvolného pşísedícího do rukou
pşedsedkynĩ okresního soudu. Pşedsedkynĩ soudu pşedá zvoleným pşísedícím osvĩdčení.
V této souvislosti si dovoluji zdűraznit dűležitost a nezastupitelnost zákonného poslání
pşísedících pşi rozhodovací činnosti v senátech okresního soudu. Jak bylo uvedeno shora, podílejí
se pşísedící okresního soudu na jeho rozhodovací činnosti ve vĩcech trestních a
občanskoprávních. Jsou rozdĩleni do jednotlivých senátű v zásadĩ na celé funkční období.
Pşihlížíme i k odbornému zamĩşení a oprávnĩnému pşání pşísedícího. Povolávání pşísedících
k zasedání organizují pşedsedové senátu, pşičemž dbají na rovnomĩrné využití pşísedících a
pşihlížejí k tomu, aby pşísedící zpravidla nezasedali více než 20 dnů v kalendářním roce.
Povinností pşedsedű senátu je seznámit pşísedící s projednávanými pşípady a podat jim potşebná
vysvĩtlení ke konkrétním projednávaným vĩcem, dále jsou také povinni o pşípadných
pşipomínkách či požadavcích pşísedících, které souvisejí s výkonem jejich funkce, informovat
pşedsedu soudu. Pşedsedkynĩ okresního soudu zabezpečuje odbornou prűpravu pşísedících,
která se provádí formou školení. Pşísedícím se za účast u jednání poskytuje paušální náhrada a
tĩm, kteşí jsou v pracovním pomĩru je v pşípadĩ žádosti hrazen ušlý výdĩlek. Pşi splnĩní
zákonem stanovených podmínek je dále hrazeno i stravné a jízdné.
Ze shora uvedeného je zşejmá potşeba odpovĩdného pşístupu k výbĩru kandidátű a to
nejen z hlediska pşedpokladű pro výkon funkce pşísedícího, ale zejména z hlediska jejich
možností a schopností funkci zastávat po celé funkční období v plném rozsahu.
Dovoluji si podĩkovat za Vaši spolupráci pşi zajišŧování pşipravovaných voleb.
S pozdravem

Mgr. Jana Stejskalová
Pşedsedkynĩ soudu OS Praha - východ
Za správnost
Bc. Petra Klusáčková

