STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
10. zasedání zastupitelstva města dne: 30.11.2017
Bod pořadu jednání:
Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období 2017 - 2021
Stručný obsah: Předsedkyně Okresního soudu v Liberci předkládá zastupitelstvu města návrh na
volbu přísedících OS pro funkční období 2017 - 2021. Jmenovaní splňují stanovené předpoklady
podle § 60 odst. 1, 2 a § 64 odst. 3 zák. č. 6/2002 Sb. v platném znění, a proto doporučuje, aby byli
zvoleni přísedícími OS v Liberci.

MML, Odbor kancelář tajemníka
Zpracoval:

Hušková Petra - pracovník odboru kancelář tajemníka

Schválil:

Pourová Iva - vedoucí organizačního oddělení
Sopoušek Jaroslav, Bc. - pověřený zastupováním výkonu funkce tajemníka Magistrátu
města Liberec

Projednáno:

v Radě města Liberec dne 21. 11. 2017

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
volí
Lenku Bekrovou
Jaromíra Červu
Eduarda Čiháčka
Miluši Fabiánovou
Ludmilu Folprechtovou
Zitu Frydrychovou
Libora Halamu
Alenu Harcinikovou
Jiřího Janečka
Janu Jílkovou
Evu Kaštánkovou
Evu Košňarovou
Margitu Kotkovou
Marcelu Lajtarovou
Jaroslava Langra
Věru Malachovou
Aleše Mansfelda
Ladislavu Mázlovou
Martu Moulisovou
Markétu Němcovou
Evu Raisovou
Michaela Roma
Romanu Sitovou
Hanu Škorpilovou
Miluši Tarabovou
Janu Vištejnovou
Luboše Vocáska
do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období 2017 - 2021.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Zákon 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) stanoví v:
§§ 60 - 66, že přísedícím může být ustanoven:
·

státní občan ČR, který

·

je plně svéprávný,

·

je bezúhonný,

·

jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat,

·

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 navrženým kandidátům si zastupitelstvo
vyžádá vyjádření předsedy příslušného soudu. Počet přísedících, kteří mají být pro příslušný soud
zvoleni, stanoví předseda příslušného soudu. Přihlíží přitom k tomu, aby jednotliví přísedící zpravidla
nezasedali více než 20 dnů v kalendářním roce.
Zvolený přísedící skládá slib do rukou předsedy soudu, k němuž byl zvolen. Složení slibu se neopakuje,
byl-li přísedící zvolen znovu.
§ 93 náhrady za vykonávání funkce přísedícího, tak že:
·

přísedícím, kteří jsou v pracovním poměru nebo obdobném vztahu, přísluší za dobu, po kterou
vykonávají funkci, nebo plní jiné povinnosti s tím spojené náhrada mzdy ve výši průměrného
výdělku, kterou hradí stát;

·

přísedícím, kteří nejsou v pracovním poměru, nahrazuje ušlý výdělek za dobu výkonu funkce
přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí stát. Způsob a výši náhrady stanoví
ministerstvo vyhláškou (vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 44/1992 Sb. ve znění vyhlášky
č. 313/1995 Sb.);

·

Stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce přísedícího nebo jiných
povinností spojených s touto funkcí. Způsob náhrad stanoví ministerstvo vyhláškou.
Přísedícím dále přísluší mimo uvedených náhrad za každý den jednání paušální náhrada za výkon
jejich funkce ve výši stanovené vyhláškou ministerstva spravedlnosti, která stanoví, že přísedícím
přísluší za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce ve výši 150 Kč.

·

·
Navržení přísedící splňují všechny podmínky pro zvolení do funkce přísedících, nemají záznam
v rejstříku trestů, mají osvědčení ministra vnitra ČR, že nejsou evidováni jako osoby uvedené v § 2, odst.
1 zákona č. 451/91 Sb. (tzv. lustrační osvědčení, které se dokládá jen v případě nových přísedících
narozených do roku 1971) a dali souhlas ke zpracování osobních údajů.
V tomto případě jsou přísedící OS voleni opakovaně, tudíž není třeba lustrační osvědčení dokládat.
Příloha k materiálu nepodléhá zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů.

Přílohy:
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