STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
14. schůze rady města dne: 16.06.2020
Bod pořadu jednání: 84
Kandidát do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci
Stručný obsah: Radě města je předkládán k odsouhlasení materiál Kandidát do funkce
přísedícího Okresního soudu v Liberci.

MML, Odbor vnitřních věcí
Důvod předložení: CJ MML 098584/20 – dokumenty pro splěnění podmínek pro zvolení do funkce
přísedícího OS v Liberci
Zpracoval:

Kumpová Markéta, Mgr. - pracovník odboru vnitřních věcí

Projednáno s:

Iva Pourová - vedoucí organizačního oddělení

Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 6 - 25.06.2020
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
nesouhlasí
s volbou kandidáta Ing. Radoslava Podrazského do funkce přísedícího Okresního soudu v
Liberci v souladu s vyjádřením předsedy Okresního soudu v Liberci.
ukládá
předložit Zastupitelstvu města Liberec k projednání materiál Kandidát do funkce
přísedícího Okresního soudu v Liberci.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 25.06.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě 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 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.
25. 5. 2020 občan Ing. Radoslav Podrazský, [osobní údaj odstraněn] , osobně projevil zájem o
výkon funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci a doručil dokumenty CJ MML 098584/20
pro splnění podmínek pro zvolení do funkce přísedícího na podatelnu MML. Kandidát na
přísedícího nemá záznam v rejstříku trestů, má osvědčení ministra vnitra ČR, že není evidován jako
osoba uvedená v § 2, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení, které se dokládá jen v
případě nových přísedících narozených do roku 1971, v případě, že jsou přísedící OS voleni opakovaně,
není třeba lustrační osvědčení dokládat) a dal souhlas ke zpracování osobních údajů. V souladu s § 64
odst. 3 Zákona o soudech a soudcích sdělil předseda okresního soudu k žádosti o zvolení do funkce
přísedícího negativní stanovisko. Vyjádření předsedy okresního soudu Mgr. Petra Hočka je
popsáno v příloze č. 3, na základě tohoto stanoviska rada města s kandidátem na volbu do funkce
OS v Liberci nesouhlasí a zastupitelstvu města jeho volbu nedoporučuje.
Přílohy materiálu č. 1–3 nebudou zveřejněny z důvodu ochrany osobních údajů.
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Přílohy:
KOZM A
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25.06.2020
Bod pořadu jednání:
Kandidát do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci
Stručný obsah: Zastupitelstvu města je předkládán materiál Kandidát do funkce přísedícího
Okresního soudu v Liberci.

MML, Odbor vnitřních věcí
Zpracoval:

Kumpová Markéta, Mgr. - pracovník odboru vnitřních věcí

Schválil:

Pourová Iva - vedoucí oddělení organizačního

Projednáno:

v 14. RM - 16. 6. 2020

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
neschvaluje
volbu kandidáta Ing. Radoslava Podrazského do funkce přísedícího Okresního soudu v
Liberci v souladu s vyjádřením předsedy Okresního soudu v Liberci.
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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 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.
25. 5. 2020 občan Ing. Radoslav Podrazský, osobní údaj odstraněn, osobně projevil zájem o výkon
funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci a doručil dokumenty CJ MML 098584/20 pro
splnění podmínek pro zvolení do funkce přísedícího na podatelnu MML. Kandidát na přísedícího
nemá záznam v rejstříku trestů, má osvědčení ministra vnitra ČR, že není evidován jako osoba uvedená
v § 2, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení, které se dokládá jen v případě nových
přísedících narozených do roku 1971, v případě, že jsou přísedící OS voleni opakovaně, není třeba
lustrační osvědčení dokládat) a dal souhlas ke zpracování osobních údajů. V souladu s § 64 odst. 3
Zákona o soudech a soudcích sdělil předseda okresního soudu k žádosti o zvolení do funkce
přísedícího negativní stanovisko. Vyjádření předsedy okresního soudu Mgr. Petra Hočka je
popsáno v příloze č. 3, na základě tohoto stanoviska rada města s kandidátem na volbu do funkce
OS v Liberci nesouhlasí a zastupitelstvu města jeho volbu nedoporučuje.
Přílohy materiálu nebudou zveřejněny z důvodu ochrany osobních údajů.
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Lustrační osvědčení
Příloha č. 2 – Výpis z evidence rejstříku trestů
Příloha č. 3 – Vyjádření předsedy OS
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