DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 10.4.2017
Volba přísedících okresního soudu v Uherském Hradišti
Důvod předložení:
Na základě žádosti předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti je předkládán návrh kandidátů
na funkci přísedících tohoto okresního soudu k volbě pro funkční období let 2017 až 2021.

Základní fakta:
Volbu přísedících okresních soudů upravuje § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a to tak, že přísedící do funkce volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného soudu, k němuž jsou
přísedící voleni. Počet přísedících, kteří mají být pro příslušný soud zvoleni, určuje předseda soudu,
který přitom vychází z potřeb soudu a ze zásady, že přísedící by neměl zasedat zpravidla více než
20 dnů v roce.
Přísedícím může být ustanoven občan ČR, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho
zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení
dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému
soudu. Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu
zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v
těchto obvodech pracuje.
Žádost předsedkyně okresního soudu o volbu přísedících pro nadcházející funkční období byla
doručena zdejšímu úřadu spolu se seznamem stávajících přísedících, kteří v závěru roku 2016
vyjádřili ochotu být opětovně zvoleni do funkce. Předsedkyně soudu žádá o předložení návrhu těchto
kandidátů zastupitelstvu města k jejich opětovné volbě. Volba stávajících přísedících proběhla
15. 4. 2013, kdy bylo do této funkce zastupitelstvem města Uherské Hradiště zvoleno 21 osob, z nichž
17 souhlasí se svou opětovnou volbou.
Na základě výše uvedeného je tedy do funkce navrhováno 17 osob, jejichž volbu je třeba provést před
koncem jejich funkčního období, tj. do 15. 4. 2017.

Zpracoval:
Mgr. Lucie Neusserová
právní odbor, odd. právní
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