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Vážená paní starostko/Vážený pane starosto 
 
vzhledem k nedostatku přísedících Okresního soudu v Příbrami se na Vás obracíme se žádostí 
o navržení nových kandidátů na tuto funkci, kteří mají trvalé bydliště ve Vaší obci. 

 
Zájemci o výkon funkce přísedícího musí splňovat následující podmínky:  

   
1) podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.,  o soudech a soudcích: 

• státní občanství České republiky  
• způsobilost k právním úkonům  
• bezúhonnost  
• zkušenosti a morální vlastnosti  
• věk nejméně 30 let   

 
2) podle ustanovení § 60 odst. 4 zákona o soudech a soudcích a zákona č. 451/1991 Sb., kterým 
se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech 
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lustrační zákon“), musí kandidát dále předložit 
(nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971): 

• negativní lustrační osvědčení (vyžaduje se u ministerstva vnitra) 
• čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 lustračního zákona (viz příloha) 

 
3) podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích musí mít: 

• trvalý pobyt nebo místo práce v obvodu obecního zastupitelstva 
 
4) podle ustanovení  § 74 zákona č. 6/2002 Sb.,  o soudech a soudcích: 

• nesmí vykonávat současně funkci, se kterou je funkce přísedícího neslučitelná (např. 
prezident, člen Parlamentu).  
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Dle ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb.,  o soudech a soudcích kandidáty do funkce 
přísedících navrhují členové zastupitelstva. K navrženým kandidátům si zastupitelstvo 
vyžádá vyjádření předsedy příslušného soudu (Okresního soudu v Příbrami).   
 
Obec k žádosti o vyjádření předloží veškeré dokumenty potřebné k volbě přísedícího, zároveň 
bude předložena i charakteristika kandidáta a v případě, že je přísedící zaměstnán, i potvrzení, že 
bude uvolňován svým zaměstnavatelem pro výkon funkce přísedícího (viz příloha). Teprve po 
obdržení souhlasného vyjádření předsedy je možno přistoupit na zasedání zastupitelstva obce 
k volbě přísedícího. Neobdrží-li zastupitelstvo souhlasné vyjádření předsedy soudu, není možné 
k volbě přistoupit, o čemž je třeba kandidáta písemně vyrozumět.  O provedené volbě je třeba 
v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva obce soud a přísedícího písemně informovat.  
 
Obec tedy k žádosti o vyjádření předkládá : 
- Souhlas s návrhem na funkci přísedícího 
- Dotazník přísedícího 
- Výpis z evidence rejstříku trestů 
- Čestné prohlášení (u osoby narozené před 1.12.1971) 
- Negativní lustrační osvědčení (osoby narozené před 1.12.1971) 
- Potvrzení zaměstnavatele 
 
Přísedící soudu jsou voleni na čtyřleté funkční období.  

 
S pozdravem  
 
 
 
 
Mgr. Miloslav Boudník, v.r. 
předseda 
Okresního soudu v Příbrami 
 

 

 

 

 
Za správnost vyhotovení: 
Jana Sejáková 
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