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Vážení,
z rozhodnutí předsedy Okresního soudu Plzeň-jih Mgr. Ing. Marka Poláčka Vás žádám o sdělení,
zda je Vám známá osoba, jenž by mohla vykonávat funkci soudního přísedícího zdejšího soudu.
Níže uvádím podmínky ke zvolení a výkonu funkce:
• funkční období přísedícího trvá 4 roky od data zvolení
• přísedící by zpravidla neměli zasedat více než 20 dnů v kalendářním roce
• uchazeč musí být starší 30 let
• uchazeč musí být občanem České republiky, svéprávný a bezúhonný
• volbu přísedících provádí v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon o soudech a soudcích“) obce v obvodu soudu příp. uchazeče o funkci soudního
přísedícího dosazuje (volí a odvolává) vždy příslušné zastupitelstvo města nebo obce
• poté příslušný úřad zašle návrh na volbu soudního přísedícího okresnímu soudu a okresní soud
bude uchazeče o volbě uchazeče informovat
• přísedící musí být vždy přihlášen k trvalému pobytu v obvodu obce, jejímž zastupitelstvem je
volen nebo v tomto obvodu pracuje
• uchazeč musí mít negativní záznam v rejstříku trestů
• negativní lustrační osvědčení, prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 lustračního zákona (lustrační
osvědčení si vyžádá soud)
• znalosti práva přísedící mít nemusí, předsedové soudů dbají o jejich průběžné vzdělávání k získání
právního minima
• nesmí vykonávat současně funkci, se kterou je funkce přísedícího neslučitelná (např. prezident,
člen Parlamentu)
• po svém zvolení přísedící skládají do rukou předsedy soudu tento slib: „Slibuji na svou čest a
svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a
spravedlivě“.
Odměny soudním přísedícím:

• odměna za výkon funkce přísedícího nepřísluší, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České
republiky č. 44/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav je stanovena paušální náhrada výkonu
funkce 150 Kč hrubého za den výkonu funkce
• přísedícím, kteří jsou v pracovním poměru, přísluší za dobu, po kterou vykonávají funkci
přísedícího nebo plní jiné povinnosti spojené s touto funkcí, náhrada mzdy ve výši průměrného
výdělku, přičemž v zaměstnání čerpají neplacené volno
• přísedícím, kteří nejsou v pracovním poměru, nahrazuje ušlý výdělek za dobu výkonu funkce
přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí stát
• hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených
s touto funkcí, se nahrazují za podmínek, v rozsahu a ve výši stanovené zvláštním předpisem
Vyhláškou ministerstva spravedlnosti České republiky, která se upravuje pro každý příslušný
kalendářní rok, jedná se o náhradu cestovného a stravné.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Milada Jandurová
pověřená vedením agendy soudních přísedících
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Městský úřad Blovice
Městský úřad Dobřany
Městský úřad Kasejovice
Městský úřad Nepomuk
Městský úřad Přeštice
Městský úřad Spálené Poříčí
Městský úřad Starý Plzenec
Městský úřad Stod
Obecní úřad Bolkov
Obecní úřad Borovno
Obecní úřad Borovy
Obecní úřad Buková
Obecní úřad Čižice
Obecní úřad Čížkov
Obecní úřad Čmelíny
Obecní úřad Dnešice
Obecní úřad Dolce
Obecní úřad Dolní Lukavice
Obecní úřad Drahkov
Obecní úřad Honezovice
Obecní úřad Horní Lukavice
Obecní úřad Horšice




















































Obecní úřad Hradec
Obecní úřad Hradiště
Obecní úřad Chlum
Obecní úřad Chlumčany
Obecní úřad Chocenice
Obecní úřad Chotěšov
Obecní úřad Jarov
Obecní úřad Kbel
Obecní úřad Klášter
Obecní úřad Kotovice
Obecní úřad Kozlovice
Obecní úřad Kramolín
Obecní úřad Letiny
Obecní úřad Lisov
Obecní úřad Líšina
Obecní úřad Louňová
Obecní úřad Lužany
Obecní úřad Merklín
Obecní úřad Měcholupy
Obecní úřad Mileč
Obecní úřad Milínov
Obecní úřad Míšov
Obecní úřad Mladý Smolivec
Obecní úřad Mohelnice
Obecní úřad Nebílovy
Obecní úřad Nekvasovy
Obecní úřad Netunice
Obecní úřad Neurazy
Obecní úřad Nezdice
Obecní úřad Nezdřev
Obecní úřad Nezvěstice
Obecní úřad Nová Ves
Obecní úřad Nové Mitrovice
Obecní úřad Oplot
Obecní úřad Oselce
Obecní úřad Otěšice
Obecní úřad Polánka
Obecní úřad Prádlo
Obecní úřad Předenice
Obecní úřad Přestavlky
Obecní úřad Příchovice
Obecní úřad Ptenín
Obecní úřad Radkovice
Obecní úřad Roupov
Obecní úřad Řenče
Obecní úřad Seč
Obecní úřad Sedliště
Obecní úřad Skašov
Obecní úřad Soběkury
Obecní úřad Srby





















Obecní úřad Střelice
Obecní úřad Střížovice
Obecní úřad Štěnovice
Obecní úřad Tojice
Obecní úřad Třebčice
Obecní úřad Týniště
Obecní úřad Únětice
Obecní úřad Útušice
Obecní úřad Ves Touškov
Obecní úřad Vlčí
Obecní úřad Vlčtejn
Obecní úřad Vrčeň
Obecní úřad Vstiš
Obecní úřad Zdemyslice
Obecní úřad Zemětice
Obecní úřad Žákava
Obecní úřad Ždírec
Obecní úřad Životice
Obecní úřad Žinkovy

