
 
 

Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi      
konané dne 6.2.2023    

 

 

Číslo zprávy: 11                  

 

                                                     

 

 

Volba přísedícího u Okresního soudu v Kutné Hoře 

 

Předkládá: Ing. Jaromír Strnad, starosta 

Zpracovala: Zdeňka Veselá, sekretariát 
 

 

 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Čáslavi volí pana Miroslava L   přísedícím 
Okresního soudu v Kutné Hoře za město Čáslav, pro volební období 2023 – 2027, ve smyslu zákona č. 6/2002, § 64 
odst. 1. Sb., Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích). 
 

 

 

Důvodová zpráva: 
V únoru roku 2023 končí čtyřleté funkční období přísedícího u Okresního soudu v Kutné Hoře, kterým je: 

• pan Miroslav L  . 

Navrhujeme, aby i nadále výše jmenovaný vykonával funkci přísedícího u Okresního soudu v Kutné Hoře, neboe má 
s touto funkcí zkušenosti, má zájem nadále působit v této funkci a již písemně prohlásil, že souhlasí, aby byl opět do 
funkce přísedícího u Okresního soudu v Kutné Hoře zvolen. 

V souladu s ustanovením § 64 Zákona č. 6/2002 Sb., Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), kandidáty na funkci přísedících navrhují a volí členové 
zastupitelstva města, v obvodu příslušeného okresního soudu.  
Souhlasné vyjádření k předloženému návrhu města Čáslavi, tj. zvolit výše jmenovaného přísedícím u Okresního soudu 
v Kutné Hoře, zaslala předsedkyně Okresního soudu v Kutné Hoře dne 3.1.2023 (č.j. 
MěÚ/406/2023/SEK), pod spis. zn. 25 Spr 1041/2022. 

 

 

 

Přílohy: 
Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Kutné Hoře 

Prohlášení + Evidenční list přísedícího 

 

 

 



 

Za správnost vyhotovení: Kristina Piateková, DiS. 

R - OKRESNÍ SOUD V KUTNÉ HOYE 
nám. Národního odboje 58, 284 35 Kutná Hora 

 

tel.: 327 533 500, fax: 257 005 056, email: podatelna@osoud.kha.justice.cz 
IDDS: 45eabx9, IO: 00024538 

 

NAŠE ZNAKA:  25 Spr 1041/2022 Město áslav 

VAŠE ZNAKA:        k rukám starosty města 

VYYIZUJE:  nám. Jana }i~ky z Trocnova 1 

DNE:  29. prosince 2022 286 01  áslav I 
 
 
Návrh na volbu pZísedícího Okresního soudu v Kutné HoZe 
 
 
Vá~ený pane starosto, 
 
 
vzhledem k tomu, ~e u pana Miroslava L   

 skon�í v únoru roku 2023 �tyřleté funk�ní období přísedícího Okresního soudu v Kutné 
Hoře, a tento má zájem nadále působit v této funkci, obracím se na Vás s ~ádostí o projednání 
kandidatury shora jmenovaného Zastupitelstvem města áslav. Funk�ní období přísedícího bude 
opět �tyřleté.  
 
Pokud bude shora jmenovaný zvolen přísedícím naaeho soudu, ~ádám Vás o zaslání usnesení 
o volbě k mým rukám. Sou�asně si Vás dovoluji po~ádat o zaslání termínu zasedání 
zastupitelstva, na kterém bude volba přísedícího projednána. 
 
Pouze pro informaci uvádím, ~e přísedícím mů~e být zvolen ka~dý ob�an eské republiky, který 
je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, jestli~e jeho zkuaenosti a morální vlastnosti dávají 
záruku, ~e bude funkci řádně zastávat, v den zvolení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se 
svým zvolením za přísedícího přísluaného soudu (§ 60 odst. 1 zák. �. 6/2002 Sb., ve znění 
pozdějaích předpisů), a který je v obvodu obecního zastupitelstva, jím~ je do funkce zvolen, 
přihláaen k trvalému pobytu nebo v něm pracuje (§ 64 odst. 4 zák. �. 6/2002 Sb., ve znění 
pozdějaích předpisů). 
 
Vzhledem k tomu, ~e se jedná o zkuaeného přísedícího, na kterého je maximální spolehnutí, má 
náa soud zájem, aby v této funkci nadále pokra�oval.  
 
Děkuji Vám za spolupráci a zůstávám s pozdravem 
 
 

předsedkyně Okresního soudu v Kutné Hoře  
 
 
příloha: Eviden�ní list přísedícího 
  Prohláaení 
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