
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

 

 

         konané dne 01. 11. 2017 

 

 

Kandidatura pí Labutové J. a pí Férové L. na přísedící OS v Nymburce. 

 

 
Rada města projednala dne 24. 10. 2017 a usn. č. 642 

Rada města  

 

d o p o r u č u j e   

ZM schválit návrh kandidatury pí Labutové Jaroslavy, pí Férové Libuše na přísedící 

Okresního soudu v Nymburce pro volební období 2018 – 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e  

návrh kandidatury pí Labutové Jaroslavy a pí Férové Libuše na přísedící Okresního soudu 

v Nymburce pro volební období 2018 – 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Dne 05. 10. 2017 byl Městskému úřadu v Lysé n. L. doručen dopis p. Mgr. Jiřího Rajma, 

předsedy okresního soudu, s upozorněním, že v měsíci červnu 2018 skončí funkční období 

současných přísedících Okresního soudu v Nymburce (pí Férové, pí Labutové, pí 

Chloupkové), a je proto nutné, aby byli navrženi kandidáti na další funkční období 2018 -

2022. V dopise bylo rovněž uvedeno, že pí Férová a pí Labutová jsou ochotny i nadále práci 

přísedících OS v Nymburce vykonávat. Seznam kandidátů má být na OS v Nymburce zaslán 

do 20. 11. 2017.  Na základě kladného vyjádření předsedy OS k navrhovanému kandidátu a 

osvědčení ve smyslu ust. zák. 451/91 Sb., bude návrh k volbě přísedícího předložen k volbě 

zastupitelstvu města.  

Dne 10. 10. 2017 byli osloveni všichni členové zastupitelstva města s tím, aby do 31. 10. 

2017 zaslali návrhy na nové kandidáty.  

                  

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Dne 27. 11. 2013 ZM schválilo přísedícími OS v Nymburce pí Férovou L., pí Labutovou J. a 

pí ‚Chloupkovou M. 

 

Návrh řešení: 

Předložit ZM dne 01. 11. 2017 ke schválení opětovnou kandidaturu pí Férové L. a pí 

Labutové J. na přísedící OS v Nymburce. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Návrh nebyl projednáván v žádné komisi ani výboru. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Volba přísedících nemá vztah k rozpočtu města. 

 

 

 

 

         Irena Šťastná 

 

 

 

 

Příloha:  

1) dopis předsedy OS Nymburk, 

2) dopis zastupitelům města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

ČR – OKRESNÍ SOUD V NYMBURCE 

288 62 Nymburk, Soudní ulice číslo 996, telefon 0325/51 93 00 

Spr 542/2017 

 

 

Městský úřad 

k rukám starosty 

Lysá nad Labem 

 

V Nymburce, 5. října 2017 

 

Věc 

Volby přísedících Okresního soudu v Nymburce pro volební období let 2018 – 2022. 

 

Vážený pane starosto, 

funkční období současných přísedících Okresního soudu v Nymburce končí v měsíci červnu 

2018, a proto pro řádný chod zdejšího soudu vznikla nutnost voleb přísedících pro čtyřleté 

volební období let 2018 – 2022. Přísedící okresního soudu se podílejí na rozhodovací činnosti 

jako soudu prvého stupně, a to v trestních věcech a na občanskoprávním úseku ve věcech 

pracovních, přičemž do této funkce je volí obecní zastupitelstva v obvodu okresního soudu. 

Obracím se na Vás se žádostí o dobrou spolupráci a předkládám Vám základní informace 

potřebné k zajištění včasného a plynulého průběhu voleb přísedících: 

Při výběru kandidátů na funkci přísedícího je třeba se řídit tím, že přísedícím může být zvolen 

každý občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, jestliže jeho 

zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat, v den zvolení 

dosáhl věku 30 let a souhlasí se svým zvolením za přísedícího okresního soudu (§ 60 odst. 1 

zákona číslo 6/2002 Sb.) a který je v obvodu obecního zastupitelstva, jímž je do funkce volen, 

přihlášen k trvalému pobytu nebo v něm pracuje (§64 odst. 4 zák. č. 6/2002 Sb.). 

Obecní zastupitelstvo si k navrženým kandidátům vyžádá vyjádření předsedy Okresního 

soudu v Nymburce. Seznam kandidátů navrhovaných členy Vašeho zastupitelstva zašlete 

zdejšímu soudu do 20. listopadu 2017 s těmito údaji: jméno, příjmení, datum a místo 

narození, přesná adresa bydliště, pracoviště a pracovní zařazení kandidáta a také stručné 

hodnocení jeho osoby z hlediska morálních vlastností a občanské způsobilosti pro výkon 

funkce přísedícího. Tímto Vás žádám o navržení dalších nových kandidátů. 

Jako doklad nezbytný pro volbu přísedícího si obecní zastupitelstvo vyžádá osvědčení podle 

ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zák. č. 451/91 Sb. ze dne 4.10.1991, kterým se stanoví některé 

další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích. Žádost je 

třeba adresovat Ministerstvu vnitra ČR. Ověřený opis osvědčení (originál je zasílán do 

vlastních rukou kandidáta) bude součástí osobního spisu zvoleného přísedícího. 

Na základě kladného vyjádření předsedy okresního soudu k navrhovanému kandidátu a 

osvědčení ve smyslu ustanovení zák. č. 451/91 Sb., bude návrh k volbě přísedícího předložen 

obecnímu zastupitelstvu. Usnesení o volbě poté zašlete Okresnímu soudu v Nymburce, neboť 

dalším předpokladem pro výkon funkce je složení předepsaného slibu zvoleného přísedícího 

do rukou předsedy okresního soudu. Zároveň postoupíte k dalšímu vedení okresnímu soudu 

osobní spis přísedícího. 

Někteří současní přísedící zdejšího soudu uvedení v příloze tohoto dopisu, jimž končí volební 

období v červnu 2018, předběžně souhlasili s dalším působením v této funkci, a proto Vás 

žádám o projednání ve Vašem zastupitelstvu a případné předložení předsedovi okresního 



soudu k vyjádření s těmito údaji: jméno, příjmení, datum a místo narození, přesná adresa 

bydliště, pracoviště a pracovní zařazení, a také stručné hodnocení z hlediska morálních 

vlastností a občanské způsobilosti pro výkon přísedícího, a to do 20. listopadu 2017. 

Těmto přísedícím nemusí obecní zastupitelstvo vyžadovat osvědčení podle ust. § 6 odst. 1) 

písm. a) zák. č. 451/91 Sb. ze dne 4.10.1991, neboť již bylo požadováno při prvé volbě a 

přísedící je již předložili okr. soudu. Po kladném vyjádření předsedy okr. soudu ke 

znovuzvolení přísedících bude seznam navrhovaných opět předložen obecnímu zastupitelstvu. 

Usnesení o volbě předložíte okr. soudu společně s osobními spisy přísedících, přičemž 

znovuzvolený přísedící již neskládá slib. 

Dále bych chtěl zdůraznit důležitost a nezastupitelnost zákonného poslání přísedících při 

rozhodovací činnosti v senátech okr. soudu a přiblížit stručně organizaci práce s přísedícími. 

Přísedící se podílejí na jednání a rozhodování okresního soudu jako soudu prvního stupně 

v trestních věcech a na občanskoprávním úseku ve věcech pracovních. Přísedící jsou 

rozděleni do jednotlivých senátů (senáty se skládají z jednoho soudce a dvou přísedících) 

v zásadě na celé funkční období, tj. na dobu čtyř let i s přihlédnutím k odbornému zaměření i 

oprávněnému přání přísedícího. Povolávání přísedících k zasedání organizují předsedové 

senátů, přičemž dbají na rovnoměrné využití přísedících. Ve zvláštních případech se vyžaduje 

přítomnost přísedících při déletrvajícím zasedání. Povinností předsedů senátů je seznámit 

přísedící s projednávanými případy a podat jim potřebná vysvětlení ke konkrétním 

projednávaným věcem, dále jsou také povinni o případných připomínkách, resp. požadavcích 

přísedících, souvisejících s výkonem jejich funkce, informovat předsedu okr. soudu. Předseda 

okr. soudu pak rovněž zabezpečuje odbornou průpravu přísedících, která se provádí formou 

školení. 

Přísedícím se při účasti na jednání poskytuje paušální náhrada, přísedícím v pracovním 

poměru je hrazen zdaněný ušlý denní výdělek. Dále je hrazeno stravné a v plné výši náklady 

na jízdné. 

Z výše uvedeného je patrna potřeba odpovědného přístupu při výběru kandidátů, a to nejen 

z hlediska předpokladů pro výkon funkce, ale zejména jejich možností a schopností funkci 

zastávat po celé funkční období v plném rozsahu. 

Za Vaši spolupráci při zajišťování připravovaných voleb přísedících Vám vyslovuji 

poděkování. 

S pozdravem 

 

Mgr. Jiří R a j m 

předseda okresního soudu 

 

Příloha 

Přísedící Okresního soudu v Nymburce pro volební období let 2018 – 2022 

 

Férová Libuše, nar. 1.12.1953 

Labutová Jaroslava, nar. 24.3.1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

Městský úřad Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

Odbor vnitřních věcí 

tel. 325 510 229                  fax 325 552 066 
e-mail: irena.stastna@mestolysa.cz 

 

VV/10/2017/Šťa 

 

 

Členové Zastupitelstva Města Lysá nad Labem 

 

        Lysá nad Labem 10. 10. 2017  

 

Věc: Volby přísedících Okresního soudu v Nymburce pro volební období let 2018 – 2022. 

 

Vážení členové zastupitelstva města, 

 

        dne 05. 10. 2017 byl p. starosta Mgr. Jiřím Rajmem, předsedou Okresního soudu 

Nymburk, upozorněn, že v měsíci červnu 2018 skončí funkční období současných přísedících 

Okresního soudu v Nymburce (pí Férové, pí Labutové, pí Chloupkové), a je proto nutné, aby 

byli navrženi kandidáti na další funkční období 2018 - 2022. 

        Přísedící okresního soudu se podílejí na rozhodovací činnosti jako soudu prvého stupně, 

a to v trestních věcech a na občanskoprávním úseku ve věcech pracovních, přičemž do této 

funkce je volí zastupitelstvo města.  

        Přísedícím může být zvolen každý občan České republiky, který je způsobilý k právním 

úkonům, bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude 

funkci řádně zastávat, v den zvolení dosáhl věku 30 let, souhlasí se svým zvolením, a který je 

v obvodu zastupitelstva města, jímž je do funkce volen, přihlášen k trvalému pobytu nebo 

v něm pracuje. 

         Z pověření pana starosty Vás, členy zastupitelstva města, žádám, abyste do 31. 10. 2017 

podali písemně návrhy nových přísedících s těmito údaji: jméno, příjmení, datum a místo 

narození, přesná adresa bydliště, pracoviště a pracovní zařazení kandidáta a také stručné 

hodnocení jeho osoby z hlediska morálních vlastností a občanské způsobilosti pro výkon 

funkce přísedícího. 

         Navržení kandidáti budou předloženi zastupitelstvu města (01. 11. 2017) ke schválení 

jejich kandidatury a poté postoupeni k vyjádření předsedovi Okresního soudu v Nymburce. Po 

kladném vyjádření a čistém osvědčení bude v zastupitelstvu města provedena jejich volba za 

přísedící. 

         Dle sdělení okresního soudu pí Férová Libuše, r. 1953, a pí Labutová Jaroslava, r. 1945, 

jsou ochotny i v příštím funkčním období pracovat jako přísedící. Návrh na schválení jejich 

kandidatury bude předložen zastupitelstvu města dne 01. 11. 2017 s dalšími Vámi navrženými 

jmény. 

 

          S pozdravem  

 

        Ing. Otava Karel, v. r. 

                                      starosta 

Vyřizuje: Šťastná I.  


