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Vážená paní starostko, 

obracím se na Vás s prosbou, zda by Vaše obec neoslovila své občany dle ustanovení § 61 odst. 2 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění změn a doplňků, s prosbou o výkon funkce 
soudního přísedícího, neboť se Okresnímu soudu v Trutnově dlouhodobě nedaří naplnit 
nezbytné počty soudních přísedících. 

Pro informaci zasílám podmínky pro vznik a výkon funkce soudního přísedícího.  

Přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu. 
Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové příslušného zastupitelstva. K navrženým 
kandidátům si zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy 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. 

Přísedícím může být dle § 60 a následujících zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, 
ustanoven občan České republiky, 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. 

Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se 
na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by 
nebyl odsouzen. 

Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let. Pokud zvolený občan nadále splňuje podmínky pro 
výkon funkce a bude s další kandidaturou souhlasit, je na rozhodnutí zastupitelstva, zda ho do 
funkce přísedícího zvolí opakovaně. 

Denní paušální náhrada soudnímu přísedícímu se stanoví vyhláškou č. 44/1992 Sb., o náhradách 
za vykonávání funkce přísedícího (dále jen „vyhláška o náhradách přísedícího“), která v současné 
době činí 150 Kč, dále mu je proplácena náhrada ušlého výdělku dle vyhlášky o náhradách 
přísedícího, pokud doloží potvrzení zaměstnavatele, náhrada za cestovné dle vyhlášky 
č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad o náhradách (dále jen „vyhláška o náhradách cestovného a stravného“), za použití 
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hromadných dopravních prostředků, pokud není předem schváleno předsedou senátu použití 
osobního automobilu a dále denní stravné dle vyhlášky o náhradách cestovného a stravného, 
pokud výkon funkce přesáhne 5 hodin. 

Pokud by mělo zájem více občanů o výkon funkce soudního přísedícího, určitě přivítám volbu 
více soudních přísedících najednou. 

Těším se na další spolupráci. 

S pozdravem 

Mgr. Miroslava Purkertová 

předsedkyně soudu 
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