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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 7.1

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Požadavek Krajského soudu v Ústí nad Labem na volbu nových přísedících soudu

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Komise legislativně právní

Dne: 11. 10. 2018 Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

7.1-1 Název: bod 7.1 priloha 1.pdf Požadavek krajského soudu na 
zvolení nových přísedících U

7.1-2 Název: bod 7.1 priloha 2 black.pdf Vyjádření krajského soudu k 
navrženým kandidátům U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem, v souladu s čl. 23 
odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů.

B) volí

do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Jana Koblihu, ***********************************************************
Karla Helcla, ************************************************************
Soňu Vlaháčovou, *********************************************************



C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí nad 
Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 4. 1. 2019

Důvodová zpráva:
Dle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, jsou přísedící krajských soudů 
voleni zastupitelstvem kraje. Kandidáti na tuto funkci jsou navrhováni členy zastupitelstva kraje. K navrženým 
kandidátům si zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy krajského soudu.
Kandidát do funkce přísedícího soudu musí splňovat zákonné předpoklady: plnou svéprávnost, bezúhonnost 
(doloženou výpisem z Rejstříku trestů), věk nejméně 30 let, má trvalý pobyt v obvodu Zastupitelstva 
Ústeckého kraje, souhlasí s výkonem funkce přísedícího, předložil lustrační osvědčení a čestné prohlášení 
(dle § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů). Na osoby 
narozené po 1. prosinci 1971 se povinnost předložit lustrační osvědčení a čestné prohlášení nevztahuje (§ 20 
zákona č. 451/1991 Sb.).
Předseda krajského soudu požádal dopisem ze dne 9. 5. 2018 (zn. Spr-p 762/2018) o zvolení 10 nových 
přísedících soudu. Dopis předsedy krajského soudu tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu. O výkon této 
funkce mají zájem Jan Kobliha, Karel Helcl a Soňa Vlaháčová. Pana Jana Koblihu a paní Soňu Vlaháčovou 
osobně zná předseda komise a zároveň zastupitel kraje, který je doporučuje ke zvolení přísedícími soudu. 
Pan Karla Helcla nikdo z členů komise osobně nezná, proto byl pozván dne 11. 10. 2018 na schůzi 
Legislativně právní komise Rady Ústeckého kraje k řízenému rozhovoru. Přítomní členové komise doporučili 
oba kandidáty ke zvolení přísedícími krajského soudu. Vzhledem k tomu, že komise nebyla 
usnášeníschopná, vyvolal předseda komise v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu Rady Ústeckého kraje a 
komisí Rady Ústeckého kraje hlasování per rolam, jehož výsledkem bylo doporučení všech kandidátů radě 
kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje jejich zvolení přísedícími soudu. Rada Ústeckého kraje na schůzi 
dne 21. 11. 2018 projednala návrh na zvolení Jana Koblihy, Karla Helcla a Soni Vlaháčové přísedícími 
Krajského soudu v Ústí nad Labem a doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje jejich zvolení.
V souladu s § 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích je potřeba vyjádření soudu navrženým kandidátům. 
Dopisem ze dne 21. 9. 2018 (zn. Spr-p 762/2018) místopředsedkyně soudu sdělila, že soud nemá námitky 
proti zvolení výše uvedených kandidátů do funkce přísedících krajského soudu. Dopis krajského soudu tvoří 
přílohu č. 2 předloženého materiálu.
Všichni výše uvedení kandidáti do funkce přísedících krajského soudu splnili výše uvedené zákonné 
předpoklady pro volbu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Drahomíra Nytrová,
tajemnice Legislativně právní komise 
RÚK

Ing. Karel Honzl,
předseda Legislativně právní komise 
RÚK

JUDr. Simona Hejnová,
vedoucí legislativně-právního odboru

Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Jan Svoboda 26. 11. 
2018

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
27.11.2018

Podpis zpracovatele:  Miroslava Mašková 26. 11. 2018




