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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 7.1

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Požadavek Krajského soudu v Ústí nad Labem

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 013/82R/2019

Komise Komise legislativně právní

Dne: 15. 10. 2019 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 1/14LPK/2019 

Přílohy: 

7.1-1 Název: bod 7.1 priloha 1 black.pdf Dopis předsedy Krajského soudu v 
Ústí nad Labem U

7.1-2 Název: bod 7.1 priloha 2 black.pdf

Dopis místopředsedkyně Krajského 
soudu v Ústí nad Labem a dopis 
hejtmana Ústeckého kraje 
adresovaný Krajskému soudu v Ústí 
nad Labem

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

Josefa Ajchlera, ****************************************************,



Mariju Bernáškovou, ********************************************************,
Ludmilu Vajglovou, ***************************************************.

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v Ústí nad 
Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 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 do této funkce 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. 12. 1971 se povinnost předložit lustrační osvědčení a čestné prohlášení nevztahuje (§ 20 
zákona č. 451/1991 Sb.).

Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem dopisem ze dne 24. 10. 2018 (zn. Spr-p 1480/2018) poslal 
jmenný seznam přísedících, kterým končí v roce 2019 volební období (dopis tvoří přílohu č. 1 předloženého 
materiálu). V prosinci 2019 končí volební období přísedících krajského soudu Jaromíru Jahodovi a Josefu 
Ajchlerovi. Jaromír Jahoda již nemá zájem o výkon funkce přísedícího krajského soudu v novém volebním 
období. Podle sdělení předsedy krajského soudu Josef Ajchler vykonával tuto funkci zodpovědně a soud by 
přivítal spolupráci s ním i v novém volebním období. Proto Legislativně právní komise RÚK (dále jen 
„Komise“) doporučila Radě Ústeckého kraje, aby předložila návrh Zastupitelstvu Ústeckého kraje na zvolení 
Josefa Ajchlera přísedícím Krajského soudu v Ústí nad Labem (usnesení č. 1/14LPK/2019).

Dále dne 17. 4. 2019 (zn. Spr-p 716/2019) předseda krajského soudu požádal o zvolení 30 nových 
přísedících soudu. V roce 2019 byly zatím zvoleny pouze 2 nové přísedící krajského soudu. A proto byli na 
schůzi Komise dne 15. 10. 2019 pozváni k řízenému rozhovoru další zájemci o výkon funkce přísedících 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to Marija Bernášková, Jitka Kučerová, Ludmila Vajglová, Vladimír 
Růžička, Jana Habartová a Zdeňka Chamolová. Po řízeném rozhovoru s přítomnými zájemci o výkon funkce 
přísedících soudu Komise usnesením č. 1/14LPK/2019 doporučila Radě Ústeckého kraje, aby předložila 
návrh Zastupitelstvu Ústeckého kraje na zvolení Mariji Bernáškové, Jitky Kučerové a Ludmily Vajglové 
přísedícími Krajského soudu v Ústí nad Labem. Paní Zdeňka Chamolová se na schůzi nedostavila. V souladu 
s § 64 odst. 3 věty druhé zákona o soudech a soudcích, se krajský soud vyjádřil k výše uvedeným 
doporučeným kandidátkám na funkci přísedících krajského soudu s tím, že nemá připomínky k jejich zvolení. 
(Dopis místopředsedkyně krajského soudu s vyjádřením k navrhovaným kandidátkám a dopis hejtmana 
Ústeckého kraje se žádostí o toto vyjádření tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu).

Jednou ze zákonných podmínek zvolení kandidátů do funkce přísedících soudu je předložení lustračního 
osvědčení, které vystavuje Ministerstvo vnitra ČR na základě žádosti ve lhůtě 60 dní. Paní Jitka Kučerová 
ještě nepředložila toto lustrační osvědčení, a proto návrh na její zvolení přísedící krajského soudu bude 
zastupitelstvu kraje předložen ke schválení až po předložení všech výše uvedených dokumentů. Paní Marija 
Bernášková se narodila po 1. 12. 1971, a proto se na ni nevztahuje povinnost předložit lustrační osvědčení. 
Souhlas s výkonem funkce přísedící a výpis z Rejstříku trestů již předložila. Paní Ludmila Vajglová a pan 
Josef Ajchler všechny potřebné dokumenty již předložili.

Rada Ústeckého kraje na schůzi dne 20. 11. 2019 projednala doporučení Komise a dle usnesení č. 
013/82R/2019 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje zvolení Josefa Ajchlera, Mariji Bernáškové a Ludmily 
Vajglové přísedícími Krajského soudu v Ústí nad Labem.



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Drahomíra Nytrová,
tajemnice Legislativně právní komise 
Rady Ústeckého kraje

JUDr. Simona Hejnová,
vedoucí legislativně-právního odboru

Ing. Karel Honzl,
předseda Legislativně právní komise 
Rady Ústeckého kraje

Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Simona Hejnová 25. 
11. 2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 
25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Miroslava Mašková 22. 11. 2019


