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Starostkám a starostům
Městských a obecních úřadů
v obvodu Okresního soudu
v Rychnově nad Kněžnou

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na výkonu soudnictví se podílí vedle soudců z povolání též přísedící z řad občanů našeho okresu.
U okresního soudu zasedají v trestních senátech, které rozhodnutí o závažných trestných činech
a dále se podílejí na rozhodování v senátních věcech občanskoprávních.
V současné době se okresní soud potýká s nedostatečným počtem přísedících, kteří by byli
schopno a ochotni pravidelně docházet k soudním jednáním.
S ohledem na výše uvedené si Vás dovoluji podle § 64 a násl. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích, zdvořile požádat o vyhlášení nové volby přísedících v působnosti Vašeho správního
obvodu. (písemná zpráva o volbě přísedících musí mimo jiné obsahovat datum, kdy
zastupitelstvo obce - města o volbě přísedícího rozhodlo).
Dále si Vás dovoluji požádat o upozornění Vámi navržených kandidátů, že funkce přísedících
není vázána ke konkrétnímu oddělení okresního soudu. Přísedící by měl být schopen působit při
jednáních ve věcech občanskoprávních sporů, tak i při jednáních ve věcech trestních.
V případech účasti přísedícího ve věcech trestních je třeba počítat s tím, že je nutná účast při
všech jednáních v dané konkrétní věci (rozdíl od projednávání občanskoprávních sporů, kde se
složení senátu soudu může při každém jednání měnit). V těchto případech se může jednat
i o opakovanou účast při několikahodinových hlavních líčeních.
Při účasti na jednání soudu náleží přísedícímu náhrada hotových výdajů (stravné dle příslušných
právních předpisů a dále vynaložené jízdné), náhrada ušlé mzdy a dále pak paušální náhrada ve
výši 150,- Kč.
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, děkuji Vám, že přistoupíte k žádosti soudu
s nejvyšší možnou pozorností a odpovědností, aby Vámi navržení kandidáti (alespoň 2) mohli být
v době co možná nejkratší zvoleni přísedícími pro potřeby Okresního soudu v Rychnově nad
Kněžnou.
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