
Okresní soud ve Zlíně hledá přísedící 

Máte touhu podílet se na rozhodování soudu a přispět výkonu spravedlnosti? Chcete vytvářet 

prospěšnou činnost a zúročit své znalosti i jinak, než ve svém běžném životě? Chcete být více 

mezi lidmi? Můžete se stát přísedícím Okresního soudu ve Zlíně. 

Role přísedícího je považována za čestnou funkci, v rámci níž mají občané právo podílet se 

přímo na správě věcí veřejných. Právní stránku projednávané věci jim vždy předseda senátu 

vysvětlí. Soudní přísedící jakožto zástupce z laické veřejnosti se při jednání neřídí pouze 

zákonem, ale také citem a smyslem pro spravedlnost. Soudní přísedící do rozhodování soudů 

přináší laický prvek, který doplňuje profesionální znalosti soudce.  

Víte, jak se takovým soudcem můžete stát i vy?  

• funkční období přísedícího trvá 4 roky od data zvolení 

• přísedící by zpravidla neměli zasedat více než 20 dnů v kalendářním roce 

• uchazeč musí být starší 30 let  

• uchazeč musí být občanem České republiky, svéprávný a bezúhonný  

• přísedící musí být vždy přihlášen k trvalému pobytu v obvodu obce, jejímž 

zastupitelstvem je volen nebo v tomto obvodu pracuje  

• uchazeč musí mít negativní záznam v rejstříku trestů  

• negativní lustrační osvědčení, prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 lustračního zákona  

• znalosti práva přísedící mít nemusí, předsedové soudů dbají o jejich průběžné 

vzdělávání k získání právního minima  

• nesmí vykonávat současně funkci, se kterou je funkce přísedícího neslučitelná (např. 

prezident, člen Parlamentu)  

• po svém zvolení přísedící skládají do rukou předsedy soudu tento slib: „Slibuji na 

svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu 

vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu 

rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě“.  

Odměny soudním přísedícím  

• odměna za výkon funkce přísedícího nepřísluší, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti 

České republiky č. 44/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav je stanovena 

paušální náhrada výkonu funkce 150 Kč hrubého za den výkonu funkce  

• zaměstnavatel musí přísedícímu dát neplacené volno  

• přísedícím, kteří jsou v pracovním poměru, přísluší za dobu, po kterou vykonávají 

funkci přísedícího nebo plní jiné povinnosti spojené s touto funkcí, náhrada mzdy ve 

výši průměrného výdělku  

• přísedícím, kteří nejsou v pracovním poměru, nahrazuje ušlý výdělek za dobu výkonu 

funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí stát  

• hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce přísedícího nebo jiných 

povinností spojených s touto funkcí, se nahrazují za podmínek, v rozsahu a ve výši 

stanovené zvláštním předpisem Vyhláškou ministerstva spravedlnosti České 

republiky, která se upravuje pro každý příslušný kalendářní rok, jedná se o náhradu 

cestovného a stravné.  

V letošním roce končí čtyřleté volební období přísedících, kteří vykonávají svou funkci u 

Okresního soudu ve Zlíně. Do této funkce se mohou hlásit svéprávní a bezúhonní občané 

starší 30ti let, jejichž zkušenosti a morální vlastnosti by dávaly záruku, že svou funkci budou 

řádně zastávat. Zájemci se mohou obracet na Okresní soud ve Zlíně, na paní Hanu Bočkovou, 

tel. 577 176 103, e-mail: hbockova@osoud.zln.justice.cz., která sdělí potřebné informace.  
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