JUDr. Markéta Vaňková
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

6. Volba přísedícího Městského soudu v Brně na období
2022-2026
Anotace
V návaznosti na volbu přísedících Městského soudu v Brně na období 2022-2026, která proběhla na
Z8/37. zasedání ZMB, byl doručen přípis Městského soudu v Brně týkající se žádosti o dodatečné zvolení
přísedícího pro Městský soud v Brně Františka Uzla, jenž ke dni 5. 4. 2022 nesplňoval zákonné podmínky
pro zvolení do této funkce, a to z důvodu chybějícího lustračního osvědčení, které mu bylo doručeno den
po volbách.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí

2. volí

Volební řád pro volbu přísedících Městského soudu v Brně na období
2022-2026, který byl schválen na Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konaném dne 5. 4. 2022,
přípis Městského soudu v Brně ze dne 2. 5. 2022;
v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 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,
přísedícím Městského soudu v Brně na
období 2022-2026.
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Důvodová zpráva
Volba přísedících Městského soudu v Brně na období 2022-2026 se uskutečnila na Z8/37. zasedání
Zastupitelstva města Brna konaném dne 5. 4. 2022, a to na základě žádosti předsedy Městského soudu
v Brně Mgr. Jana Sedláčka, neboť končilo čtyřleté funkční období stávajících přísedících, a za účelem
zajištění agendy Městského soudu v Brně bylo nezbytné zvolit přísedící na období 2022-2026.
Na základě 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 (dále jen
„zákon“), a v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. u) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, je Zastupitelstvu města
Brna vyhrazeno volit přísedící Městského soudu v Brně, přičemž kandidáty do funkce přísedících
navrhuje člen zastupitelstva v souladu s ustanovením § 64 odst. 3 zákona.
Přísedícím může být zvolen státní občan ČR, který splňuje náležitosti stanovené v § 60 zákona, jenž je
přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, v obvodu soudu, pro
který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje.
Někteří kandidáti na funkci přísedícího nesplnili zákonné podmínky pro zvolení do této funkce a jejich
souhlas se zvolením byl podmíněný doložením chybějících dokumentů. Tito kandidáti nebyli na
dubnovém zasedání Zastupitelstva města Brna do funkce přísedícího zvoleni. Jedním z nich byl pan
který nedoložil negativní lustrační osvědčení do dne voleb, chybějící lustrační osvědčení
mu bylo doručeno až den po volbách.
Předseda Městského soudu v Brně se obrátil na primátorku města Brna s žádostí o dodatečné zvolení
přísedícího pro Městský soud v Brně
na zasedání Zastupitelstva města Brna, které se
bude konat dne 17. 5. 2022.
Členové Zastupitelstva města Brna mají v případě zájmu možnost nahlédnout do podrobných údajů o
kandidátovi, které jsou uloženy na Organizačním odboru MMB,
a v den zasedání budou k dispozici v jednacím sále Zastupitelstva města Brna.
Při nakládání s osobními údaji kandidáta je nutno dodržovat ustanovení nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.
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Volební řád
pro volbu přísedících Městského soudu v Brně na období 2022-2026
§1
Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.

Volba je veřejná pomocí hlasovacího zařízení.
Volba je jednokolová.
Právo volit má každý člen Zastupitelstva města Brna.
Kandidáti, kteří splňují všechny legislativní požadavky, jsou uvedeni na seznamu
v abecedním pořadí.
§2
Postup a výsledky volby

1. Volbu řídí předsedající zasedání Zastupitelstva města Brna.
2. Volba probíhá hromadně (tedy všech kandidátů současně), pokud na základě návrhu
některého člena Zastupitelstva města Brna není o některém kandidátovi hlasováno
odděleně.
3. Zvolen je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu 55 členů
Zastupitelstva města Brna, tedy nejméně 28 hlasů.
4. Volba je ukončena hlasováním o posledním kandidátovi a oznámením výsledku volby
předsedajícím.
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Městský soud v Brně
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NAŠE ZNAČKA:
VAŠE ZNAČKA:

Spr 15/2022

Vážená paní
JUDr. Markéta Vaňková

v
VYŘIZUJE:
DNE:

Primátorka města Brna
Dořinikánské nám. 1
2. května 2022

601 67 Brno

Vážená paní primátorko,
s odvoláním na zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně

dalších zákonů, se na Vás obracím se zdvořilou žádostí o dodatečné zvolení přísedícího

pro Městský soud v Brně pana

na zasedání Zastupitelstva města Brna, které se

bude konat dne 17. 5. 2022.

Důvodem dodatečného zvolení tohoto přísedícího je skutečnost, že jmenovaný ke dni 5. 4. 2022,
kdy se konaly volby přísedících pro zdejší soud, nesplňoval zákonné podmínky pro zvolení do
této funkce, a to z důvodu chybějícího lustračního osvědčení, které mu bylo doručeno den po
volbách.
Děkuji předem za spolupráci.
S úctou

Mgr. Jan Sedláček v.t.
předseda Městského soudu v Brně

Měs

ký

soud

v Brně

Příloha:
materiály pro zvolení pana

Za správnost vyhotovení:
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