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NÁZEV:  Volba přísedícího Okresního soudu v Táboře  

  
PŘEDKLÁDÁ:  Rada města Sezimovo Ústí 
ZPRACOVAL:  Monika Vodehnalová, referent majetkových dispozic 

 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání 
Usnesením č.  
I. Volí 
paní Vladislavu Čančurovou, nar. 7. 12. 1970, trv. bytem Radčina 562/5, 160 00  Praha 6, 
přísedící Okresního soudu v Táboře, ve smyslu ust. § 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, ve znění platných právních předpisů. 
II. Volí 
paní Mgr. Radku Radošovou, nar. 10. 3. 1962, trv. bytem Svépomoc 668, 391 02  Sezimovo Ústí, 
přísedící Okresního soudu v Táboře, ve smyslu ust. § 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, ve znění platných právních předpisů. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Dne 25. 2. 2020 skončilo čtyřleté volební období paní Vladislavy Čančurové, kterou zvolilo do 
této funkce Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí dne 25. 2. 2016, usnesením č. 18/2016/10. 
 

Předseda okresního soudu JUDr. Roman Winkler nyní žádá o opětovné zvolení jmenované do 
funkce přísedící okresního soudu, nebude-li ke jmenované žádných námitek, když ona k tomuto 
nemá připomínek (viz § 64 odst. 3 citovaného zákona) a paní Čančurová se svým opětovným 
jmenováním souhlasí. 
 
Na základě výběrového řízení na místo přísedícího Okresního soudu v Táboře, které město 
Sezimovo Ústí vyhlásilo, se přihlásila paní Mgr. Radka Radošová. Přihláška byla zaslána 
k vyjádření předsedovi okresního soudu, který přípisem ze dne 17. 4. 2020 sdělil, že ke zvolení  
navržené kandidátky Mgr. Radky Radošové do funkce přísedícího nemá námitek. Paní Mgr. 
Radošová splňuje předpoklady pro výkon funkce přísedícího, které upravuje § 60 a násl. výše 
uvedeného zákona a dále zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro 
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČSR a SR, ve znění platných 
právních předpisů. 
 

Návrh volby paní Čančurové a paní Mgr. Radošové do této funkce projednala a schválila Rada 
města Sezimovo Ústí  dne 1. 6. 2020 usnesením č. 190/2020 a toto nyní předkládá ke schválení 
Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí. 
 

Dle Stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2013 je úkolem 
zastupitelstva obce, aby v rámci schvalovacího procesu posoudilo, zda jemu navržený kandidát 
splňuje všechny podmínky dle zákona. V případě hodnocení kritéria odpovídajících zkušeností a 
morálních vlastností navrženého kandidáta zaručujících řádný výkon funkce přísedícího může 
jako vodítko sloužit vyjádření předsedy okresního soudu. Stanovisko výslovně uvádí, že: 



„…předseda soudu má zkušenosti s prací přísedících a měl by být tedy velmi dobře schopen 
posoudit, zda vlastnosti kandidáta budou dávat dostatečnou záruku řádného výkonu funkce 
přísedícího. Ačkoliv jeho stanovisko není pro zastupitelstvo obce závazné (resp. ze zákona nelze 
dovodit opak), lze doporučit, aby jeho závěr byl zastupitelstvem obce respektován.“ 
 
PŘÍLOHA: 
Přípis Okresního soudu v Táboře ze dne 10. 1. 2020 
Přihláška do výběrového řízení – přísedící u soudu 
Vyjádření předsedy okresního soudu k navržené kandidátce do funkce přísedcícho  


