Zájemci o výkon funkce přísedícího musí splňovat následující podmínky:
(zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů, v platném znění)









státní občanství České republiky,
svéprávnost,
bezúhonnost,
zkušenosti a morální vlastnosti,
věk nejméně 30 let,
trvalý pobyt nebo místo práce v obvodu zastupitelstva, jímž je kandidát volen, a v
obvodu soudu, pro který je do funkce volen (tj. v obvodu Okresního soudu Brno-venkov)
nesmí vykonávat současně funkci, se kterou je funkce přísedícího
neslučitelná (např. člen Parlamentu),
u zájemců narozených do 1. 12. 1971 - negativní lustrační osvědčení, prohlášení dle
ustanovení § 4 odst. 3 lustračního zákona.

Přísedící jsou do funkce voleni zastupitelstvem příslušné obce na dobu 4 let a mohou být
zvoleni opakovaně. Jedná se o výkon veřejné funkce. Výkon veřejné funkce je překážkou v
práci z důvodu obecného zájmu, zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní
volno v nezbytně nutném rozsahu.
Přísedící by zpravidla neměli zasedat více než 20 dnů v kalendářním roce.
Odměna za výkon funkce přísedícího je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb., ve znění vyhlášky
č. 313/1995 Sb., dle které:
za výkon funkce přísedícímu, který je zaměstnancem, náleží:





náhrada ušlého výdělku v případě, kdy zaměstnavatel poskytne pracovní volno bez náhrady
mzdy
za každý den jednání paušální náhrada ve výši 150 Kč hrubého (odvody ZP a daň),
náhrada jízdného hromadným dopravním prostředkem,
nárok na stravné po 5 hodinách dle vyhlášky o cestovních náhradách (pro rok 2022 činí
sazba 99 Kč),

za výkon funkce přísedícímu, který je OSVČ, náleží:
 náhrada ušlého výdělku v prokázané výši (doloží poslední daňové přiznání), nejvýše však
80 Kč za hodinu nebo 680 Kč za jeden den,
Neprokáže-li výši ušlého výdělku, pak mu náleží náhrada ve výši 28 Kč za hodinu, nejvýše
238 Kč za jeden den.
 za každý den jednání paušální náhrada ve výši 150 Kč hrubého (odvody ZP a daň),
 náhrada jízdného hromadným dopravním prostředkem,
 nárok na stravné po 5 hodinách dle vyhlášky o cestovních náhradách (pro rok 2022 činí
sazba 99 Kč).

