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III. 

 

Odůvodnění 

 

Obecná část 

 

a) vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

 

Navrhovaná novelizace vyhlášky č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné 

přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné 

zkoušce právních čekatelů, ve znění pozdějších předpisů, směřuje k aktualizaci a zefektivnění 

postupu při vyhlašování výběrového řízení do přípravné služby justičních čekatelů 

a čekatelské praxe právních čekatelů.  

 Za tímto účelem se navrhuje, aby 

1. byl změněn způsob vyhlašování výběrového řízení tak, že namísto prostřednictvím denního 

tisku bude vyhlašováno prostřednictvím odborného periodického tisku. Vyhlašování 

prostřednictvím denního tisku se jeví jako překonané, lze mít za to, že většina zájemců 

o přijetí do přípravné služby či čekatelské praxe především sleduje úřední desku soudů nebo 

státních zastupitelství a internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, na nichž bude 

výběrové řízení, stejně jako je tomu dosud, rovněž vyhlašováno. Doplnění vyhlášení 

výběrového řízení v odborném tisku, zejména Bulletinu advokacie, by rovněž mělo přispět 

k tomu, aby se s touto informací seznámila odborná veřejnost, která by případně mohla mít 

zájem se uvedeného řízení účastnit; 

2. lhůta pro podávání přihlášek do výběrového řízení byla zkrácena ze dvou měsíců na jeden 

měsíc, což by mělo přispět k celkovému zkrácení výběrového řízení a k přizpůsobení 

výběrového řízení potřebám soudů a státních zastupitelství; 

3. byly omezeny možnosti omlouvat se z jednotlivých etap výběrového řízení, cíl navrhované 

právní úpravy je stejný jako v bodu 2. 

 Návrh zapracovává poznatky z aplikační praxe. 

 

b) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a s právními předpisy 

Evropské unie 

 

Vyhláška se vydává k provedení zmocnění, které je obsaženo v § 111 odst. 3 zákona 

č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), které stanoví, že postup při výběru justičních 

čekatelů a při jejich přijímání do pracovního poměru upraví Ministerstvo spravedlnosti 

vyhláškou, a podle § 40 odst. 1 písm. c) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, 

ve znění zákona č. 14/2002 Sb., podle nějž Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou 

postup při výběru právních čekatelů a při jejich přijímání do pracovního poměru. 

 Návrh je v plném souladu s příslušnou právní úpravou i s uvedenými zmocněními. 

 

 Návrh nezapracovává právo Evropské unie ani s ním není v rozporu. Návrh 

nezapracovává mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, a není s nimi 

v rozporu. 
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c) zhodnocení platného právního stavu 

 

 Výběrové řízení se podle vyhlášky č. 303/2002 Sb. skládá z několika etap. Podle 

§ 2 odst. 3 vyhlášky výběrové řízení zahrnuje posouzení přihlášky, písemný test, pohovor 

před komisí příslušného krajského soudu nebo příslušného krajského státního zastupitelství 

a psychologicko-diagnostické vyšetření. 

  

 První etapa je zaměřena na posouzení úplnosti a obsahu doručené přihlášky a její 

vyhodnocení (§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 303/2002 Sb.). Ve druhé etapě se formou písemného 

testu ověří na základě jednotné metodiky připravené Justiční akademií a schválené 

Ministerstvem spravedlnosti odborné znalosti a předpoklady uchazeče pro přijetí 

do čekatelské praxe (§ 4 vyhlášky č. 303/2002 Sb.). Třetí etapa výběrového řízení spočívá 

v přijímacím pohovoru, jehož cílem je celkové zhodnocení předpokladů uchazeče pro přijetí 

Obsah přijímacího pohovoru a kritéria pro jeho hodnocení stanoví předseda krajského soudu 

nebo krajský státní zástupce na základě metodiky připravené Justiční akademií a schválené 

ministerstvem. Součástí přijímacího pohovoru je předpokládané určení okresního soudu nebo 

okresního státního zastupitelství, u něhož bude čekatel vykonávat přípravnou službu 

(§ 5 vyhlášky č. 303/2002 Sb.). Ve čtvrté etapě se uchazeč navržený u přijímacího pohovoru 

k přijetí podrobí psychologicko-diagnostickému vyšetření (§ 6 vyhlášky č. 303/2002 Sb.).  

 Poté přijímá úspěšného uchazeče do čekatelské praxe předseda krajského soudu nebo 

krajský státní zástupce a určuje místo jejího výkonu (§ 8 vyhlášky č. 303/2002 Sb.). Přihlíží 

přitom k výsledkům přechozích etap výběrového řízení a k vyjádření zástupce Justiční 

akademie při přijímacím pohovoru. 

 

Podle platné právní úpravy se výběrové řízení do přípravné služby justičních čekatelů 

a čekatelské praxe právních čekatelů vyhlašuje prostřednictvím denního tisku, 

na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti a vyvěšením na úřední desce všech 

krajských a okresních soudů a krajských a okresních státních zastupitelství. Vyhlašování 

výběrového řízení prostřednictvím denního tisku lze v současné době, kdy do popředí 

vystupuje spíše elektronická komunikace, považovat za překonané. Krajské soudy vesměs 

vyhlašují výběrové řízení v regionálních denících (např. Krajský soud v Hradci Králové 

zaplatil v r. 2015 za inzerci ve dvou denících celkově 4 026 Kč, Krajský soud v Brně 

v r. 2013 8 tis. Kč). 

Podle platné právní úpravy musí být výběrové řízení vyhlášeno nejméně dva měsíce 

před termínem stanoveným pro podání přihlášek. Tato doba se jeví jako zbytečně dlouhá 

vzhledem k tomu, že o přijetí do přípravné služby či čekatelské praxe je zájem a uchazeči jsou 

tedy motivováni, aby sami aktivně zjišťovali, zda výběrové řízení není vyhlášeno. Ani 

vyplnění přihlášky a získání požadovaných příloh není tak náročné, aby bylo nutno 

uchazečům poskytovat k provedení těchto úkonů dvouměsíční lhůtu. Zkrácení lhůty 

by přineslo zkrácení celkové délky výběrového řízení a umožnilo pružnější reakci 

na personální požadavky soudů a státních zastupitelství. 

Výběrové řízení činí podle sdělení soudů v současné době minimálně 6 měsíců. 

 Platná právní úprava dále předpokládá, že pokud se uchazeč nemůže ze závažných 

důvodů účastnit některé z etap výběrového řízení a svoji neúčast písemně omluví, bude mu 

stanoven náhradní termín pro její absolvování. Někteří uchazeči se podle poznatků z praxe 

z výběrového řízení omlouvají i opakovaně, což opět prodlužuje celé výběrové řízení 

a vyvolává rovněž dodatečné náklady. 
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d) předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 

 

 Snížení dopadů na státní rozpočet lze očekávat od navrhovaného omezení možnosti 

omlouvat se z jednotlivých etap výběrového řízení. 

 Naopak zvýšené dopady na státní rozpočet by mohly vzniknout v souvislosti s inzercí 

v odborném periodickém tisku. Jak bylo uvedeno výše, taková inzerce si v posledních letech 

vyžádala náklady 4 - 8 000 Kč, cena za inzerci v tištěném Bulletinu advokacie činí nejméně 

14 000 Kč (podval) a dále 27 000 Kč za vnitřní ¼ strany, větší inzeráty jsou nákladnější. 

Pokud jde o online vydání, činí náklady za half banner 6 000 Kč týdně, což by však 

pravděpodobně nebylo postačující, za 4 týdny činí cena inzerce 18 900 Kč. 

 Případné zvýšené náklady budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva 

spravedlnosti. 

 Nepředpokládají se žádné dopady na ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí, 

sociální dopady nebo dopady na životní prostředí. 

 

e) zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen 

 

 Návrh nezakládá žádné důvody k tomu, aby docházelo k přímé či nepřímé 

diskriminaci či k narušení rovnosti mužů a žen. Návrh přináší změnu postupu při vyhlašování 

výběrového řízení, která má spíše technický charakter. 

 

f) zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

 Navržené změny jsou spíše technického a organizačního charakteru a nejsou s nimi 

spojeny žádné možnosti zásahu do soukromí nebo do práva na ochranu osobních údajů 

dotčených osob. 

 

g) zhodnocení korupčních rizik a dopadů na bezpečnost státu 

 

 Vzhledem k tomu, že se návrh netýká rozhodování orgánů veřejné moci, nemělo 

by v souvislosti s jeho přijetím dojít ke zvýšení korupčních rizik. Lze mít za to, že navržené 

změny nenarušují transparentnost výběrového řízení na místa justičních nebo právních 

čekatelů.  

 

Nepředpokládají se dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

 Dopisem ze dne 15. února 2016 č.j. 2874/2016-OHR ministr pro lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu udělil u předkládaného materiálu výjimku z povinnosti provést 

hodnocení dopadů regulace.  

 

Zvláštní část 

 

K bodům 1 a 2 (§ 2 odst. 2): 

 

 Namísto vyhlašování výběrového řízení do přípravné služby justičních čekatelů 

a do čekatelské praxe právních čekatelů prostřednictvím denního tisku, které předepisuje 

platná právní úprava, se navrhuje vyhlašovat toto výběrové řízení prostřednictvím odborného 

periodického tisku. Přepokládá se, že řízení bude vyhlašováno zejména prostřednictvím 
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Bulletinu advokacie, u nějž lze vzhledem k tomu, že advokáti jsou nejpočetnější svobodnou 

právnickou profesí, předpokládat, že se informace dostane k příslušným zájemcům. 

 Zachováno zůstane vyhlašování výběrového řízení na internetových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti a na úřední desce krajských a okresních soudů a krajských 

a okresních státních zastupitelství.  

 

K bodu 3 (§ 2 odst. 2): 

 

 Navrhuje se zkrátit lhůtu pro podávání přihlášek do výběrového řízení do přípravné 

služby a čekatelské praxe na jeden měsíc. Tato lhůta se jeví jako postačující pro vyplnění 

přihlášky a opatření příslušných dokladů, které by k přihlášce měly být přiloženy. 

 Z formuláře přihlášky zveřejněného Krajským státním zastupitelstvím v Plzni plyne, 

že přihláška obsahuje osobní údaje uchazeče (jméno, příjemní, adresa, datum narození atd.), 

dále informace o kontaktech na uchazeče, údaje o účasti na předchozích výběrových řízeních, 

o ukončení příslušného vysokoškolského vzdělání, jazykových znalostech, dosavadní právní 

praxi, zahraničních stážích a odborné publikační činnosti. 

 K přihlášce je třeba přiložit životopis včetně stručného odůvodnění přihlášky o přijetí 

do konkrétní funkce, další dosažené odbornosti, vzdělání apod., výpis z evidence Rejstříku 

trestů, ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 

Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 

orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky 

a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, lékařskou zprávu o zdravotní 

způsobilosti k výkonu funkce a ověřené doklady o skončení studia na právnické fakultě 

a o dosažení akademického titulu, vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti (§ 3 odst. 2 

vyhlášky č. 303/2002 Sb.). 

 K věci je třeba uvést, že podle § 6 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. Ministerstvo vnitra 

zašle osvědčení občanu, jehož se týká, nejpozději do 60 dnů ode dne doručení žádosti. Mohlo 

by tedy dojít k tomu, že by žádost o osvědčení v průběhu lhůty pro podání přihlášky nemusela 

být vyřízena. Tuto situaci by však bylo možno vyřešit za použití § 3 odst. 3 vyhlášky 

č. 303/2002 Sb., který ukládá předsedovi krajského soudu nebo krajskému státnímu zástupci 

vyzvat uchazeče k doplnění přihlášky a stanovit mu k doplnění lhůtu, pokud uchazeč 

nepředloží požadované doklady. 

 

 Navrhovaná změna by měla přinést rovněž zkrácení celého výběrového řízení. 

 

K bodu 4 (§ 2 odst. 5): 

 

 Možnost omluvit se z některé z etap výběrového řízení se navrhuje omezit tak, aby 

bylo možno tuto omluvu uskutečnit pouze jednou a náhradní termín absolvovat do 14 dnů 

od termínu, na němž byla neúčast omluvena. Navrženým postupem opět dojde ke zkrácení 

výběrového řízení.  

 Zkrácení výběrového řízení umožní pružněji reagovat na personální požadavky soudů 

a státních zastupitelství a zajistí, že nejkvalitnější uchazeči nebudou odrazeni délkou 

výběrového řízení a nebudou v mezidobí hledat jiné profesní uplatnění. 

 

K čl. II: 

 

 Navrhuje se, aby výběrová řízení vyhlášená přede dnem nabytí účinnosti návrhu byla 

dokončena podle dosavadních právních předpisů a aby se tedy v průběhu výběrového řízení 

neměnila pravidla, za nichž se uchazeči do výběrového řízení přihlašovali. 
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K čl. III: 

 

 Účinnost předkládaného materiálu se vzhledem k délce legislativního procesu 

navrhuje stanovit dnem 1. května 2016. 
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