
 

IV. 

 

Ustanovení vyhlášky č. 303/2002 Sb. v platném znění s vyznačenými změnami 

 

§ 2 

 

Vyhlášení a etapy výběrového řízení do přípravné služby 

 

 (1) Výběrové řízení do přípravné služby (dále jen "výběrové řízení") vyhlašuje 

předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce3) po projednání s Ministerstvem 

spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") podle potřeby obsazení volných míst čekatelů. 

 

 (2) Výběrové řízení se vyhlašuje prostřednictvím denního tisku, na internetových 

stránkách ministerstva , prostřednictvím odborného periodického tisku a vyvěšením 

na úřední desce všech krajských a okresních soudů a krajských a okresních státních 

zastupitelství. Vyhlášení výběrového řízení v denním tisku musí obsahovat termín pro podání 

přihlášek k účasti ve výběrovém řízení (dále jen "přihláška"), označení krajského soudu nebo 

krajského státního zastupitelství, pro jehož obvod je výběrové řízení vyhlašováno, a odkaz 

na možnost seznámit se s podrobnými informacemi o podmínkách účasti ve výběrovém řízení 

a jeho průběhu. Podrobné informace o výběrovém řízení musí obsahovat i vzor přihlášky. 

Výběrové řízení musí být vyhlášeno nejméně dva měsíce jeden měsíc před termínem 

stanoveným pro podání přihlášek. 

 

 (3) Výběrové řízení zahrnuje posouzení přihlášky, písemný test, pohovor před komisí 

příslušného krajského soudu nebo příslušného krajského státního zastupitelství (dále jen 

"přijímací pohovor") a psychologicko-diagnostické vyšetření (dále jen "vyšetření"). 

  

 (4) Uchazeč o přijetí do přípravné služby (dále jen "uchazeč") má právo být 

informován o kritériích hodnocení a o jím dosažených výsledcích v jednotlivých etapách 

výběrového řízení. Podrobnosti o vyšetření je oprávněn sdělit uchazeči na jeho žádost mimo 

rámec výběrového řízení pouze ten, kdo vyšetření prováděl. 

  

 (5) Pokud se uchazeč ze závažných důvodů nemůže účastnit některé z etap 

výběrového řízení a svoji neúčast písemně omluví, bude mu stanoven náhradní termín pro její 

absolvování.  

 

 (5) Nemůže-li se uchazeč ze závažných důvodů účastnit některé z etap 

výběrového řízení, svoji neúčast písemně omluví; v jedné etapě výběrového řízení 

se uchazeč může omluvit jen jednou. Náhradní termín bude omluvenému uchazeči 

stanoven tak, aby mohl příslušnou etapu výběrového řízení absolvovat do 14 dnů 

od termínu, na němž svoji neúčast omluvil. 

 

 (6) Uchazeče, který se bez důvodné omluvy nepodrobí některé z etap výběrového 

řízení, příslušný předseda krajského soudu nebo příslušný krajský státní zástupce 

z výběrového řízení vyřadí. Písemné oznámení o vyřazení se doručí uchazeči. 
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