
 

 

 IV. 

 

Z á v ě r e č n á  z p r á v a  z  h o d n o c e n í  d o p a d ů  r e g u l a c e  

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Vyhláška o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních čekatelů a o 

odborné justiční zkoušce. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo spravedlnosti 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

01.2018 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Cílem návrhu vyhlášky je sjednocení, centralizace a zefektivnění výběru justičních 

čekatelů. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Návrh vyhlášky má dopady na státní rozpočet.  

V důsledku změny v systému vzdělávání justičních čekatelů a upozadění asistentů soudců je 

nutné personální navýšení na jednotlivých krajských soudech. 

Personální navýšení na krajských soudech: Náklady 37 699 200 Kč ročně. 

Personální posílení Justiční akademie: Náklady 1 477 917 Kč ročně. 

Vstupní náklady na Evidenci zájemců: 2 000 000 Kč. 

Roční udržovací náklady na Evidenci zájemců: 320 000 Kč. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na podnikatelské prostředí.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

Návrh vyhlášky nemá sociální dopady. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Návrh vyhlášky nemá dopady na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen 

a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Na výběru justičních čekatelů se podílí vícero subjektů. Proces bude více transparentní. 

Korupční rizika jsou tedy oproti stávající úpravě nižší.  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

Vyhláška o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních čekatelů a o odborné justiční 

zkoušce 

 

1.2 Definice problému 

Systém výběru a přípravy budoucích soudců není u krajských soudů jednotný. Příprava 

justičních čekatelů neprobíhá u všech krajských soudů. U některých krajských soudů justiční 

čekatelé vůbec nepůsobí. Některé krajské soudy nahradily zcela institut justičního čekatele 

asistentem soudce, takový stav však není žádoucí, jelikož příprava na výkon funkce soudce by 

měla probíhat soustavně a podle určitých pravidel. Systém přípravy budoucích soudců je tedy 

roztříštěný a je nutné tento stav změnit.  

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Vyhláška č. 303/2002 Sb. upravuje výběr, přijímání, přípravnou službu a odbornou 

zkoušku 

a) justičních čekatelů a  

b) právních čekatelů. 

Změny, které jsou navrhovány, by se měly dotknout pouze části, která upravuje výběr, 

přijímání, přípravu a zkoušku justičních čekatelů, jelikož v této oblasti se v praxi vyskytují 

největší problémy.  

Výběr, přijímání, příprava právních čekatelů a následné jmenování do funkce státního 

zástupce je v praxi proces, který je jednotný pro všechny kraje, nejsou zde nedůvodné 

odlišnosti a v praxi se osvědčil, proto není nutné v této fázi přikročit ke změně tohoto 

systému. 

Rozdílem mezi právními a justičními čekateli je věková hranice pro jmenování do 

funkce, která v případě justičních čekatelů vstupuje do procesu přijímání.1 

V případě soudů vstupuje do výběru a přípravy soudců také existence asistentů, kteří 

působí vedle justičních čekatelů.2 Asistent soudce má možnost složit odbornou justiční 

zkoušku a případně, za splnění ostatních předpokladů pro jmenování, se stát soudcem.  

Justiční čekatelé jsou vybíráni ve výběrovém řízení, které vyhlašuje předseda krajského 

soudu po projednání s Ministerstvem spravedlnosti podle potřeby obsazení volných míst 

čekatelů a které zahrnuje posouzení přihlášky, písemný test, pohovor před komisí příslušného 

                                                 

1 Podmínka věku 30 let byla zavedena s účinností od 1. 7. 2003 zákonem č. 192/2003 Sb. 

2 S účinností od 1. 4. 2006 (zákonem č. 79/2006 Sb., kterým vložen § 36a Asistenti soudců vrchních, krajských a okresních soudů) 

je umožněno vykonat odbornou justiční zkoušku asistentovi soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu, pokud vykonával právní 

praxi alespoň 3 roky. 
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krajského soudu a psychologicko-diagnostické vyšetření. Uchazeč o přijetí do přípravné 

služby má právo být informován o kritériích hodnocení a o jím dosažených výsledcích v 

jednotlivých etapách výběrového řízení. Výběrové řízení se vyhlašuje prostřednictvím 

denního tisku, na internetových stránkách ministerstva a vyvěšením na úřední desce všech 

krajských a okresních soudů a krajských a okresních státních zastupitelství. Výběrové řízení 

musí být vyhlášeno nejméně dva měsíce před termínem stanoveným pro podání přihlášek. 

Zákon o soudech a soudcích umožnil, aby noví soudci byli jmenováni nejen řad 

justičních čekatelů. Ustanovení § 117 zákona o soudech a soudcích (dále také jen „ZSS“) 

umožňuje složit justiční zkoušku, jejímž účelem je ověřit, zda je uchazeč náležitě odborně 

připraven k výkonu funkce soudce (viz § 114 odst. 1 ZSS) též vyšším soudním úředníkům, a 

později rovněž asistentům soudců. V důvodové zprávě k návrhu zákona o soudech a soudcích 

se uvádělo, že „v osobách vyšších soudních úředníků, kteří budou mít složenu odbornou 

justiční zkoušku, budou u soudů pohotově k dispozici kandidáti na ustanovení do funkce 

soudce, což umožní plynulé doplňování soudcovského sboru.“ Podle ustanovení § 60 ZSS se 

za odbornou justiční zkoušku považuje též advokátní zkouška, závěrečná zkouška právního 

čekatele, notářská zkouška a odborná exekutorská zkouška. Stejné účinky má výkon funkce 

soudce Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let.  

Justiční čekatelé nepředstavují v současné době většinu uchazečů, kteří jsou do funkce 

soudce jmenováni.  

Právní úprava justičních čekatelů zaručuje nejen možnost prověřit uchazeče před 

navržením ke jmenování, ale rovněž jejich výběr ve veřejně vyhlášeném výběrovém řízení dle 

transparentních pravidel. Lze však namítat, že úprava justičních čekatelů pochází z doby před 

stanovením dosažení věku nejméně 30 let jako předpokladu pro funkci soudce. Právní úprava 

čekatelů vychází z představy kariérního soudce, kdy absolventi právnických fakult vybraní ve 

výběrovém řízení zásadně nastoupili do přípravné služby, složili justiční zkoušku a pokud se 

osvědčili, byli navrženi na jmenování. Zvýšením věkové hranice a výběrem justičních 

čekatelů i z uchazečů, kteří již složili odbornou justiční zkoušku, dochází k určité proměně 

tradičního institutu čekatelů a přípravné služby (která funguje např. v Rakousku), kdy z 

komplexní přípravné služby završené složením justiční zkoušky se stává spíše způsob 

prověření vybraných kandidátů.  

Změna věkové hranice pro funkci soudce na 30 let nebyla doprovozena úpravou 

souvisejících institutů, tedy především formy a délky přípravné služby a výběru soudců.  

 

Vývoj zákonných ustanovení upravující přípravnou službu 

Zákon o soudech a soudcích  

§ 110 

(1) Přípravná služba trvá 36 měsíců. 

… 

Ve znění do 31. 12. 2002 : 

(3) Do doby přípravné služby se započte doba výkonu funkce státního zástupce a 

právního čekatele, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce Ústavního soudu nebo 
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Nejvyššího soudu, praxe advokáta a advokátního koncipienta, notáře, notářského kandidáta, 

notářského koncipienta, soudního exekutora a exekutorského kandidáta a exekutorského 

koncipienta. 

Ve znění od 1. 1. 2003:  

Do doby přípravné služby se započte také doba výkonu funkce asistenta soudce 

Nejvyššího správního soudu. (151/2002 Sb.) 

Ve znění od 1. 10. 2008:  

Do doby přípravné služby se započte také doba asistenta soudce (obecně) a asistenta 

Veřejného ochránce práv. (314/2008 Sb.) 

Ve znění od 1. 7. 2009:  

Do doby přípravné služby se započte také doba činnost zaměstnance ministerstva, který 

získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva na 

vysoké škole a který se samostatně podílí na tvorbě návrhů obecně závazných právních 

předpisů. (7/2009 Sb.) 

§ 117 

 S účinností od 1. 4. 2002 dle § 117 odst. 1 ZSS Požádá-li vyšší soudní úředník, který 

splňuje předpoklady pro výkon funkce soudce podle § 60 odst. 1 až 4 s výjimkou odborné 

justiční zkoušky a který vykonává funkci vyššího soudního úředníka po dobu nejméně 5 let, 

umožní mu ministerstvo vykonat odbornou justiční zkoušku nejpozději do 3 měsíců od 

doručení žádosti. 

S účinností od 17. 4. 2002 (zákonem č. 151/2002 Sb.) Za stejných podmínek umožní 

ministerstvo vykonat odbornou justiční zkoušku soudci Ústavního soudu a dále asistentovi 

soudce Ústavního soudu, Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, pokud 

vykonával právní praxi podle § 110 alespoň 3 roky. 

S účinností od 1. 4. 2006 (zákonem č. 79/2006 Sb., kterým vložen § 36a: Asistenti 

soudců vrchních, krajských a okresních soudů) zní odstavec 4: Za stejných podmínek umožní 

ministerstvo vykonat odbornou justiční zkoušku soudci Ústavního soudu a dále asistentovi 

soudce Ústavního soudu, Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, asistentovi 

soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu, pokud vykonával právní praxi podle § 110 

alespoň 3 roky. 

S účinností od 1. 10. 2008 (zákonem č. 314/2008 Sb.) umožněno i asistentovi Veřejného 

ochránce práv. 

Vývoj podzákonných právních předpisů upravující přípravnou službu 

Vyhláška č. 303/2002 Sb. ve znění do 11. 6. 2003 

Výběrové řízení do přípravné služby vyhlašuje Ministerstvo spravedlnosti po projednání 

s předsedy krajských soudů podle potřeby obsazení volných míst čekatelů. 

Výběrové řízení zahrnuje posouzení přihlášky, psychologicko-diagnostické vyšetření, 

strukturovaný pohovor před komisí Justiční akademie a pohovor před komisí příslušného 

krajského soudu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAPPKAAUX)



 

6 

 

Vyhláška č 303/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb. účinném do 6. 8. 2007 

Výběrové řízení zahrnuje posouzení přihlášky, písemný test, pohovor před komisí 

příslušného krajského soudu a psychologicko-diagnostické vyšetření. Písemným testem se 

ověří základní odborné znalosti a předpoklady uchazeče pro přijetí do přípravné služby na 

základě jednotné metodiky, připravené Justiční akademií a schválené ministerstvem, 

zahrnující i způsob vyhodnocení výsledků písemného testu. Úspěšné zvládnutí písemného 

testu je podmínkou pro další účast uchazeče ve výběrovém řízení. Uchazeče, který při 

písemném testu neuspěl, předseda krajského soudu z výběrového řízení vyřadí; písemné 

oznámení o tom se uchazeči doručí. 

Vyhláška č 303/2002 Sb. ve znění vyhlášky 188/2007 Sb. účinné od 7. 8. 2007 

Výběrové řízení do přípravné služby vyhlašuje předseda krajského soudu po projednání 

s Ministerstvem spravedlnosti podle potřeby obsazení volných míst čekatelů. 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 11. prosince 1997 č.j. 314/97-pers. (do 

3.1.1999) 

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru justičního čekatele předkládá žádost o přijetí 

do pracovního poměru předsedovi krajského soudu. Krajský soud je povinen zabezpečit, aby 

se uchazeč podrobil odborným psychologicko-diagnostickým testům ke zjištění jeho 

osobnostních předpokladů pro výkon funkce soudce. Krajský soud provede s uchazečem 

vstupní pohovor. Pohovor provádí nejméně tříčlenná komise jmenovaná předsedou krajského 

soudu z členů poradního sboru pro výchovu justičních čekatelů a zaměstnanců personálního 

útvaru.  

Ve znění instrukce 973/98-pers., kterou se mění výše uvedená instrukce:  

Výběr a přijímání justičních čekatelů organizuje a provádí Ministerstvo spravedlnosti. V 

oblasti pracovněprávních vztahů ministerstvo činí úkony související se vznikem, změnou a 

skončením pracovního poměru čekatele a rozhoduje o nárocích čekatele podle platových 

předpisů. Odborné zkoušky čekatelů, adaptační kurzy a resortní výchovně vzdělávací akce 

pro čekatele zajišťuje Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti. Za zpracování 

obsahových a časových plánů přípravné služby, její průběh, provádění hodnocení čekatelů, 

organizací jiných než resortních výchovně vzdělávacích akcí a zpracování podkladů pro 

rozhodnutí o povolení vykonat odbornou zkoušku odpovídají předsedové krajských soudů, v 

jejichž obvodu působnosti je místo výkonu přípravné služby. Za průběh přípravné služby 

odpovídá předseda okresního soudu, u něhož je přípravná služba vykonávána. Uchazeč o 

přijetí do pracovního poměru čekatele předkládá žádost o přijetí do pracovního poměru 

ministerstvu na formuláři vydaném ministerstvem. Uchazeči poskytne formulář a potřebné 

informace ministerstvo nebo kterýkoliv krajský nebo okresní soud nebo státní zastupitelství. 

K žádosti se připojuje ověřený doklad o dosažení úplného vysokoškolského právnického 

vzdělání, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, o dosaženém průměru studijních výsledků 

za celé vysokoškolské studium včetně státní závěrečné zkoušky a popř. o získání 

akademického titulu, prohlášení o jazykových znalostech, životopis, potvrzení o zdravotním 

stavu, výpis z evidence Rejstříku trestů, pracovní posudek z předcházejícího zaměstnání, v 

němž uchazeč vykonal právní praxi a další náležitosti podle zvláštních předpisů. Jde-li o 

absolventa, je k žádosti třeba připojit písemnou žádost o uzavření pracovního poměru na dobu 

určitou. Ministerstvo zajistí, aby se uchazeč podrobil odborným psychologicko-
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diagnostickým testům ke zjištění jeho osobnostních předpokladů pro výkon funkce soudce 

nebo státního zástupce. Výsledky testů jsou součástí podkladů pro rozhodnutí o uzavření 

pracovního poměru s uchazečem. Provedení testů zajistí ministerstvo na vlastní náklady. 

Součástí výběrového řízení je strukturovaný pohovor s uchazečem. Pohovor provádí nejméně 

tříčlenná komise jmenovaná ministrem spravedlnosti z členů poradního sboru pro výchovu 

čekatelů, zaměstnanců personálního odboru ministerstva a dalších odborníků. V závěru 

výběrového řízení provedou zástupci vedení ministerstva s uchazečem, který nebyl v 

předchozích etapách výběrového řízení vyřazen, individuální pohovor, zaměřený na celkové 

vyhodnocení jím dosažených výsledků ve výběrovém řízení a na uzavření dohody o určení 

místa výkonu přípravné služby. Podmínky a pravidla hodnocení pro jednotlivé etapy 

výběrového řízení pro příslušný kalendářní rok stanoví ministerstvo nejpozději do 31. ledna. 

Instrukce 125/92-Inst. 

Uchazeč předkládá žádost o přijetí do pracovního poměru předsedovi příslušného 

krajského soudu. V žádosti uvede a náležitě doloží dosažené vzdělání, odbornou kvalifikaci a 

dosavadní právní praxi. Uvede rovněž pohnutky, které jej vedou k zájmu o práci v justici. 

Krajský soud zabezpečí odborné psychologické vyšetření uchazeče. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou v obecné rovině všechny osoby, které mají zájem pracovat 

v justici a stát se soudcem a dále pak soudy samotné. 

a) justiční čekatelé 

b) asistenti soudců 

c) vyšší soudní úředníci 

d) absolventi právnických fakult 

e) právníci z jiných profesí 

f) soudy 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Dlouhodobým cílem je sjednocení procesů výběru soudců. Tento proces začíná již 

s výběrem a přípravou justičních kandidátů, proto je potřeba primárně upravit výběr a 

přijímání justičních čekatelů. 

Konkrétním cílem je:  

- vytvoření centrální evidence zájemců o funkci justičního čekatele, 

- centrální písemné testování zájemců o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů, 

- zlepšení přípravy justičních čekatelů formou vzdělávacích aktivit organizovaných 

krajskými soudy. 

Naplnění konkrétních cílů sleduje, aby byl naplněn obecný cíl popsaný výše.  
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1.6 Zhodnocení rizika 

Jak již bylo uvedeno výše, nejednotnost systému výběru a přípravy kandidátů na funkci 

soudce je problematická z několika ohledů. Neexistující jednotný systém přípravy budoucích 

soudců se odráží v nedostatku kvalitních kandidátů na funkci soudce.   

Právníci, kteří mají zájem vstoupit do justice, neznají postupy jak se stát soudcem, 

jelikož praxe je u krajských soudů rozdílná.  

Justičním čekatelem se zájemce může stát pouze v několika krajích.  

Pokud nedojde k úpravě systému, výběr bude i nadále nejednotný, nebudou dána jasná 

pravidla a prostředí justice nebude plně transparentní a nadále mohou přetrvávat pochybnosti 

o objektivitě výběru soudců. 

Evropská síť rad pro justici (European Network of Councils for the Judiciary - ENCJ) v 

červnu roku 2017 zveřejnila výsledky průzkumu mezi evropskými soudy stran jejich 

soudcovské nezávislosti. Stran výběru a jmenování soudců však výsledky nejsou nejlepší. 

Téměř 20 % respondentů (soudců) uvedlo, že si myslí, že soudci byli jmenováni na základě 

jiných faktorů, než jsou schopnosti a zkušenosti těchto soudců (viz graf níže).  

 

Objektivní výběr soudců na základě jejich znalostí a zkušeností je také nejčastější 

odpověď na otázku, co by nejvíce přispělo k nezávislosti soudnictví.3 

 

                                                 

3 Celá zpráva ENCJ o nezávislosti soudnictví k dispozici na webových stránkách ENCJ 

(https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Paris/encj_report_ia_ga_adopted_ga_12_6.pdf ). 
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2. Návrh variant řešení 

 

2.0 Obecně 

Varianta 0 

Nulová varianta, tedy nepřijetí nové právní úpravy by znamenalo zachování 

roztříštěného stavu, kdy jednotlivé krajské soudy volí rozdílné přístupy při výběru a přípravě 

budoucích soudců.  

Varianta 1 

Novelizace stávající 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. 

Varianta 2 

Vydání nové vyhlášky upravující výběr, přijímání, odbornou přípravu justičních 

čekatelů a o odbornou justiční zkoušku a druhé vyhlášky, upravující výběr, přijímání, 

odbornou přípravu právních čekatelů a odbornou závěrečnou zkoušku právních čekatelů. 

2.1 Evidence zájemců o funkci justičního čekatele 

Varianta 0 

Nulová varianta spočívá v existenci nových pravidel pro výběr a přijímání justičních 

čekatelů, avšak bez centrální evidence. 

Varianta 1 

Varianta 1 počítá se zavedením centrální evidence zájemců o přijetí do přípravné služby 

justičních čekatelů, kterou by vedla a spravovala Justiční akademie.  

Varianta 2 

Varianta 2 počítá se zavedením centrální evidence zájemců o přijetí do přípravné služby 

justičních čekatelů, kterou by vedlo Ministerstvo spravedlnosti. Správu evidence by i v tomto 

případě měla na starosti Justiční akademie.  

 

2.2 Vstupní písemný test 

Varianta 0 

Nulová varianta by znamenala zachování stávajícího stavu, kdy by neexistoval vstupní 

písemný test, ale pouze jednotlivá výběrová řízení.  

Varianta 1 

Varianta 1 počítá s konáním vstupního písemného testu výlučně v režii Justiční 

akademie.  

Varianta 2 

Varianta 2 počítá s konáním centrálního písemného testu výlučně v režii Ministerstva 

spravedlnosti. 
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Varianta 3  

Varianta 3 počítá s kombinací výše uvedených principů, tedy zapojení obou subjektů, a 

to jak Justiční akademie, tak ministerstva. 

 

2.3 Vzdělávací aktivity 

Varianta 0 

Nulová varianta spočívá v zachování současné právní úpravy obsahové náplně 

přípravné služby. 

Varianta 1 

Varianta 1 počítá s konáním pravidelných vzdělávacích aktivit (seminářů), které by 

vedli samotní soudci a organizovaly by je krajské soudy, a to v rozsahu čtyřikrát měsíčně 

(každý pátek v měsíci).  

Varianta 2 

Varianta 2 je modifikací první varianty, kdy by semináře probíhaly pouze dvakrát 

měsíčně. 

Varianta 3 

Varianta 3 by představovala navázání na stávající systém přípravy, kdy by tyto 

pravidelné vzdělávací aktivity byly pořádané Justiční akademií.  

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Předpokládaný finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet je součástí 

odůvodnění v příslušně kapitole. 

3.0 Obecně 

Varianta 0 

V prostředí české konzervativní justice se mohlo zachování současného stavu z určitého 

úhlu pohledu brát jako přínos. Jak již bylo uvedeno výše, pokud nedojde k úpravě systému, 

výběr bude i nadále nejednotný, nebudou dána jasná pravidla a prostředí justice nebude plně 

transparentní a nadále mohou přetrvávat pochybnosti o objektivitě výběru soudců. 

Varianta 1 

Novelizace působí méně radikálně. Pokud je předpis novelizován je obecně přijímán 

lépe než kompletně nový předpis, ačkoli obsahově se jedná o to samé.  

Varianta 2 

Vydání nové vyhlášky je pro koncové uživatele přívětivější, jelikož se jedná o ucelený 

text, který není narušen vloženými ustanoveními typu § 1a až 1k. Vyhláška byla společná pro 

justiční a právní čekatele, avšak změnou systému pro justiční čekatele se počet společných 

ustanovení blíží nule. Jeden předpis tak ztrácí svůj původní smysl. Pro dvě samostatné 

vyhlášky také hovoří zmocnění ve dvou různých předpisech (zákon o soudech a soudcích a 
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zákon o státním zastupitelství). Do budoucna bude také jednodušší realizovat změny 

v jednom či druhém předpise.  

 

3.1 Evidence zájemců o funkci justičního čekatele 

Varianta 0 

Bez centrální evidence by bylo nutné administrovat ručně několik stovek žádostí a 

přihlášek. Subjektu, který by přihlášky evidovalo, by vznikly neúměrné náklady spojené 

s administrací nové agendy. Celý proces by byl navíc zdlouhavý. 

Varianta 1 

Tato varianta s sebou nese náklady představované investicí do technického řešení, tedy 

vytvoření nového systému. 

Celkově by však měla centrální evidence zjednodušit postup pro zájemce a uchazeče o 

pozici justičního čekatele. Zájemce se přihlásí na jediném místě, ze kterého se bude možné 

přihlásit do všech výběrových řízení u krajských soudů. Přínosem této varianty je eliminace 

administrativní zátěže jak na straně zájemců, tak na straně soudů. 

Náklady na vedení a správu systému by nesla Justiční akademie. 

Varianta 2 

Náklady a přínosy jsou stejné jako ve variantě 1, avšak s rozdílem, že v této variantě by 

náklady spojené s vedením evidence neslo Ministerstvo spravedlnosti.  

 

3.2 Vstupní písemný test 

Varianta 0 

Náklady jsou spojeny s každým jednotlivým výběrovým řízení, kdy Justiční akademie 

tvoří písemné testy pro účely výběrového řízení na krajských soudech.  

Varianta 1 

Velký náklad vzniká na straně Justiční akademie, která v současné době není personálně 

vybavena tak, aby bylo možné administrovat celý proces od registrace až po vyrozumění 

zájemců. Přinos varianty lze spatřovat v koncentraci agendy u jediného subjektu. Dále lze 

přinos spatřovat také v tom, že by se Justiční akademie mohla stát prestižní institucí pro výběr 

budoucích soudců.  

Varianta 2  

Tato varianta nese náklady spojené se zatížením ministerstva, které oproti Justiční 

akademii nemá takové zkušenosti se zajišťováním testů pro justiční čekatele. Stejně jako u 

varianty 1 lze spatřovat přinos varianty v koncentraci agendy u jediného subjektu. 

Přínosem této varianty je zkušenost ministerstva s administrací přihlášek na zkoušky a 

celého procesu, který doprovází přípravu odborné justiční zkoušky.  
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Varianta 3 

Z hlediska nákladů platí, že by byly rovnoměrně rozděleny mezi oba subjekty, jak 

Justiční akademii, tak ministerstvo. Každý ze subjektu by přitom administroval část procesu, 

a to konkrétně tu, ve které má již dlouholeté zkušenosti.  

Nákladem této varianty je, že rozdělení znamená také nejednotnost procesů. Zapojení 

vícero subjektů je vždy více náročné, než když je odpovědný pouze jeden subjekt.  

3.3 Vzdělávací aktivity 

Varianta 0 

Zachování stávajícího systému přípravy justičních čekatelů se nejeví jako optimální, a 

to s ohledem na navazující systém výběru soudců.  

Varianta 1 

Přínosem této varianty je, že by justiční čekatele připravovali samotní soudci, kteří by 

s nimi probírali konkrétní příklady z praxe. Místo konání, tedy konkrétní krajský soud, lze 

také hodnotit jako přínos, stejně tak pravidelnost konání seminářů. Náklad je na straně soudů, 

konkrétně tedy soudců, kteří by měli investovat čas a energii do budoucích kolegů. 

Varianta 2 

Varianta druhá má přínosy jako varianta první, avšak s tím, že náklad na straně soudů je 

s ohledem na časovou dotaci nižší.  

Varianta 3 

Přínosem varianty je, že by se využil stávající systém. Náklad je však ten, že na 

jednodenní školení, které by se mělo konat pravidelně, není objektivně možné dojíždět např. 

z Plzně do Kroměříže.  

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

4.0 Obecně 

Výběr a příprava budoucích soudců a státních zástupců se již dnes v praxi značně liší.  

Právní úprava zakotvená ve vyhlášce předpokládá, že soudci a státní zástupci budou 

vybíráni zejména z řad čekatelů. Tento systém byl však plně zachován pouze u státních 

zástupců. Výběr, přijímání a příprava právních čekatelů a následné jmenování do funkce 

státního zástupce je v praxi proces, který je jednotný pro všechny kraje, nejsou zde nedůvodné 

odlišnosti a v praxi se osvědčil. Krajská státní zastupitelství vypisují výběrová řízení na 

právní čekatele a z nich se poté stávají státní zástupci.  Zpravidla do systému nevstupují 

osoby, které by neprošly přípravnou službou. 

Stanovením nových pravidel pro justiční čekatele ztrácí význam původní společná 

právní úprava. Pokud by byla vyhláška pouze novelizována, vznikly by nové části vyhláška a 

úprava by i tak byla vydělena. Jeví se proto jako vhodnější a uživatelsky příjemnější a do 

budoucna praktičtější zvolit variantu 2. 

Pořadí variant: 

Varianta 2 
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Varianta 1 

Varianta 0 

 

4.1 Evidence zájemců o funkci justičního čekatele 

S ohledem na nový proces výběru justičních čekatelů se jeví centrální evidence ve 

variantě 2 jako nejvhodnější. Varianta 2 je považována za nejvhodnější z několika důvodů. 

Justiční akademie není v současné době personálně, technicky ani jinak vybavena, aby byla 

schopná vybudovat a vést evidenci zájemců. Ministerstvo má technické zázemí a zkušenosti 

s tvorbou a vedením různých informačních systémů a evidencí. Z hlediska dopadů na státní 

rozpočet se tato varianta také jeví jako nejvhodnější. Zároveň je nutné, aby správa byla 

ponechána Justiční akademii, když je to právě Justiční akademie, která administruje celý 

proces testování zájemců. 

 

Pořadí variant: 

Varianta 2 

Varianta 1 

Varianta 0 

 

4.2 Vstupní písemný test 

Jako nejvhodnější se jeví řešení popsané ve variantě 2. Varianta 3 by byla vhodná 

s ohledem na rozdělení kompetencí a zkušenosti v jednotlivých oblastech, avšak problémy, 

které mohou vznikat s tím, že je agenda rozdělená mezi vícero subjektů převažují. Personální 

posílení, které je zapotřebí pro Justiční akademii, není velkým zásahem do státního rozpočtu. 

Stejně by bylo nutné posílit ministerstvo. Výhody ve zkušenostech převažují na straně 

Justiční akademie. Konečně pak, Justiční akademie by se do budoucna měla stát prestižní 

institucí, která se podílí na výběru a výchově budoucích soudců. 

 

Pořadí variant: 

Varianta 1 

Varianta 3 

Varianta 2 

Varianta 0 

 

4.3 Vzdělávací aktivity 

V návaznosti na navazující změnu výběru soudců, je nutné změnit i přípravu justičních 

čekatelů. Intenzivní příprava ze strany soudců toho konkrétního soudu se jeví jako 

nejvhodnější, praktické příklady s osobním přístupem zkušeného soudce se jeví jako nejlepší 
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příprava pro budoucího soudce. Ideálním případem by byla varianta 1, kdy by školení 

probíhala každý pátek v měsíci, avšak s ohledem na vytíženost a motivaci soudců vzdělávat 

budoucí soudce se z praktického hlediska jeví jako nejlepší varianta 2. 

 

Pořadí variant: 

Varianta 2 

Varianta 1 

Varianta 3 

Varianta 0 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 

Za implementaci bude odpovědné Ministerstvo spravedlnosti a krajské soudy. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace  

 

Přezkum účinnosti regulace bude možný s jistým časovým odstupem. Bude třeba 

vyhodnotit 

- kolik bylo vyhlášeno výběrových řízení na pozice justičních čekatelů, 

- kolik soudy zaměstnávají asistentů, 

- jaká je úspěšnost justičních čekatelů a jiných uchazečů u justičních zkoušek a 

v následných výběrových řízeních na pozici kandidát na funkci soudce, 

- kolik bylo jmenováno soudců a z jakých profesních skupin. 

Výše uvedené údaje může Ministerstvo spravedlnosti získat jednak prostřednictvím 

vlastních statistik, jednak na základě údajů od Justiční akademie, případně s využitím 

poznatků krajských soudů. 

Vzhledem k předpokládanému datu nabytí účinnosti předkládaného návrhu vyhlášky 

v roce 2018 bude následné hodnocení dopadů regulace provedeno v roce 2019. Právě roční 

období se jeví dostatečně dlouhé pro shromáždění postačujícího objemu dat relevantních pro 

přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů.  

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

Konzultace návrhu probíhala s Kolegiem předsedů krajských soudů, se Soudcovskou 

Unií a s předsedy nejvyšších soudů. Návrh byl dále konzultován s Justiční akademií.  
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Mgr. Barbora Pečivová 

odbor legislativní 

Ministerstvo spravedlnosti 

Tel.: 221 997 358 

E-mail: ol@msp.justice.cz 

 

Mgr. Kateřina Maršálková 

odbor legislativní 

Ministerstvo spravedlnosti 

Tel.: 221 997 358 

E-mail: ol@msp.justice.cz 
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