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O d ů v o d n ě n í  

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Předkládaný návrh vyhlášky vychází ze současné 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 vyhlášek č. 172/2003 Sb. a 

č. 188/2007 Sb. (dále jen „vyhláška č. 303/2002 Sb.“). 

Cílem navrhované právní úpravy je rozdělit právní úpravu výběru, přijímání, přípravné 

služby a odborné zkoušky justičních a právních čekatelů do dvou samostatných vyhlášek. 

Potřeba této nové právní konstrukce vychází z nově navrhovaného systému pro justiční 

čekatele. 

Proces, který v sobě zahrnuje výběr, přijímání a přípravu právních čekatelů a na to 

navazující jmenování do funkce státního zástupce po složení závěrečné zkoušky, je 

v současné době jednotný pro všechny krajské státní zastupitelství. Neexistují v tomto případě 

žádné nedůvodné odlišnosti tohoto procesu. V praxi se tento proces zcela osvědčil a za 

současného stavu není nutné přikročit ke změně systému přípravy budoucích státních 

zástupců z řad právních čekatelů. 

Avšak co se týká justičních čekatelů, z nichž se mají erudovat budoucí soudci, je tento 

proces zcela nejednotný. Jednak systém výběru není totožný u jednotlivých krajských soudů, 

tak i přípravná služba justičních čekatelů neprobíhá jednotně u všech krajských soudů.  U 

některých krajských soudů je proces výběru soudců na základě výběrového řízení, u jiných 

krajských soudů se uskutečňuje výběr soudců na základě neupravených pravidel, která ani 

nejsou známa. Tento stav však není žádoucí, poněvadž by příprava na výkon funkce soudce 

měla probíhat na všech krajských soudech za zcela stejných podmínek a pravidel. Je nutno 

zmínit skutečnost, že některé krajské soudy zcela postrádají institut justičních čekatelů, ze 

kterých by se měli stát budoucí soudci. Tito justiční čekatelé bohužel nepředstavují 

v současné době většinu uchazečů, kteří jsou do funkce soudce jmenováni. Tento institut 

odsunuli do pozadí asistenti soudců, kteří působí vedle justičních čekatelů. K této změně 

došlo s účinností od 1. 4. 2006, a to zákonem č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon 

č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kterým 

byl vložen nový § 36a do zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 

správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). V návaznosti 

na to bylo ustanovením § 117 odstavce 4 zákona o soudech a soudcích normativně zakotveno, 

aby Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) umožnilo vykonat odbornou justiční 

zkoušku i asistentovi soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu za podmínky, že 

vykonával právní praxi alespoň 3 roky, a případně (za splnění i ostatních předpokladů pro 

jmenování) vstoupit do funkce soudce. Výběr soudců z řad asistentů soudců je pro krajské 

soudy mnohem flexibilnější a méně nákladný. 
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Zákon o soudech a soudcích rovněž od počátku účinnosti tohoto zákona umožňuje, aby 

odbornou justiční zkoušku mohli složit i vyšší soudní úředníci. 

Pro úplnost je nutno zmínit i ustanovení § 60 ZSS, podle kterého se za odbornou justiční 

zkoušku považuje 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. 

Ve výběru a přípravě právních čekatelů tak nedochází k zásadním koncepčním změnám a 

jedná se zejména o změnu ve formě.  

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z ustanovení 

§ 40 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších 

předpisů, které zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti ke stanovení postupu při výběru právních 

čekatelů a při jejich přijímání do pracovního poměru a rovněž obsahovou náplň čekatelské 

praxe, její organizaci a podrobnosti o závěrečné zkoušce. Navržená vyhláška je s tímto 

zmocněním zcela v souladu a neobsahuje úpravu mimo jeho rozsah. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Navrhovaná vyhláška je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, včetně Listiny 

základních práv a svobod. Předmětná vyhláška je v souladu se zákonem. Předmět úpravy 

vyhlášky nemá vztah k předpisům Evropské unie, judikatuře soudních orgánů Evropské unie a 

obecným právním zásadám práva Evropské unie ani k mezinárodním závazkům České 

republiky. 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Platný právní stav v oblasti právních čekatelů není nezbytné měnit. Změny jsou nezbytné 

v právní úpravě justičních čekatelů. V návaznosti na změny ve výběru a přípravě justičních 

čekatelů je pak nutné přistoupit k formální změně v podobě vydání nové vyhlášky.  

Roztříštěnost právní úpravy justičních čekatelů, jakožto budoucích soudců, je zcela 

žádoucí sjednotit tak, aby do budoucna nedocházelo k divergenci a aby jejich výběr v rámci 

výběrového řízení probíhal podle zcela transparentních pravidel pro všechny krajské soudy 

jednotně. Tato problematika bude promítnuta do zcela samostatné vyhlášky. Avšak co se týká 

právní úpravy právních čekatelů, z nichž se do budoucna stanou státní zástupci, není nutné 

přistoupit ke změně v systému jejich výběru a přijímání do čekatelské praxe, neboť v tomto 

případě pro všechna státní zastupitelství funguje jednotný systém, kdy státní zástupci jsou 

vybíráni pouze z řad právních čekatelů. Tento systém se zcela osvědčil, neexistují žádné 

nedůvodné odlišnosti a tento proces výběru je jednotný pro všechny kraje. Krajská státní 

zastupitelství vypisují výběrová řízení na právní čekatele a z nich se potom za splnění 
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zákonných předpokladů stávají státní zástupci. Většinou do tohoto systému nevstupují osoby, 

které by neprošly čekatelskou praxí.  

Předmětný návrh vyhlášky tedy separuje právní úpravu právních čekatelů od čekatelů 

justičních a dále zpřesňuje a doplňuje některá dosavadní ustanovení.  

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Pokud jde o předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, 

nepředpokládá se žádný dopad na veřejné rozpočty. Ani jiné dopady nejsou s návrhem 

vyhlášky spojeny. 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen   

Navrhovaná právní úprava nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace, 

nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní 

nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní úprava není 

rovněž v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminačním zákonem). 

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů a 

žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje 

jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava žádným způsobem nezasahuje do současného stavu ochrany 

soukromí a osobních údajů, a je tudíž v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. 

Osnova návrhu vyhlášky nezakládá nové zpracování osobních údajů. Nedochází ke změně 

existujícího zpracování osobních údajů, neboť návrh vyhlášky vychází z úpravy obsažené ve 

vyhlášce č. 303/2002 Sb.  

h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Předložený prováděcí předpis nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být 

korupční rizika spatřována. 

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu návrh nemá. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

Právní úprava normativně zakotvená v tomto ustanovení byla převzata z vyhlášky 

č. 303/2002 Sb., a to až na odstavec 2, který nyní blíže specifikuje materiální stránku 

vyhlášeného výběrového řízení a taktéž stanovuje, který způsob vyhlášení výběrového řízení 

má právní účinky a který jen informativní povahu. Dále se v odstavci 5 nově zavádí lhůta 

5 dnů od konání písemného testu nebo přijímacího pohovoru, ve které se musí uchazeč 

písemně omluvit, pokud se ze závažných důvodů nemohl účastnit některé z etap výběrového 

řízení a požaduje, aby mu byl stanoven náhradní termín pro vykonání té které části 

výběrového řízení. Řádná a včasná omluva je podmínkou pro to, aby nebyl uchazeč vyřazen 

z výběrového řízení do čekatelské praxe. Lhůta je zavedena z důvodu zachování standardu u 

jednotlivých profesí, kdy např. mediátoři již nyní mají zavedenu totožnou lhůtu. Tedy aby 

nedocházelo k diskriminaci u jednotlivých profesí. 

Navíc se nově doplnilo, že uchazeči se umožňuje omluvit z konání písemného testu a 

taktéž z přijímacího pohovoru pouze jednou (samozřejmě pouze jen ze závažného důvodu), 

neboť z praxe je namítána potřeba řešení omluv uchazečů, někdy opakovaných. Náhradní 

termín musí být stanoven do 14 dnů od termínu původního (zde bude dostatečná doba 

uchazeče vyrozumět o náhradním termínu). I tímto opatřením lze očekávat zkrácení doby 

trvání výběrových řízení a i určité snížení finančních nákladů na konání výběrových řízení. 

Nově se již nebudou vyhlašovat výběrová řízení prostřednictvím denního tisku, neboť se 

nejedná o v praxi využívaný způsob vyhlašování výběrového řízení. Je zcela postačující, aby 

výběrové řízení bylo vyhlašováno na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti a 

oznamováno na úřední desce všech krajských a okresních státních zastupitelství. Inzerce v 

denním tisku měla své opodstatnění v minulosti, ale nyní již jednoznačně převládá sledování 

informací na příslušných webových stránkách uvedených institucí. Současně by se tímto 

snížily i finanční náklady, neboť tato inzerce je samozřejmě zpoplatněna. 

S ohledem na tuto formální změnu dochází ke zkrácení termínu vyhlášení výběrového 

řízení ze dvou měsíců na jeden měsíc. Současná dvouměsíční lhůta je příliš dlouhá. Nová 

jednoměsíční lhůta je zcela postačující, neboť je třeba přihlédnout i k dalšímu průběhu 

výběrových řízení, např. k nutnosti náhradních termínů písemné nebo ústní části, což pak celé 

výběrové řízení neúměrně protahuje.  

Ve vyhlášce došlo ke zrušení několika ustanovení, která se týkala vyšetření uchazeče 

odborným psychologickým pracovištěm, které posuzovalo vlastnosti a další osobnostní 

předpoklady uchazeče pro výkon funkce státního zástupce. Nyní se v navrhované vyhlášce 

v rámci výběrového řízení posuzuje písemný test a přijímací pohovor před komisí příslušného 

krajského státního zastupitelství a zároveň se ověřují morální vlastnosti uchazeče, neboť 

uchazeč musí splnit předpoklady, které zaručí, že funkci státního zástupce bude vykonávat 

řádným způsobem. Tyto požadavky na uchazeče vychází z ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 

283/1993 Sb., zákona o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. Je nutno 

podotknout, že metodika zpracovaná Justiční akademií a schválená ministerstvem, která bude 
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blíže specifikovat podrobnosti výběrového řízení a která se bude vztahovat na písemný test, 

bude zahrnovat i způsob vyhodnocení výsledků písemného testu a zároveň metodika týkající 

se přijímacího pohovoru bude obsahovat rovněž i kritéria pro hodnocení přijímacího 

pohovoru. 

K § 2 až § 4 

Právní úprava normativně zakotvená v těchto ustanoveních byla převzata z vyhlášky 

č. 303/2002 Sb. Pouze z ustanovení § 2 byl vypuštěn požadavek na doložení potvrzení o 

zdravotním stavu. A nově se prodlužuje aktuálnost předkládaného výpisu z evidence Rejstříku 

trestů, a to ze dvou měsíců na měsíce tři. Rovněž došlo k doplnění ustanovení § 2 v tom 

smyslu, že i v případě nepředložení řádně vyplněné přihlášky či veškerých požadovaných 

dokladů ani v dodatečně stanovené lhůtě, bude uchazeči doručeno písemné oznámení o 

vyřazení (obdobně jako je tomu v ostatních případech vyřazení z výběrového řízení podle 

ustanovení § 1 odst. 6, § 3 odst. 3 a § 4 odst. 6). 

K § 5  

Právní úprava normativně zakotvená v tomto ustanovení byla převzata z vyhlášky 

č. 303/2002 Sb. Pouze se doplňuje ustanovení v tom smyslu, že údaje o uchazeči se uchovají 

po dobu 3 let od přijetí do čekatelské praxe s ohledem na obecnou promlčecí lhůtu pro 

uplatnění nároků podle § 629 občanského zákoníku, neboť jde o veřejnoprávní zpracování 

osobních údajů. Je totiž nezbytné jeho náležitosti stanovit výslovně.  

K § 6 

Právní úprava normativně zakotvená v tomto ustanovení byla převzata z vyhlášky 

č. 303/2002 Sb., a to až na odstavec 1, ze kterého byla vypuštěna specifikace, že průběh 

čekatelské praxe se řídí věcným a časovým plánem. Plán čekatelské praxe byl ponechán bez 

bližšího vymezení. Pouze došlo k doplnění, že tento plán je sestavován po společném 

projednání krajského státního zástupce a poradního sboru pro výchovu čekatelů.  

 

K § 7 až 11 

Právní úprava normativně zakotvená v těchto ustanoveních byla převzata z vyhlášky 

č. 303/2002 Sb, a to až na ustanovení, která se týkají osobního listu. Nyní je explicitně 

uvedeno, že osobní list právního čekatele je součástí osobního spisu a že právní čekatel se 

může vyjadřovat k záznamům, které se týkají jeho osoby, a to písemnou formou. Veškerá 

vyjádření každého čekatele jsou zaznamenána do osobního listu.  

 

K § 12 

Právní úprava normativně zakotvená v tomto ustanovení byla převzata z vyhlášky 

č. 303/2002 Sb., a to až na odstavec 2. Vyhláška původně umožňovala v průběhu písemné 

části závěrečné zkoušky použít sbírky právních a jiných předpisů, sbírky soudních nebo 

jiných rozhodnutí a časopiseckou nebo knižní právnickou literaturu. Nově je zde legislativně 

uchopeno, že v rámci závěrečné zkoušky je možné použít pouze právní informační systém, 

který poskytne ministerstvo. 
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Čekatelé by při písemné části závěrečné zkoušky měli využívat pouze právního 

informačního systému, který ministerstvo k tomu účelu poskytne (v současné době by se 

pravděpodobně jednalo o systém ASPI, avšak do budoucna nelze vyloučit, že se bude jednat o 

jiný právní informační systém, do právního předpisu by také nebylo vhodné uvádět konkrétní 

informační systém). Závěrečné zkoušky se v současné době vypracovávají na počítačích. Je 

tedy pro čekatele i pro ministerstvo, které na průběh závěrečné zkoušky dohlíží, jednodušší 

použití elektronického právního systému. Čekatelé si k závěrečným zkouškám přinášejí velké 

množství odborných komentářů a desítky právních předpisů, což je zatěžující. Náročné je to i 

z hlediska kontroly povolených pomůcek, jelikož není možné zkontrolovat každému čekateli 

veškeré pomůcky, a tak vzniká riziko použití nepovolených pomůcek.  

 

Nepovolenou pomůckou jsou také mobilní telefony a jiná komunikační zařízení.  

 

Pokud by čekatel při závěrečné zkoušce použil mobilní telefon či jiné obdobné zařízení, 

bude ze závěrečné zkoušky vyloučen. O tomto vyloučení však zkušební komise již nemusí 

rozhodnout ihned po zjištění této skutečnosti. 

 

K § 13 

Právní úprava normativně zakotvená v tomto ustanovení byla převzata z vyhlášky 

č. 303/2002 Sb., a to až na odstavec 5, který navazuje na ustanovení § 12 odst. 2. Cílem 

tohoto ustanovení je umožnit uchazeči použít výše zmíněné sbírky právních a jiných předpisů, 

sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí a časopiseckou nebo knižní právnickou literaturu, 

avšak jen se souhlasem předsedy zkušební komise. 

Při ústní závěrečné zkoušce je naopak využití informačních systémů nepraktické. 

Primárně se při ústní části pomůcky nepoužívají, avšak se souhlasem předsedy zkušební 

komise je možné použít právní předpis nebo literaturu. 

Vzhledem k tomu, že od přijetí Lisabonské smlouvy neexistují Evropská společenství, je 

měněna terminologie ve výčtu zkušebních oborů při ověření znalostí právního čekatele v 

rámci ústní části závěrečné zkoušky, a to na právo Evropské unie. S ohledem na závažnost 

finanční kriminality byl ve výčtu zkušebních oborů v rámci rozsahu závěrečné zkoušky 

právního čekatele zařazen obor finanční právo jako samostatná položka. 

 

K § 14 

Právní úprava normativně zakotvená v tomto ustanovení byla převzata z vyhlášky 

č. 303/2002 Sb. Pouze se v odstavci 3 upřesňuje, že rozhodnutí o výsledku závěrečné zkoušky 

je vydáváno formou osvědčení a že se toto osvědčení vztahuje pouze na úspěšné složení 

závěrečné zkoušky. O tom, zda právní čekatel složil závěrečnou zkoušku či nikoliv, není 

rozhodováno. Výsledek se pouze oznámí, proto je úspěšnému právnímu čekateli zasláno 

pouze osvědčení o kladném výsledku závěrečné zkoušky.  

I v tomto ustanovení je nově postaveno najisto, že s ohledem na veřejnoprávní zpracování 

osobních údajů a s ohledem na obecnou promlčecí lhůtu pro uplatnění nároků se údaje o 

průběhu závěrečné zkoušky uchovávají po dobu 3 let. 
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K § 15 

Právní úprava normativně zakotvená v tomto ustanovení byla převzata z vyhlášky 

č. 303/2002 Sb.  

 

K § 16 

Výběrová řízení, která předsedové krajských státních zastupitelství vyhlásili přede dnem 

nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky původní. 

 

K § 17 

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje k 1. 1. 2018 s ohledem na změny prováděné ve 

výběru a přípravě justičních čekatelů.   
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