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III. 
 

O d ů v o d n ě n í  

 

I. OBECNÁ ČÁST 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

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 jednotně, soustavně a podle určitých pravidel. Systém přípravy 

budoucích soudců je roztříštěný a je nutné tento stav sjednotit. 

V praxi dochází k výběru a přípravě justičních čekatelů u čtyř krajských soudů (z 

celkových osmi krajských soudů). Pouze dva z těchto krajských soudů pak navrhují ke 

jmenování do funkce soudce téměř bezvýhradně justiční čekatelé. U ostatních krajských 

soudů sice probíhá příprava justičních čekatelů, ale poměr navrhovaných čekatelů oproti 

osobám z jiné právní praxe nepřevažuje. 

V současné době tvoří osoby z jiné právní praxe většinu mezi osobami navrženými na 

jmenování na funkci soudce. Podíl justičních čekatelů není ani poloviční. Část soudců tedy 

nikdy neprošla procesem výběrového řízení. 

 Nově navrhovaná právní úprava je jedním z opatření, které má za cíl sjednotit a 

zobjektivnit výběr soudců.  

 Základní principy nově navrhované právní úpravy lze shrnout následovně.  

 Centrální evidence zjednodušuje samotnou organizaci výběrových řízení na justiční 

čekatele a vytváří personální rezervoár. 

 Výběrová řízení na pozici justičního čekatele zůstávají v režii krajských soudů.  

 Zachovává se stejný počet osob na asistentskou práci pro soudce. 

 Justiční čekatel působí v podstatě jako asistent konkrétního soudce.  

 V rámci přípravné služby justiční čekatel primárně vykonává práci pro konkrétního 

soudce. 

 Vzdělávání u krajských soudů (2 dny v měsíci) je zejména přípravou na řešení 

praktických případů. 
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 Po absolvování tří let skládá justiční čekatel justiční zkoušku. 

Navrhovaná právní úprava přispěje k obnovení systému justičních čekatelů a 

sjednocení přípravy budoucích soudců s tím, že zároveň ale nedojde ke snížení produktivity 

práce juniorních právníků na soudech, a tedy ani k poklesu výkonnosti soudů jako takových. 

Primárně soudy budou zaměstnávat justiční čekatele, kteří budou v rámci přípravné služby 

asistovat soudcům při každodenní pracovní činnosti. Jejich příprava bude spočívat v osvojení 

si soudních procesů uvnitř soudu, osvojení si základních dovedností při přípravě 

jednoduchých rozhodnutí a přípravě konceptů složitějších rozhodnutí.  

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 

§ 109 odst. 2, § 111 odst. 3 a § 114 odst. 4 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 zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“), aby stanovilo 

 obsahovou náplň přípravné služby a její organizaci; 

 postup při výběru justičních čekatelů, jejich přijímání do pracovního poměru a 

 podrobnosti o odborné justiční zkoušce.  

Navržená vyhláška je s tímto zmocněním 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 

Problematika upravená návrhem vyhlášky v současnosti není upravena právními 

předpisy Evropské unie, nýbrž je ponechána národní úpravě. Ustanovení navrhované právní 

úpravy proto nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

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. Výsledky pro ČR vykazují průměrné až pozitivní hodnoty.  

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.1) 

                                                           
1) 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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d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Stávající právní úprava vychází z předpokladu, že soudci jsou vybíráni především z 

řad justičních čekatelů, kteří absolvují přípravnou službu a složí odbornou justiční zkoušku. 

Výběr, přípravnou službu a další potřebnou přípravu justičních čekatelů na funkci soudce 

zajišťují krajské soudy, u nichž jsou justiční čekatelé v pracovním poměru; na přípravné 

službě se podílejí další instituce, zejména Justiční akademie. 

Soudci se mohou stát též vyšší soudní úředníci, asistenti soudců a další osoby 

vypočtené v § 117 odst. 4 zákona o soudech a soudcích, jestliže splňují předpoklady k výkonu 

funkce soudce (s výjimkou odborné justiční zkoušky, souhlasu s ustanovením za soudce a 

souhlasu s přidělením k určitému soudu). Ministerstvo těmto osobám umožní složit odbornou 

justiční zkoušku a za předpokladu, že odbornou justiční zkoušku úspěšně složí, mohou být 

jmenovány do funkce soudce.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že kandidáty na funkci soudce byli na počátku justiční 

čekatelé, kteří složili odbornou justiční zkoušku (a samozřejmě splňovali další předpoklady 

stanovené v zákoně). Uvedený systém výběru soudců byl postaven na hodnocení pracovních 

výsledků justičních čekatelů a na výsledcích jejich odborné přípravy, které našly výraz v 

odborné justiční zkoušce. Podílela se na něm řada soudců okresních a krajských soudů (jako 

školitelé), způsob hodnocení a výběru čelil možnému "subjektivismu" při výběru kandidátů a 

náročnost při odborné justiční zkoušce měla zaručovat, že soudci se stanou jen ti, kdo k tomu 

opravdu mají odborné předpoklady. 
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Vyšší soudní úředníci, asistenti soudců a další osoby vypočtené v § 117 odst. 4 zákona 

o soudech a soudcích sice mohli vykonat odbornou justiční zkoušku, avšak kandidáty na 

funkci soudce bez dalšího nebyli; umožnění složení odborné justiční zkoušky bylo vnímáno 

jako „bonus“ doprovázející jejich dosavadní činnost v pozicích vyšších soudních úředníků a 

v dalších pozicích vypočtených v § 117 odst. 4 zákona o soudech a soudcích, který jim měl 

umožnit ucházet se někdy v budoucnu o volné soudcovské místo. Postup při výběru kandidátů 

na funkci soudce u těchto osob nebyl v zákoně upraven, zřejmě se totiž původně ani 

neuvažovalo  o tom, že by mohly být významnějším zdrojem pro obsazování soudcovských 

míst. 

 Za odbornou justiční zkoušku se považovaly též zkoušky uvedené v § 60 odst. 5 

zákona o soudech a soudcích. Ani postup při výběru kandidátů na funkci soudce z řad těchto 

osob nebyl v zákoně výslovně upraven, zřejmě proto, že v dřívějších dobách nebyl častý a ani 

obvyklý. Krajské soudy se na procesu jmenování těchto soudců podílely jen z hlediska 

umístění těchto osob na konkrétní soudy. 

Během času se ukázalo, že systém výběrů soudců z řad justičních čekatelů je řadou 

faktorů narušen. Projevuje se tu zejména, že řada osob již disponuje složenou odbornou 

justiční zkouškou (nebo zkouškou uvedenou v § 60 odst. 5 zákona o soudech a soudcích) a že 

po splnění dalších předpokladů se tyto osoby mohou stát soudci, aniž by nutně musely 

absolvovat přípravnou službu justičních čekatelů. Přípravná služba justičních čekatelů 

samotná a náklady s ní spojené se tak staly - oproti původním náhledům - z pohledu vedení 

některých krajských soudů "zbytečnými", a funkce soudce tak začala být obsazována 

osobami, které tuto službu neabsolvovaly. Otevřel se tím prostor pro nejrůznější výběrová 

řízení a uplatňování "subjektivních" vlivů na obsazování funkce soudce. Jestliže jiné krajské 

soudy postupovaly zásadně v intencích zákonné úpravy (a uplatňovaly proto systém výběru 

založený na justičních čekatelích), nastala tím nejednotnost ve výběru kandidátů na místa 

soudců. 

 Dalším faktorem, který narušil systém výběru soudců z řad justičních čekatelů, bylo 

stanovení věkové hranice pro jmenování do funkce soudce. Výběr soudců byl založen na 

kariérním modelu, kdy absolventi právnických fakult nastupovali na soudy, absolvovali 

přípravnou službu a poté se mohli stát soudcem. V okamžiku, kdy byla stanovena věková 

hranice 30 let, byl tento systém narušen, jelikož stanovení věkové hranice nedoprovázela další 

opatření, která by modifikovala přípravnou službu tak, aby reflektovala tuto změnu. Pokud 

absolvent právnické fakulty nastoupí do přípravné služby, po 3 letech složí justiční zkoušku, 

je obvykle ve věku 27 let a do možného jmenování mu zbývají tři roky.   

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 
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Navrhovaná právní úprava bude mít přímé dopady na státní rozpočet. Dopady lze 

rozčlenit podle jednotlivých oblastí. 

a) Evidence zájemců o funkci justičního čekatele  

Ministerstvo povede evidenci zájemců o funkci justičního čekatele, spravovat ji bude 

Justiční akademie. 

Nejvyšší náklady vzniknou v prvním roce, kdy bude potřeba vytvořit vlastní aplikaci 

evidence a zajistit nezbytný hardware, software a firewall. V následujících letech se bude 

jednat o náklady na provoz, aktualizaci a případnou obnovu nezbytného vybavení. Tyto 

náklady se budou periodicky opakovat v letech následujících po spuštění nové evidence. 

 

 
Vstupní náklady 1. rok 

Vytvoření vlastní aplikace 900 000 Kč  - 

Podpora aplikace / servis / rozvoj /   -       160 000 Kč  

Podpora HW / servis / rozvoj /   -       160 000 Kč  

Hardware 300 000 Kč - 

Software / licence pro HW / přístupy / 

vkládání dat 400 000 Kč  - 

Bezpečnost firewall 300 000 Kč  - 

Součet 2 000 000 Kč       320 000 Kč  

 

Výše uvedené náklady spojené s vytvořením a následnou správou aplikace evidence 

budou hrazeny v rámci výdajů kapitoly ministerstva, které budou této kapitole stanoveny 

příslušnými rozpočtovými dokumenty (zákon o státním rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový 

výhled na léta 2019 a 2020), a to bez nároků na dodatečné navýšení. 

b) Personální navýšení na soudech (justiční čekatelé) 

Justiční čekatelé by měli nově kompletně nahradit asistenty soudců u soudů prvního 

stupně. 

Nově se zakotvuje povinnost justičních čekatelů účastnit se minimálně dvakrát měsíčně v 

rozsahu jednoho celého dne vzdělávacích aktivit, které budou organizovat krajské soudy. 

Navrhovaná úprava, po vzoru německé právní úpravy, předpokládá, že zkušení soudci 

budou s justičními čekateli probírat konkrétní příklady, které se např. v minulosti objevily u 

odborné justiční zkoušky, předávat jim praktické zkušenosti pro výkon funkce soudce a 

připravovat je na profesní zkoušku a výběrové řízení na kandidáty na funkci soudce. Cílem 
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těchto aktivit není konkurence vzdělávacím aktivitám organizovaným Justiční akademií, ale 

naopak jejich doplnění.   

Justiční čekatelé se však oproti asistentům systematicky vzdělávají a nově přibude 

povinnost vzdělávacích aktivit v rozsahu dvakrát měsíčně. Justiční čekatel bude tedy de facto 

pracovat méně. Soudy tedy z logických důvodů požadují personální navýšení. Při zohlednění 

vzdělávacích aktivit v rámci Justiční akademie a vzdělávacích aktivit organizovaných soudy 

lze odhadovat, že adekvátní kompenzací je personální navýšení v rozsahu 20%.  

K 1. 3. 2017 je v justici celkem 1077 osob na pozici asistent soudce. Z tohoto celkového 

počtu působí 205 asistentů u nejvyšších soudů a 36 asistentů u soudů vrchních. U vyšších 

soudů by v souvislosti s nově navrhovanou právní úpravou nemělo docházet ke změnám a 

institut asistentů by měl být zachován. 

U krajských soudů působí 354 asistentů a u okresních soudů 482 asistentů. Celkově se 

jedná o 836 asistentů.  

Z celkového počtu 836 asistentů odpovídá 20 % 173 asistentů.  

Pro rok 2018 a 2019 se bude jednat konkrétně o následující navýšení: 

počet  

zaměstnanců 

výdaje 

celkem 

z toho 

platy a OPPP pojistné  FKSP 

173 

77 642 

400 57 090 000 19 410 600 1 141 800 

 

c) Personální navýšení Justiční akademie 

Návrh počítá s aktivním zapojením Justiční akademie do výběru justičních čekatelů. 

Prakticky se jedná o správu evidence justičních čekatelů, v níž bude Justiční akademie 

zapisovat změny údajů v registru, zasílat uchazečům oznámení o úplnosti přihlášky a 

pozvánky na písemný test, informovat o kritériích hodnocení a dosažených výsledcích a 

posuzovat případné omluvy z písemného testu. V neposlední řadě bude Justiční akademie 

koordinovat termín konání písemného testu.  

Pro shora uvedené činnosti je třeba Justiční akademii personálně posílit. Počet zájemců o 

registraci do centrální evidence justičních čekatelů bude pravděpodobně nejvyšší na počátku 

existence Evidence zájemců o funkci justičního čekatele. Teoreticky se může jednat alespoň 

zpočátku o tisíce registrací ročně. Jen asistentů je v justici přes jeden tisíc, další zájemci 

budou z řad čerstvých absolventů právnických fakult.   

Personální posílení by mělo spočívat v navýšení minimálně dvou míst zařazených do 8. 

platové třídy.  
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počet 

zaměstnanců 

výdaje celkem platy pojistné FKSP 

2 910 917 669 792 227 729 13 396 

 

Dále se jeví jako potřebné Justiční akademii posílit o zaměstnance – právníka ve 13. 

platové třídě, který by zejména plnil roli koordinátora při tvorbě vstupních testů a měl na 

starosti náročnější procesy v rámci první fáze výběru justičních čekatelů. 

počet 

zaměstnanců 

výdaje celkem platy pojistné FKSP 

1 567 000 420 000 142 800 8 400  

 

Navržené personální posílení Justiční akademie bude zabezpečeno v rámci stávajících 

výdajových limitů státního rozpočtu. 

Co se týče dalších dopadů, lze v úplnosti odkázat na příslušné části zpracované závěrečné 

zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA). 

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

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná 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 úprava výrazně nezasahuje do současného stavu ochrany soukromí a 

osobních údajů. Nový systém evidence zájemců pouze mění okamžik, ke kterému zájemci své 

osobní údaje sdělují v návaznosti na výběrové řízení. 

h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
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I.  

Přiměřenost 

Navrhovaná právní úprava vychází ze zmocnění obsaženého v zákoně o soudech a 

soudcích. Navrhovaná právní úprava proto upravuje jen postup při výběru justičních čekatelů, 

obsahovou náplň přípravné služby a její organizaci. 

Efektivita 

Regulace stanovené vyhláškou bude možné efektivně implementovat. Ministerstvo je 

schopné kontrolovat a vynucovat dodržování takové regulace.  

Odpovědnost 

Návrh určuje kompetentní orgány, které v dané věci rozhodují.  

Základní prvky navrhované právní úpravy lze shrnout následovně.  

Ministerstvo technicky zabezpečuje provoz evidence zájemců o funkci justičních 

čekatelů.  

Evidenci vede Justiční akademie, zapisuje do ní změny údajů oznámené žadatelem. 

Justiční akademie organizuje a zajišťuje vstupní test.  

Předseda krajského soudu vyhlašuje výběrové řízení a jeho výsledky zaznamenává do 

evidence a je zodpovědný za konečný výběr justičního čekatele.  

Opravné prostředky 

Možnost účinné obrany proti nesprávnému postupu se v jednotlivých okamžicích výběru 

proměňuje, a to v návaznosti na subjekty, které v průběhu výběru justičních čekatelů 

vystupují.  

Kontrolní mechanismy 

Systém odpovědnosti jednotlivých účastníků je srozumitelně nastaven. 

V současné době již existují funkční systémy vlastní kontroly, tyto jsou do nově 

navrhované úpravy přebírány. 

II. 

Korupční příležitosti v oblasti výběru justičních čekatelů jsou nízké, jelikož je celý proces 

velmi transparentní.  

III. 

Navrhovaný předpis nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu se nepředpokládají. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

Úvodní ustanovení vymezuje předmět úpravy a zavádí legislativní zkratky. 

K § 2 

Evidence zájemců o funkci justičního čekatele 

Nově by měl výběr justičních čekatelů probíhat v první fázi centrálně. Zájemci o přijetí do 

přípravné služby se registrují do evidence a absolvují písemný centrální test.  

Evidence by měla sloužit k vytvoření skupiny zájemců, ze které budou krajské soudy vybírat 

uchazeče pro svá výběrová řízení.  

Zachovává se však samotné výběrové řízení organizované předsedy krajských soudů a 

možnost krajských soudů vést pohovor s uchazeči. Předsedům krajských soudů je také nově 

dána možnost vypustit písemný test v rámci výběrového řízení a využít výsledku vstupního 

testu. Je tedy čistě na úvaze a odpovědnosti předsedy soudu, koho na místo justičního čekatele 

vybere. Finální výběr justičních čekatelů a uzavření pracovní smlouvy zůstává v gesci 

předsedů krajských soudů.  

Vytvoření evidence by mělo zjednodušit přístup zájemců k informacím o výběrových řízeních 

a shromáždit tyto informace na jednom místě. Zájemci mají oproti předchozímu systému tu 

výhodu, že se dozví o všech výběrových řízeních v krajích, o které vyjádřili zájem, a zároveň 

budou k tomuto výběrovému řízení pozváni. Tímto způsobem dojde k otevření výběrového 

řízení většímu počtu osob. Pro zájemce tedy není nutné sledovat v pravidelných a krátkých 

intervalech, zda nějaký krajský soud vypsal výběrové řízení.  

Evidence bude přístupná na internetových stránkách ministerstva (www.justice.cz).  

Zájemce o přijetí do přípravné služby na internetových stránkách ministerstva v sekci 

„Evidence zájemců o funkci justičního čekatele“ vyplní přihlášku, která ho formou 

aktivního inteligentního formuláře provede vyplněním všech povinných polí.  

Formulář by obsahoval následující pole. 

  

Jméno 

Příjmení 

Datum narození 

Email 

Telefon 

  

  

Obvod KS pro přípravnou 

službu (konkrétní OS) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSARKCX3GI)

http://www.justice.cz/


10 

 

Další obvod KS pro 

přípravnou službu (konkrétní 

OS) 

  

Prohlášení o osobních údajích 

Prohlášení o státním občanství 

Prohlášení o bezúhonnosti 

Prohlášení o svéprávnosti 

  

Vysoká škola 

Rok absolvování 

 

Zájemce k registraci přikládá pouze kopii dokladu o dosažení požadovaného vysokoškolského 

vzdělání, veškeré další dokumenty potřebné pro výběrové řízení u krajského soudu zájemce 

předkládá při přijímacím pohovoru. Při přijímacím pohovoru tedy uchazeč předloží originál 

nebo ověřenou kopii dokladu o dosažení požadovaného vysokoškolského právnického 

vzdělání, popřípadě o získání akademického titulu a o dosažení vědeckých nebo vědecko-

pedagogických hodností, životopis, doklady o jazykových znalostech, lékařský posudek o 

zdravotní způsobilosti k výkonu funkce justičního čekatele a další náležitosti stanovené 

zvláštním právním předpisem. 

Zájemce do registrace uvádí preferenci krajského soudu, u kterého by měl zájem vykonávat 

přípravnou službu. Na základě praktických zkušeností z výběrových řízení na místa justičních 

čekatelů zájemce o funkci justičního čekatele uvede nejen obvod krajského soudu, ale i 

okresní soud nebo okresní soudy, u nichž by měl zájem vykonávat přípravnou službu 

justičního čekatele. V praxi se vyskytly případy, kdy s vybraným uchazečem nebyla pracovní 

smlouva uzavřena jen proto, že z různých důvodů odmítl vykonávat přípravnou službu u 

určeného okresního soudu. Není vyloučeno, aby si zájemce zvolil vícero krajských nebo 

okresních soudů. Informace o vybraných obvodech krajských soudů a okresních (obvodních) 

soudech je závazná pro navazující výběrové řízení. Registraci je možno považovat za 

přihlášku. Zájemce je po vyhlášení výběrového řízení pozván k účasti na výběrovém řízení u 

toho krajského soudu, který uvedl v registraci, aniž by musel znovu odevzdávat tomuto 

konkrétnímu krajskému soudu přihlášku. Registrace tedy nahrazuje v plném rozsahu přihlášku 

do výběrového řízení. Jedná se o zjednodušení pro všechny zúčastněné subjekty. Vyhláška 

stanoví povinnost zájemce neprodleně oznámit změny údajů Justiční akademii. V případě, že 

tak zájemce neučiní, negativní důsledky neoznámení ponese zájemce. Stejným způsobem 

oznámí také svou vůli, že již nemá zájem být evidován jako zájemce o přijetí do přípravné 

služby.  

Zájemce registrací vyslovuje souhlas s použitím osobních údajů pro účely navazujícího 

procesu výběru čekatelů a soudců. Zájemce je na tuto skutečnost při registraci upozorněn.  
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Konečně pak je na zájemci, aby vyslovil souhlas s tím, aby s ním Justiční akademie 

komunikovala prostřednictvím elektronické pošty, tedy emailu. Taková komunikace se jeví 

jako nejrychlejší a nejefektivnější.  

Systém tedy se zájemcem komunikuje prostřednictvím emailu. Není zde rozhraní osobního 

prostoru – profilu, který by zájemce mohl editovat.  

Po kontrole úplnosti registrace ze strany Justiční akademie bude zájemce emailem vyrozuměn 

o tom, že byl úspěšně zaregistrován a bylo mu přiřazeno registrační číslo. Pokud zájemce 

například nedoloží při registraci doklad o požadovaném vysokoškolském vzdělání, k takové 

registraci Justiční akademie nebude přihlížet. Případná náprava je možná pouze formou nové 

registrace. Registrace není časově omezená, časově omezená je pouze platnost testu. Podle 

pořadí  registrace do evidence je zájemce pozván na vstupní písemný test. Celý tento proces je 

administrativně jednoduchý a z větší části automatizovaný. Cílem je zjednodušení 

počátečního procesu na stranách zájemců, ale i soudů.  

K § 3 

Vstupní písemný test 

Písemný test organizuje a zajišťuje Justiční akademie. Test se koná několikrát (předpokládá se 

cca dvakrát krát) ročně, a to podle poptávky ze strany zájemců. Test je sestaven z jednotlivých 

otázek, na které je možná pouze jedna správná odpověď. Zaměřen je zejména na oblast 

ústavního, civilního, trestního a správního práva. Vstupní test slouží k ověření základních 

odborných předpokladů, ačkoli jsou všichni uchazeči absolventy právnických fakult, jeví se 

vhodné zachovat v tomto duchu dikci vyhlášky, když ověření základních znalostí je 

předmětem testování i v současné době v klasických výběrových řízeních. 

Test by se z praktických důvodů neměl skládat elektronicky na počítačích, avšak v klasické 

papírové podobě. V současné době Justiční akademie ani ministerstvo nedisponuje prostory, 

ve kterých by bylo možné v jeden okamžik prozkoušet několik set osob.  

Testy je možné konat ve stejném termínu v Kroměříži i v Praze (Justiční areál Míčánky). 

V rámci jednoho termínu je možné prozkoušet přibližně sto osob. Testování počáteční 

skupiny po spuštění evidence může probíhat v rámci jednoho týdne, každý den v týdnu, aby 

byla eliminována zbytečně dlouhá prodleva pro zájemce registrované v evidenci. Zájemci při 

registraci označí, na jakém místě (Kroměříž, nebo Praha) mají zájem test skládat. Možné je 

označit i obě místa s preferenční variantou, čímž si zájemci zkrátí čekací dobu na volný 

termín. 

K § 4 

Termín testu a pozvánka na test 

Datum konání testu je oznámeno nejméně 60 dnů před jeho konáním na internetových 

stránkách ministerstva a registrovaným zájemcům je zasláno také emailem (oznámení tedy 
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nemá povahu pozvánky, ale je pouze informativní). Není vyloučeno, že termíny testu budou 

oznámeny s větším časovým předstihem, a to zejména pokud dojde k naplánování celoročního 

testování. 

Pozvánka je registrovanému zájemci doručena emailem nejméně 30 dnů před konáním. Tato 

lhůta se jeví jako dostatečná pro účely přípravy na test.  

Zájemci budou pozváni v pořadí, v jakém se registrovali do evidence. Očekává se, že o první 

kolo testování bude velký zájem. Jakmile bude otestována první vlna zájemců, testování bude 

nadále probíhat pravidelně v menších skupinách. 

Zájemce se v rámci registrace může vzdát práva být na test pozván 30 dní před jeho konáním. 

Je možné, že po rozeslání pozvánek se několik zájemců omluví a volná místa by zůstala 

nevyužita. Lze předpokládat, že někteří zájemci budou natolik dobře připraveni, že nebudou 

trvat na zachování této lhůty.  

K § 5 

Pokud se zájemce nemůže ze závažných důvodů dostavit k vstupnímu testu, je povinen se 

Justiční akademii z účasti omluvit, a to nejpozději do 5 dnů ode dne konání testu. Je tedy 

možné se omluvit až po konání testu, nelze vyloučit, že překážky na straně zájemce nastanou 

až v den konání (dopravní situace, zdravotní problémy).  

V situaci, kdy se zájemce omluví, je zařazen na konec pořadí registrovaných zájemců (tj. jako 

by se nově registroval, nicméně zůstane mu zachováno původní pořadové číslo) a pozván na 

další termín testu v tomto pořadí. Toto opatření nemá za cíl trestat zájemce, kteří se ocitli 

v situaci, kdy objektivně nejsou schopni dostavit se na konání testu, ale spravedlivě zachovat 

pořadí pro ostatní zájemce. Naopak by se vůči ostatním zájemcům mohla zdát diskriminační 

situace, kdy by zájemce, který se sice registroval dříve než zájemci po něm, měl možnost se 

účastnit (ze  stejného pořadového místa) testu prakticky do nekonečna a zájemci v řadě po 

něm by byli odsouvání na další termíny. 

V případě, že se zájemce bez důvodné omluvy nedostaví, je na něj automaticky nahlíženo 

jako na uchazeče, který vstupní test absolvoval s nulovým počtem získaných bodů. Po 

uplynutí 12 měsíců může zájemce, který se bez důvodné omluvy nedostavil, test opakovat.  

K § 6 

Absolvování testu 

Každý, kdo má zájem stát se justičním čekatelem, musí nejprve absolvovat vstupní test a 

teprve poté se může účastnit výběrového řízení na konkrétní místo justičního čekatele u 

konkrétního krajského soudu. 

Výsledky testu jsou aktivní po dobu 3 let, po tuto dobu se může zájemce účastnit výběrových 

řízení na pozici justiční čekatel. Po uplynutí 3 let je zájemce odstraněn z aktivního listu, a 

pokud má zájem se i nadále ucházet o pozici justičního čekatele, musí vstupní test složit 
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znovu. Takové opatření je z několika důvodů, test se skládá z pozitivního práva, proto je 

nutné po uplynutí určitého časového úseku znalosti znovu ověřit. Dalším důvodem je pak 

snaha o zamezení hromadění neaktivních uchazečů. Krajské soudy vypisují výběrová řízení 

na pozici justiční čekatel prostřednictvím evidence a zvou k testu či pohovoru všechny 

zájemce, kteří test v posledních třech letech absolvovali.  

Test je možné opakovat, avšak po uplynutí 12 měsíců. Účelem časové prodlevy je, aby se 

zájemci na test zodpovědně připravili a nešli test pouze „zkusit“ a za další měsíc znovu atd. 

Nelze úplně vyloučit možnost opakování testu, jelikož by se jednalo o nedůvodnou tvrdost.  

Stejná pravidla platí pro zájemce, který není spokojen s počtem dosažených bodů. Pokud tedy 

bude zájemce chtít znovu složit test, bude mu toto umožněno po uplynutí 12 měsíců od 

posledního absolvovaného testu.  

K § 7 

Informace vedené v evidenci a přístup do evidence 

Evidence zájemců o funkci justičního čekatele je informační systém, který by měl usnadnit a 

unifikovat proces výběru a přijímání justičních čekatelů. V systému jsou evidovány informace 

o zájemci, tedy údaje, které zájemce vyplní při samotné registraci do evidence. Do evidence 

se dále zaznamená pozvání zájemce na písemný test. 

Zájemce se z testu může omluvit, jelikož omluva má vliv na pořadí zájemce v seznamu 

registrovaných osob, je nutné tuto informace do evidence také zaznamenat.  

Po absolvování písemného testu se do evidence zaznamená informace o tom, kdy zájemce test 

vykonal a s jakým bodovým ziskem. 

Evidence obsahuje osobní údaje zájemců, proto je nutné stanovit, kdo bude mít k těmto 

údajům přístup. Ministerstvo evidenci vede, Justiční akademie evidenci spravuje a krajské 

soudy budou data z evidence používat pro účely výběrových řízení. Všechny tyto subjekty již 

v současné době s osobními údaji justičních čekatelů v určitém okamžiku pracují.  

K § 8 až 12 

Výběrové řízení do přípravné služby justičních čekatelů 

Základní obrysy výběrového řízení do přípravné služby zůstávají zachovány. Stále je to 

krajský soud, v jehož režii probíhá výběrové řízení, a předseda krajského soudu, kdo 

rozhoduje, s kterým uchazečem bude uzavřena pracovní smlouva.  

Změna nastává v okamžiku vyhlášení výběrového řízení, nově bude předseda krajského soudu 

vyhlašovat výběrové řízení prostřednictvím evidence. Všichni zájemci o pozici justičního 

čekatele budou evidováni na jednom místě, je tedy vhodné, aby se výběrové řízení 

vyhlašovalo prostřednictvím této platformy. 
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Nově se umožňuje vypuštění písemného testu. Původně bylo zvažováno, že by vstupní test 

nahradil kompletně písemný test v rámci výběrového řízení. U některých krajských soudů by 

však mohlo dojít k situaci, že k výběrovému řízení budou pozvání desítky (ne-li stovky) 

uchazečů a konání pohovorů by bylo velmi náročné. Pokud se předseda krajského soudu 

rozhodne, že písemný test se konat nebude, může ve vyhlášení výběrového řízení stanovit 

minimální potřebný počet bodů ze vstupního testu. Krajský soud si například může stanovit, 

že do ústního kola postupují pouze uchazeči, kteří dosáhli ve vstupním testu výsledku 45 a 

více bodů z 50. Velký zájem lze očekávat zejména na počátku spuštění nového systému, 

s postupem času by mělo dojít k ustálení počtu zájemců a uchazečů. Proto je vhodné zakotvit 

možnost předsedy krajského soudu rozhodnout o tom, že se písemný test konat nebude, 

jelikož „síto“ již bylo provedeno vstupním testem. Předseda krajského soudu má přístup do 

evidence zájemců, před vyhlášením výběrového řízení tedy může do evidence nahlédnout a 

zhodnotit kolik zájemců s absolvovaným vstupním testem, kteří označili tento konkrétní 

krajský soud, je k dispozici. Podle tohoto výsledku se pak předseda může rozhodnout, zda se 

písemný test konat bude, či zda již není potřeba a bude přistoupeno rovnou k ústním 

pohovorům. 

Zároveň se v této fázi výběru opouští psychologické vyšetření, jelikož toto vyšetření následuje 

až po absolvování přípravné služby, po odborné justiční zkoušce. Vyšetření je vhodné 

posunout k pozdějšímu okamžiku a opustit stávající praxi, kdy osoby navržené na funkci 

soudce, které se nerekrutují pouze z řad justičních čekatelů, ale také dalších osob (asistentů, 

vyšších soudních úředníků, advokátů a obecně z osob z jiné právní praxe), se podrobují 

vyšetření v různých časových okamžicích. Proto se jeví jako vhodné sjednotit okamžik konání 

vyšetření pro všechny osoby, které se budou ucházet o místo soudce.  

Do výběrového řízení je zaregistrovaný uchazeč s absolvovaným vstupním testem pozván 

krajským soudem prostřednictvím evidence, a to podle preference (může být více 

preferovaných soudů). Preference se může v průběhu změnit – uchazeč o tom pak informuje 

Justiční akademii.  

Registrace do evidence se považuje de facto za přihlášku do výběrového řízení. Do 

výběrového řízení se nelze přihlásit jiným způsobem než prostřednictvím evidence.  

Celý proces výběru justičních čekatelů by měl být tedy rychlejší a pro soudy snadnější. 

Administrativa spojená s výběrovým řízením bude menší. 

V praxi bude tedy postup zájemce následovný. Zájemce se rozhodne, že se chce stát justičním 

čekatelem, registruje se do evidence, zvolí si konkrétní soud (y), u nichž má zájem vykonávat 

přípravnou službu, Justiční akademie zájemci potvrdí registraci a přidělí pořadové číslo a 

s určitým časovým odstupem pozve zájemce na konání vstupního testu. Zájemce se dostaví na 

konání testu a dosáhne určitého bodového ohodnocení. Tato informace je zanesena do 

evidence. Příslušný krajský soud vypíše výběrové řízení, které se zveřejní v evidenci. 

Zájemce, který označil tento konkrétní krajský soud, obdrží informaci o pozvání do 

výběrového řízení. Krajský soud tedy v okamžiku vypsání výběrového řízení již má představu 

o potenciálním zájmu ze strany uchazečů. Po uplynutí lhůty (14 dní od vyvěšení do konání 
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testu nebo pohovoru) se uchazeči zúčastní písemného testu (pokud od něj krajský soud 

neupustí) a ústního pohovoru. Úspěšné uchazeče, které krajský soud přijme do pracovního 

poměru, v evidenci označí. Krajské soudy v evidenci dále označí neúspěšné uchazeče a 

uchazeče, kteří se bez omluvy nedostavili k výběrovému řízení. Neúspěšný uchazeč se může 

zúčastnit každého dalšího výběrového řízení, které příslušné krajské soudy vypíší. Jedná se o 

obdobu současného stavu, kdy nelze nikomu upřít možnost podat přihlášku a zúčastnit se 

výběrového řízení. Informace o počtu výběrových řízení, kterých se zájemce účastnil, je 

v evidenci vedena a je k dispozici krajským soudům. Uchazeč, který se bez omluvy 

nezúčastní dvou výběrových řízení, je postaven do pozice, jako by byl z evidence vyřazen. 

Samotné vyřazení není praktické z hlediska informačního systému, proto je po zájemci 

vyžadováno vykonání písemného testu, pokud se chce účastnit dalších výběrových řízení. 

Takové opatření je nutné, aby nedocházelo k tomu, že se zájemci registrují do evidence, složí 

test, krajský soud jim zašle pozvánku na pohovor a zájemce aktivně nereaguje. Pokud se 

nemůže zúčastnit ze závažných důvodů, jako je například nemoc, k takovým následkům 

samozřejmě nedochází. 

Při ústním pohovoru uchazeč předloží doklady, které prokazují dosažení požadovaného 

vzdělání, dále výpis z rejstříku trestů, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu 

funkce justičního čekatele a prohlášení o jazykových znalostech. Doklady (vyjma kopie 

dokladu o dosažení požadovaného vysokoškolského vzdělání) již není nutné předkládat při 

přihlášení do výběrového řízení (podle nové úpravy by tento okamžik byl v rámci registrace 

do evidence), jako tomu bylo dříve. Soud také nemusí zdlouhavě doklady neúspěšným 

kandidátům vracet.  

K § 13 

Přijetí uchazeče do přípravné služby 

V této fázi výběru justičních čekatelů nedochází oproti předchozí právní úpravě k změnám. 

Plně se zachovává předchozí úprava. 

Rozhodnutí o tom, kdo bude přijat do přípravné služby je plně na předsedovi krajského soudu, 

a je to také předseda, který uchazeče do přípravné služby přijímá.  

Přípravná služba trvá 36 měsíců. Do doby přípravné služby se započte doba výkonu praxe 

právního čekatele, advokátního koncipienta, notářského koncipienta, exekutorského 

koncipienta a dalších v souladu s ustanovením § 110 odst. 3 zákona o soudech a soudcích. 

Jeví se tedy jako velmi přínosné, aby justiční čekatel a budoucí soudce absolvoval praxi i 

mimo justiční praxi. Do budoucna by se mimo justiční praxe mohla stát i povinností pro 

přijetí do přípravné služby. Zkušenosti z jiných profesí mohou být pro budoucího soudce 

velmi obohacující. V současné době lze takový postup doporučit, uchazeč získá širší rozhled a 

přípravná služba v justici mu je o tu dobu zkrácena.  

K § 14 a 15 

Příprava justičních čekatelů  
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Nový systém výběru soudců předpokládá změny i v organizaci přípravné služby.  

 Justiční čekatel působí v podstatě jako asistent konkrétního soudce.  

 V rámci přípravné služby justiční čekatel primárně vykonává práci pro konkrétního 

soudce. 

 Vzdělávání u krajského soudu (2 dny v měsíci) je zejména přípravou na řešení 

praktických případů.  

Navrhovaná právní úprava přispěje k obnovení systému justičních čekatelů a sjednocení 

přípravy budoucích soudců s tím, že zároveň ale nedojde k snížení produktivity práce 

juniorních právníků na soudech a tedy ani k poklesu výkonnosti soudů jako takových. 

Primárně soudy budou zaměstnávat justiční čekatele, kteří budou v rámci přípravné služby 

asistovat soudcům při každodenní pracovní činnosti. Jejich příprava spočívá v osvojení si 

soudních procesů uvnitř soudu, osvojení si základních dovedností při přípravě jednoduchých 

rozhodnutí a přípravě konceptů složitějších rozhodnutí.  

Změny jsou doprovázeny také úpravou jednacího řádu, a to tak, aby justiční čekatel mohl 

vykonávat činnosti, které v současné době mohl vykonávat vyšší soudní úředník a asistent 

soudce.  

Nově se výslovně upravují vzdělávací aktivity, kterých se justiční čekatelé účastní minimálně 

dvakrát měsíčně v rozsahu jednoho celého dne a které organizují krajské soudy. 

Navrhovaná úprava vychází ze stávající praxe některých krajských soudů, které justiční 

čekatele pravidelně připravují na složení odborné justiční zkoušky.  

Navrhovaná úprava, po vzoru německé právní úpravy, předpokládá, že zkušení soudci budou 

s justičními čekateli probírat konkrétní příklady, které se např. v minulosti objevily u odborné 

justiční zkoušky, předávat jim praktické zkušenosti pro výkon funkce soudce a připravovat je 

na profesní zkoušku a výběrové řízení na kandidáty na funkci soudce. Nemělo by se jednat o 

klasické přednášky pro desítky posluchačů, kdy justiční čekatelé po dobu několika hodin jen 

naslouchají, ale o aktivní přípravu, kterou lze přirovnat k praktickým seminářům na vysoké 

škole, kdy jsou s posluchači vypracovávány konkrétní praktické příklady. Cílem těchto aktivit 

není konkurence vzdělávacím aktivitám organizovaným Justiční akademií, ale naopak jejich 

doplnění.   

Justice tímto může juniorním právníkům nabídnout v této oblasti oproti soukromé sféře něco 

navíc. Konkurovat v oblasti financí bohužel možné není. Čekatelům je tak k dispozici tato 

přidaná hodnota v podobě soustavné přípravy na profesní zkoušku a nabytí konkrétních 

zkušeností důležitých pro budoucí profesní kariéru.  

Ze strany soudců by se mělo jednat o dobrovolnou aktivitu, avšak s ohledem na časovou 

náročnost je možné uvažovat o snížení nápadu konkrétnímu soudci, který by se aktivně a po 

určité časové období věnoval přípravě justičních čekatelů touto formou.  
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Není nutné, aby příprava probíhala u každého krajského soudu, je možné, aby se místně 

blízké krajské soudy domluvily a přípravu organizovaly společně, avšak vždy při zachování 

osobního přístupu k justičním čekatelům. Účel přípravy ve formě praktických vzdělávacích 

aktivit by zajisté nebyl zachován při počtu posluchačů převyšujících 20 osob.  

K § 16 až 18 

Úprava poradních sborů, školitelů a čekatelů zůstává beze změny.  

Postavení školitelů se však mění s ohledem na povahu změny přípravné služby. Nově by 

školitelé měli být ti soudci, kteří budou připravovat vzdělávací aktivity pro justiční čekatele, 

tyto aktivity se konají dvakrát v měsíci. Do osobního listu čekatele se tedy budou 

zaznamenávat výsledky z těchto vzdělávacích aktivit.  

Nově je doplněno ustanovení týkající se čekatelů o povinnost řídit se pokyny nejen předsedy 

soudu a školitele, ale také soudce, ke kterému byl přidělen. S ohledem na změny v pojetí 

přípravné služby, kdy jsou čekatelé přiděleni k jednomu soudci, je doplnění tohoto ustanovení 

nutné.  

K § 19 až 23 

Úprava odborné zkoušky zůstává beze změny s výjimkou ustanovení o použití pomůcek. 

Pomůcky při odborné zkoušce 

Čekatelé by při písemné části odborné 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). Zkoušky se v současné době vypracovávají na počítačích. Je tedy pro čekatele i pro 

ministerstvo, které na průběh zkoušky dohlíží, jednodušší použití elektronického právního 

systému. Čekatelé si ke 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 zkoušce použil mobilní telefon či jiné obdobné zařízení, bude ze 

zkoušky vyloučen. 

Při ústní 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. 

K § 24 

Přechodné ustanovení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSARKCX3GI)



18 

 

Výběrová řízení, která předsedové krajských soudů zahájili (tedy vyhlásili) přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky původní.  

K § 25 

Zrušovací ustanovení 

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

justičních čekatelů a právních čekatelů. Změny, které jsou navrhovány, by se měly dotknout 

pouze části, která upravuje výběr, přijímání a přípravu justičních čekatelů. 

Výběr budoucích soudců a budoucích státních zástupců je sice upraven stejnou vyhláškou, 

avšak systémy jsou již dnes v praxi odlišné.  

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. 

Z legislativně technického hlediska se proto jeví vhodnější rozdělit úpravu přípravné služby 

justičních a právních čekatelů.  

Nově by tedy měla existovat samostatná vyhláška upravující přípravnou službu justičních 

čekatelů, tedy tato vyhláška, jejíž změny jsou popsány výše a vyhláška upravující přípravnou 

službu právních čekatelů, která bude obsahovat téměř nezměněnou právní úpravu přípravné 

služby právních čekatelů.  

K § 26 

Účinnost  

Vyhláška výrazně nezasahuje do přípravné služby justičních čekatelů, kteří byli přijati do 

přípravné služby přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky. Změny, které se dotknou stávajících 

justičních čekatelů, jsou dvě. První se týká vzdělávacích aktivit, které jsou součástí plánu 

přípravné služby. Na čekatele, kteří byli přijati do přípravné služby přede dnem nabytí 

účinnosti vyhlášky, se také použije ustanovení o pomůckách při skládání odborné justiční 

zkoušky ve znění po nabytí účinnosti vyhlášky.  

Účinnost vyhlášky se navrhuje stanovit 1. 1. 2018. Je vhodné, aby vyhláška nabyla účinnosti 

co nejdříve, v řádu měsíců, aby bylo možné spustit nový systém výběru justičních čekatelů a 

nedocházelo k časové prodlevě. Postavení justičních čekatelů se výrazně nemění, a proto není 

nutné zachovat legisvakanci v delším časovém úseku. Naopak nový systém výběru je 

z organizačního hlediska pro zájemce a soudy jednodušší. 
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Zároveň je nutné, aby vyhláška nabyla platnosti co nejdříve, aby bylo možné zahájit práce 

spojené s přípravou centrální evidence. V okamžiku platnosti vyhlášky je také nutné započít 

přípravu písemného testu a organizační úkoly spojené s faktickým konáním testování. V 

okamžiku nabytí účinnosti vyhlášky by měla být evidence spuštěna a zájemci by se měli 

registrovat. První vlna testování by mohla proběhnout na počátku roku 2018 a navazující 

výběrová řízení v  následujících měsících. 
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