
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh vyhlášky o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti dne 28. července 2017, 

s termínem dodání stanovisek do 21. srpna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Č. 

res. 

Resort Č. 

př. 

Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 

životního prostředí 

  Neuplatnilo žádné připomínky.  

2. Ministerstvo školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

  Neuplatnilo žádné připomínky.  

3. Ministerstvo obrany   Neuplatnilo žádné připomínky.  

4. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

  Neuplatnilo žádné připomínky.  

5. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

  Neuplatnilo žádné připomínky.  

6. Ministerstvo vnitra 1. Z K § 2: 

Předkladatel navrhuje vyhlášku vydat na 

základě zmocnění obsažených v zákoně o 

soudech a soudcích (§ 109 odst. 2, § 111 odst. 

3 a § 114 odst. 4). Obecně platí, že 

ministerstva mohou vydat právní předpisy na 

základě a v mezích zákona, jsou-li k tomu 

zákonem výslovně zmocněny (srov. čl. 79 

odst. 3 Ústavy). Prováděcí právní předpisy 

tedy musí být secundum et intra legem. V 

nyní posuzovaném případě je tak nutné 

zkoumat, zda se navržený prováděcí právní 

předpis pohybuje v mezích prováděného 

Částečně vysvětleno.  

Částečně nevyhověno. 
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zákona a zda tento zákon skutečně provádí, 

nebo zákonnou úpravu doplňuje, což by bylo 

z ústavního hlediska nežádoucí, resp. 

nepřijatelné. Vytvoření evidence zájemců o 

funkci čekatele předkladatel opírá o zákonné 

zmocnění obsažené v § 111 odst. 3 zákona o 

soudech a soudcích, který zmocňuje 

Ministerstvo spravedlnosti k úpravě postupu 

při výběru justičních čekatelů a při jejich 

přijímání do pracovního poměru vyhláškou. 

Vytvoření evidence zájemců o funkci čekatele 

podle našeho názoru však zákon o soudech a 

soudcích spíše doplňuje, než provádí. 

Domníváme se, že evidence naplňuje znaky 

informačního systému veřejné správy, patrně 

se bude jednat o provozní informační systém 

pro řízení a rozvoj lidských zdrojů a 

odměňování, a o to spíše by mělo být její 

zřízení stanoveno zákonem. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní. 

 

 

 

Domníváme se, že vytvoření evidence je plně 

v souladu se zákonným zmocněním, když evidence 

slouží k úpravě procesů a postupů při výběru 

justičních čekatelů.  

 

 

 

 

 

 

Nesouhlasíme s tím, že by evidence naplňovala 

znaky informačního systému veřejné správy, 

rozhodně se nejedená o systém, který by měl sloužit 

pro řízení a rozvoj lidských zdrojů a odměňování. 

Do evidence se registrují zájemci o pozici 

justičního čekatele, prostřednictvím evidence se 

přihlašují na písemný test a na výběrové řízení, 

pokud bude uchazeč úspěšný a krajský soud ho 

přijme do přípravné služby na místo čekatele, 

s evidencí nebude již dál pracováno. Řízení a 

rozvoj lidských zdrojů a odměňování nastupuje až 

v okamžik, když je čekatel přijat na místo 

justičního čekatele a evidence již žádnou roli 

nehraje. 

 

MV změnilo charakter připomínky na doporučující. 

6. Ministerstvo vnitra 2. Z K § 2 odst. 2 a § 7 odst. 2: 

Je nezbytné vyjasnit role Ministerstva 

spravedlnosti a Justiční akademie. Zákon č. 

365/2000 Sb., o informačních systémech 

Vyhověno jinak. 

 

Jak bylo uvedeno výše, v případě evidence se 

nejedná o informační systém veřejné správy ve 
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veřejné správy a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, zavádí v § 2 

pojmy správce informačního systému veřejné 

správy, provozovatel informačního systému 

veřejné správy a uživatel informačního 

systému veřejné správy. Ministerstvo 

spravedlnosti s ohledem na popis jeho role v 

odůvodnění návrhu vyhlášky bude podle 

našeho názoru správcem evidence zájemců o 

funkci čekatele, Justiční akademie pak patrně 

jejím uživatelem. Krajské soudy budou 

uživateli tohoto informačního systému veřejné 

správy. S ohledem na uvedené požadujeme 

uvést ustanovení do souladu se zákonem č. 

365/2000 Sb. Tuto terminologickou změnu 

bude rovněž nutné zohlednit v odůvodnění 

návrhu vyhlášky a v závěrečné zprávě z 

hodnocení dopadů regulace (RIA).  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní. 

smyslu zákona č. 365/2000 Sb. Není proto, dle 

našeho názoru, dána potřeba dodržování jednotné 

terminologie a naopak považujeme jakýkoli odkaz 

na uvedený zákon za potenciálně problematický, 

neboť by mohl zapříčinit výkladové nejasnosti 

právě v otázce právního charakteru evidence.   

 

Role Ministerstva spravedlnosti, Justiční akademie 

a krajských soudů byly proto upraveny v § 2 odst. 2 

výslovným vymezením jejich úkolů a 

odpovědnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

MV změnilo charakter připomínky na doporučující. 

6. Ministerstvo vnitra 3. Z K § 11 odst. 1 a 12 odst. 2: 

Přestože předmětné ustanovení vychází z § 5 

odst. 2 vyhlášky č. 303/2002 Sb., 

nepovažujeme zmínku o metodice za 

vhodnou. Zákon o soudech a soudcích v § 111 

odst. 3 zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti, 

aby postup při výběru justičních čekatelů 

upravilo vyhláškou. Zmínka o metodice, která 

by měla být pro předsedu krajského soudu 

fakticky závazná, pak představuje 

nedovolenou subdelegaci. Metodika je přitom 

dokumentem neprávní povahy, a proto není 

žádoucí jí zakomponováním do právní 

Nevyhověno. 

 

Domníváme se, že postup je podle zmocnění 

stanoven vyhláškou. Metodika pouze sjednocuje 

testové otázky a způsob jejich vyhodnocení. Soudy 

při výběrových řízeních metodiku využívají.  

Taková úprava ani nemůže být předmětem 

vyhlášky.  
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regulace dodávat jakoukoli právní relevanci. 

Požadujeme proto ustanovení přepracovat, 

resp. vypustit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní. 

 

 

MV změnilo charakter připomínky na doporučující. 

 

6. Ministerstvo vnitra 4. D K § 2: 

Jak již bylo uvedeno, evidence zájemců o 

funkci čekatele je patrně informačním 

systémem veřejné správy. Doporučujeme 

proto výslovně uvést, že se jedná o informační 

systém veřejné správy, stanovit jeho účel, 

správce, případně provozovatele, uživatele a 

údaje, které jsou v tomto systému vedeny. 

Úpravu informačního systému doporučujeme 

z důvodu přehlednosti právního předpisu 

provést v jednom paragrafu. 

Nevyhověno. 

 

S ohledem na výše uvedené. 

 

6. Ministerstvo vnitra 5. D K § 2 odst. 4 písm. a): 

S ohledem na požadavek jednotnosti právní 

úpravy doporučujeme identifikační údaje psát 

způsobem použitým též v samotném zákoně o 

soudech a soudcích, tedy slovo „jméno“ 

nahradit slovy „jméno, popřípadě jména, 

příjmení“. 

Vyhověno.  

 

 

6. Ministerstvo vnitra 6. D K § 2 odst. 6: 

Doporučujeme přehodnotit povinnost zájemce 

oznamovat Justiční akademii změny údajů, 

když evidenci vede Ministerstvo spravedlnosti 

a registrace do ní probíhá také 

prostřednictvím internetových stránek 

ministerstva. 

Nevyhověno.  

 

Justiční akademie bude tím orgánem, který bude 

údaje vedené v evidenci zaznamenávat. 

6. Ministerstvo vnitra 7. D K § 4 odst. 1 a § 8 odst. 2: 

Navrhujeme lhůty sjednotit, neboť 

neshledáváme relevantní důvod pro jejich 

Nevyhověno.  

 

Cílem lhůty v ustanovení § 4 je, aby byla informace 
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odlišnou délku. o konání testů známa s co největším předstihem.  

 

6. Ministerstvo vnitra 8. D K § 5 odst. 1: 

Z návrhu (ani z komentáře v odůvodnění) 

není zřejmé, zda musí být písemná omluva 

doplněna příslušnými doklady prokazujícími 

závažné důvody znemožňující účast na 

vstupním písemném testu či zda postačuje 

prostá písemná omluva. Dáváme na zvážení, 

zda by nebylo účelné návrh v tomto směru 

doplnit. 

Nevyhověno.  

 

Doklady prokazující závažné důvody předkládají 

zájemci již nyní. Nepovažujeme za nutné v tomto 

směru doplňovat odůvodnění. 

6. Ministerstvo vnitra 9. D K § 6 odst. 2: 

Ačkoliv dle předkladatele je účelem časové 

prodlevy předejít situacím, kdy by se 

neúspěšní zájemci, popř. zájemci nespokojení 

s dosaženým počtem bodů, hlásili ke 

vstupnímu písemnému testu opakovaně každý 

měsíc, považujeme navrhovanou lhůtu 12 

měsíců za nepřiměřeně dlouhou. 

Připomínáme, že dle odůvodnění k § 3 by dle 

představ Ministerstva spravedlnosti měl být 

vstupní písemný test organizován Justiční 

akademií dvakrát ročně a mohlo by tak dojít k 

situacím, kdy by zájemce mohl na opakování 

testu čekat i déle než 12 měsíců. 

Doporučujeme tedy navrhovanou lhůtu zkrátit 

na polovinu, neboť jsme toho názoru, že za 

půl roku je možné se zodpovědně připravit. 

Nevyhověno. 

 

Jiná připomínková místa naopak konstatují, že by 

bylo vhodné lhůtu prodloužit. Domníváme se, že 

lhůta 12 měsíců je adekvátní. Není rozhodné, kolik 

měsíců zájemce potřebuje na studium a 

zodpovědnou přípravu. Lhůta má sloužit zejména 

jako motivace pro zájemce, aby se zodpovědně 

připravili již na první pokus.  

6. Ministerstvo vnitra 10. D K § 7 odst. 1: 

Navrhujeme alespoň v rámci odůvodnění 

doplnit, po jak dlouhý časový úsek budou 

stanovené údaje archivovány. 

Vyhověno jinak. 

 

Viz připomínka ÚOOÚ. 
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6. Ministerstvo vnitra 11. D K § 9 odst. 1: 

Doporučujeme osvětlit, v čem je spatřována 

„úspěšnost“ uchazečů. 

Nevyhověno.  

 

Domníváme se, že to z textu vyhlášky jasně 

vyplývá, a to v kontextu ustanovení § 4. Úspěšný 

zájemce je ten, který ve vstupním testu dosáhl 

stanoveného počtu bodů.  

6. Ministerstvo vnitra 12. D K § 9 odst. 2: 

V zájmu odstranění případných výkladových 

problémů navrhujeme za slovo „dosáhli“ 

doplnit slova „ve vstupním testu“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo vnitra 13. D K § 11 odst. 3: 

Doporučujeme vyjasnit, zda může být 

zájemce vyřazený z výběrového řízení pro 

neúspěch u písemného testu, pozván 

předsedou téhož krajského soudu k dalšímu 

nejbližšímu výběrovému řízení či musí 

uplynout nějaká doba. Rovněž by bylo 

vhodné vyřešit situace, kdy zájemce u 

jednoho krajského soudu bude pro neúspěch u 

písemného testu vyřazen z výběrového řízení, 

nicméně jiným krajským soudem bude 

pozván k přijímacímu pohovoru pouze na 

základě dosažení stanoveného počtu bodů ve 

vstupním písemném testu organizovaném 

Justiční akademií. 

Nevyhověno. 

 

Není důvod limitovat možnost uchazeče účastnit se 

různých výběrových řízení.  

 

 

 

Taková situace může nastat, ale do budoucna se 

předpokládá, že krajské soudy budou preferovat 

variantu vypuštění písemného testu. 

6. Ministerstvo vnitra 14. D K § 15: 

Předložený návrh opouští možnost započtení 

doby předchozího výkonu právnické činnosti 

do doby výkonu přípravné služby, aniž by 

předkladatel vysvětlil důvody tohoto postupu. 

Doporučujeme zamýšlenou změnu 

přehodnotit, a to obzvláště za situace, kdy 

návrh vyhlášky o výběru, přijímání a odborné 

Vysvětleno.  

 

Vypouští se pouze duplicita se zákonem. Vyhláška 

neříkala nic jiného, než co již stanovil zákon, 

jednalo se tedy o zbytečné ustanovení. 
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přípravě právních čekatelů tuto možnost v 

případě právních čekatelů zachovává. 

Neshledáváme legitimní důvod, proč by měli 

být justiční čekatelé v tomto ohledu 

znevýhodněni, zvláště když § 110 odst. 3 a 4 

zákona o soudech a soudcích zůstávají 

zachovány. 

6. Ministerstvo vnitra 15. D K § 15 odst. 1: 

Postrádáme vysvětlení, z jakých důvodů došlo 

k odstranění možnosti vykonávat část 

přípravné služby u vrchních a nejvyšších 

soudů, což současná právní úprava (srov. § 10 

odst. 2 vyhlášky č. 303/2002 Sb.) umožňuje. 

Ministerstvo vnitra Je zakládán stav, kdy 

justiční čekatelé budou působit pouze u 

okresních, popř. krajských soudů, a u soudů 

vyššího stupně budou působit asistenti soudů. 

Nepokládáme toto řešení za přínosné a 

doporučujeme úpravu. Ostatně návrh 

vyhlášky o výběru, přijímání a odborné 

přípravě právních čekatelů, který byl 

paralelně předložen do mezirezortního 

připomínkového řízení, ponechává právním 

čekatelům možnost absolvovat část praxe u 

vrchního státního zastupitelství a Nejvyššího 

státního zastupitelství, popřípadě i u advokáta, 

notáře, soudního exekutora, Služby kriminální 

policie a vyšetřování Policie České republiky, 

finančního či katastrálního úřadu nebo jiného 

správního úřadu. 

Vysvětleno.  

 

Přípravná služba by se měla vykonávat primárně u 

okresních a krajských soudů, a to s ohledem na 

změnu obsahu přípravné služby.  

6. Ministerstvo vnitra 16. D K § 15 odst. 2: 

Má-li být čekatel zpravidla přidělen jednomu 

soudci, pak nám není jasné, jak bude 

Vysvětleno.  

 

Tzv. kolečko bude následovat až v další fázi 
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zajištěno, že čekatel v rámci přípravné služby 

dostane možnost absolvovat přípravnou 

službu v rámci různých úseků soudu (civilní, 

trestní, správní, insolvenční), aby byla 

zajištěna jeho příprava v co nejvyšší kvalitě. 

Doporučujeme tuto možnost v návrhu 

zohlednit. 

přípravy. Čekatel bude v rámci přípravné služby 

asistovat konkrétnímu soudci při výkonu 

každodenní agendy.  

6. Ministerstvo vnitra 17. D K § 20 odst. 2: 

Věta druhá dotčeného ustanovení působí 

značně nesrozumitelně a doporučujeme ji 

upravit. Uvést ji lze např. ve znění: „V 

průběhu písemné části odborné zkoušky je 

čekatel oprávněn jako pomůcku použít pouze 

právní informační systém poskytnutý 

ministerstvem.“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo vnitra 18. D K § 20 odst. 2: 

Dále doporučujeme zachovat stávající úpravu 

rozhodování komise o vyloučení čekatel z 

písemné části odborné zkoušky, tedy za slovo 

„tom“ vložit slovo „bezprostředně“. 

Nevyhověno 

Komise o vyloučení ze zkoušky nerozhoduje 

bezprostředně, ale až v řádu dní. V praxi postup 

vypadá následovně. Zjistí-li zaměstnanec 

ministerstva, že čekatel porušil povinnost pracovat 

samostatně v písemné části odborné závěrečné 

zkoušky, vyzve čekatele k ukončení této části 

odborné zkoušky. Zkušební komise následně při 

svém zasedání rozhodne o vyloučení čekatele. 

Vzhledem k tomu, že zkušební komise nezasedá ve 

stejný den, ve kterém se koná písemná část odborné 

závěrečné zkoušky, nemůže o vyloučení čekatele 

rozhodnout bezprostředně poté, co došlo k porušení 

povinnosti. 

6. Ministerstvo vnitra 19. D K absenci psychologického vyšetření: 

Nově by psychologické vyšetření mělo být 

prováděno až u osob navržených do funkce 

soudce, tj. následovalo by až po úspěšném 

Vysvětleno 

Tímto opatřením má dojít ke sjednocení okamžiku 

„provedení vyšetření“, neboť v současné době 

dochází k divergenci. U právních čekatelů jsou 
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absolvování odborné justiční zkoušky. 

Nepovažujeme tento přístup za vhodný, neboť 

v případě negativního výsledku vyšetření 

ztrácí justiční čekatel možnost stát se 

soudcem a celá jeho příprava (3 roky života) 

pozbývá smysl. Doporučujeme předkladateli 

zvážit, zda by i nadále psychologické 

vyšetření nemělo tvořit povinnou součást 

výběru do přípravné služby, čímž by se 

eliminovaly výše naznačené situace. Lze 

rovněž argumentovat i tím, že po dobu 

přípravné služby justiční čekatelé plní úkoly 

soudu, proto by bylo vhodné, aby tyto osoby 

byly plně způsobilé nejen po stránce odborné, 

ale i osobnostní. Opětovně odkazujeme na 

návrh vyhlášky o výběru, přijímání a odborné 

přípravě právních čekatelů, kde je 

absolvování psychologického vyšetření 

jakožto součást výběrového řízení zachováno. 

vyšetření prováděna při vstupu do dané profese, u 

asistentů až po úspěšném složení zkoušky. 

Taktéž pokud do této profese vstupuje osoba, která 

má exekutorskou zkoušku, advokátní zkoušku či 

notářskou zkoušku, rovněž nemá provedeno 

potřebné vyšetření a z tohoto důvodu návrh 

vyhlášky se snaží sjednotit tento okamžik jednotně 

pro všechny osoby, které chtějí vykonávat činnost 

soudce. 

 

Intenzitní příprava na funkci soudce bude probíhat 

v druhé části čekatelství, po složení zkoušky a 

absolvování výběrového řízení na pozici kandidáta 

na funkci soudce.  

6. Ministerstvo vnitra 20. D Připomínky legislativně technické a 

formálního charakteru: 

K celému návrhu: 

Doporučujeme sjednotit v navrhovaném 

právním předpisu používání uvozovek a 

číslovek (např. v § 4 odst. 2 je používán výraz 

„nejméně 30 dnů“ a v § 8 odst. 2 a odst. 3 

„nejméně 1 měsíc“). 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo vnitra 21. D K § 1: 

Doporučujeme předkladateli přehodnotit 

zavádění legislativních zkratek, lze 

připomenout, že zkratka „přípravná služba“ je 

zavedena již v § 109 odst. 1 zákona o soudech 

a soudcích a s odkazem na čl. 44 odst. 1 

Vyhověno. 
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Legislativních pravidel vlády je možné ji 

použít i v prováděcím právním předpisu. 

Navíc předkladatel v § 2 odst. 1 zavedenou 

legislativní zkratku „přípravná služba“ ne 

zcela respektuje a návrh tak působí zmatečně. 

6. Ministerstvo vnitra 22. D K § 2 odst. 6: 

Navrhujeme opravit překlep ve slově „byt“, 

kdy správný výraz zní „být“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo vnitra 23. D K § 24: 

Cílem přechodného ustanovení je, aby se 

výběrová řízení zahájená přede dnem nabytí 

účinnosti nově navrhované vyhlášky 

dokončila podle stávající právní úpravy, což 

však normativní text nevystihuje zcela jasně. 

Doporučujeme tedy slova „o výběru, 

přijímání a odborné přípravě justičních a 

právních čekatelů a o odborné justiční 

zkoušce a odborné závěrečné zkoušce 

právních čekatelů“ nahradit slovy „ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky“. 

Vyhověno jinak 

Podle čl. 51 odst. 2 vyvstane-li potřeba upravit 

vztah k dosavadní právní úpravě tak, že je třeba 

odkázat na jiný právní předpis, uvede se úplná 

citace tohoto právního předpisu (čl. 61) při jeho 

první citaci v přechodných ustanoveních a při druhé 

a další citaci se použije zkrácená citace (čl. 62). 

 

Znění přechodných ustanovení bude následující: 

 

Výběrová řízení vyhlášená přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky 

Ministerstva spravedlnosti 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 účinném přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky. 

6. Ministerstvo vnitra 24. D K § 25: 

Upozorňujeme, že zrušovací ustanovení by 

mělo zahrnovat i novely vyhlášky č. 303/2002 

Sb., tj vyhlášky č. 172/2003 Sb. a č. 188/2007 

Sb. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo vnitra 25. D K poznámkám pod čarou: 

Doporučujeme při zakomponování poznámek 
Nevyhověno. 

Umístění poznámky pod čarou ve smyslu 
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pod čarou respektovat zavedené legislativní 

zvyklosti a text, který je předmětem 

poznámek pod čarou, psát v zápatí 

příslušných stran. 

připomínky legislativní pravidla vlády neřeší. 

7. Ministerstvo 

zdravotnictví 

1. Z Požadujeme v § 12 odst. 3  

- slova „potvrzení o zdravotním stavu“ 

nahradit slovy „lékařského posudku o 

zdravotní způsobilosti k práciX)“, 

- doplnit poznámku pod čarou ve znění: 

 

„x) § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, ve znění 

zákona č. 47/2013 Sb. a zákona č. 202/2017 

Sb.“. 

 

Odůvodnění: 

Z § 12 odst. 3 návrhu vyhlášky mimo jiné 

vyplývá, že součástí přijímacího pohovoru s 

uchazečem o přijetí do přípravné služby je 

posouzení potvrzení o jeho zdravotním stavu 

komisí, před níž se přijímací pohovor 

uskutečňuje. Není zřejmé, co se rozumí 

„potvrzením o zdravotním stavu“, které 

vyhláška bez dalšího předpokládá; nejsou 

stanoveny žádné požadavky na toto potvrzení. 

Ani odůvodnění návrhu vyhlášky potvrzení o 

zdravotním stavu nijak nevysvětluje. 

 

Ustanovení § 111 odst. 1 a 2 zákona č. 6/2002 

Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 

správě soudů a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 

znění pozdějších předpisů, stanoví, že 

Vyhověno. 
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přípravná služba se vykonává v pracovním 

poměru založeném pracovní smlouvou; za stát 

pracovní smlouvu s justičním čekatelem 

uzavírá a v pracovněprávních vztazích za něj 

jedná krajský soud. Do pracovního poměru 

justičního čekatele může být přijat jen ten, 

kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce 

soudce podle § 60 odst. 1 až 4 zákona (s 

výjimkou věku, zkušeností a odborné justiční 

zkoušky).  

 

Zákon č. 6/2006 Sb. nestanoví žádné zvláštní 

požadavky na zdravotní způsobilost a 

posuzování zdravotní způsobilosti. Platí tedy 

zákoník práce, a jde-li o posuzování zdravotní 

způsobilosti k práci (činnosti), zákon č. 

373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Výstupem takového posouzení je lékařský 

posudek o zdravotní způsobilosti. 

 

Podle ustanovení § 103 dost. 1 písm. a) 

zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost 

nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával 

práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho 

zdravotní způsobilosti (viz též § 106 odst. 4 

písm. b) ZP). Pro splnění této povinnosti je 

nutné, aby uchazeč o zaměstnání absolvoval v 

souladu se zákonem č. 373/2011 Sb. 

posouzení zdravotní způsobilosti k práci a 

předložil lékařský posudek o zdravotní 

způsobilosti k práci.  
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Posuzování zdravotní způsobilosti osoby 

ucházející se o zaměstnání (vstupní lékařskou 

prohlídku) vymezuje ustanovení § 59 zákona 

č. 373/2011 Sb. (viz též vyhláška č. 79/2013 

Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, (vyhláška o pracovnělékařských 

službách a některých druzích posudkové 

péče)). Vstupní lékařská prohlídka se mimo 

jiné provádí vždy před vznikem pracovního 

poměru, a to u poskytovatele 

pracovnělékařských služeb, s nímž má 

zaměstnavatel uzavřenu smlouvu, nebo za 

zákonem stanovených podmínek u 

registrujícího poskytovatele zdravotních 

služeb (viz § 59 v návaznosti na § 54 zákona 

č. 373/2011 Sb.), nestanoví-li jiný právní 

předpis jinak.  

 

Zákon č. 6/2002 Sb. nestanoví jinak. Vstupní 

prohlídka uchazeče o přijetí do přípravné 

služby by se tedy měla uskutečnit u 

poskytovatele pracovnělékařských služeb 

příslušného krajského soudu, popřípadě u 

registrujícího poskytovatele v oboru 

všeobecné praktické lékařství, ke kterému 

příslušný krajský soud uchazeče vyšle. 

Posouzení zdravotní způsobilosti a lékařský 

posudek ze vstupní prohlídky nelze nahradit 

blíže nespecifikovaným potvrzením o 

zdravotním stavu. Při ponechání potvrzení o 

zdravotním stavu ve vyhlášce by se musel 

uchazeč podrobit dvakrát lékařské prohlídce, 
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a to pro účely  nespecifikovaného potvrzení 

(lékařskou prohlídku hradí sám), a pak před 

uzavřením pracovního poměru justičního 

čekatele -pracovnělékařské vstupní prohlídce 

(k úhradě viz § 59 odst. 2 zákona č. 373/2011 

Sb.) 

 

Dále upozorňujeme, že proti lékařskému 

posudku lze podat návrh na jeho přezkoumání 

(viz § 46 a násl. zákona č. 373/2011 Sb.); což 

proti potvrzení nelze. 

8. Ministerstvo kultury 1. D Obecně k návrhu 

Souhlasíme s tím, že je třeba obnovit systém 

výběru justičních čekatelů, který bude 

transparentní a jednotný pro všechny krajské 

soudy a který povede k systematické přípravě 

budoucích soudců a k primárnímu výběru 

nových soudců z řad čekatelů. Máme však 

pochybnosti o tom, zda navrhovaná právní 

úprava pomůže dosáhnout uvedeného cíle. V 

Odůvodnění návrhu je sice proklamováno, že 

justiční čekatelé by měli nově kompletně 

nahradit asistenty soudců u soudů prvního 

stupně, vyhláška však dle našeho názoru 

neobsahuje žádné mechanismy, které by 

krajské soudy přiměly opustit pro ně výhodné 

obsazování funkcí soudců osobami z řad 

jejich asistentů. I přes navrhované změny se 

nadále jeví jako výrazně jednodušší 

zaměstnávat asistenty soudců než justiční 

čekatele. Klademe tak otázku, zda je vůbec v 

moci pouhého prováděcího předpisu prosadit 

takto zásadní systémovou změnu a nahradit 

Vysvětleno. 

Návrh vyhlášky je pouze jedním z opatření, které 

má k deklarovanému cíli vést. 

 

Krajské soudy nelze zavázat k obsazování míst 

justičních čekatelů, návrh vyhlášky je doplněn 

dalšími opatřeními, jako jsou např. personální 

posílení soudů a s tím spojené navýšení finančních 

prostředků na platy justičních čekatelů. Máme za 

to, že společně tato opatření mohou motivovat 

soudy k přípravě justičních čekatelů. 
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zavedenou praxi. 

8. Ministerstvo kultury 2. D K názvu vyhlášky 

Odbornou přípravu justičních čekatelů 

označuje zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, 

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 

změně některých dalších zákonů (zákon o 

soudech a soudcích), ve znění pozdějších 

předpisů, termínem „přípravná služba 

justičních čekatelů“ (§ 109). Označení 

„odborná příprava“ používá uvedený zákon v 

širším smyslu, nejen jako přípravu justičních 

čekatelů, ale i dalších osob (viz § 83 odst. 1 a 

2 – odborná příprava a odborné vzdělávání 

soudců, státních zástupců, justičních a 

právních čekatelů a dalších zaměstnanců 

soudů a státních zastupitelství, notářů, 

advokátů, soudních exekutorů, advokátních 

koncipientů, notářských koncipientů, 

notářských kandidátů, exekutorských 

koncipientů a exekutorských kandidátů). S 

ohledem na to, že zákon, k jehož provedení 

má být navrhovaná vyhláška vydána, již 

termín „přípravná služba“ užívá, 

doporučujeme již v názvu vyhlášky toto 

spojení použít; název vyhlášky by tedy zněl: 

„Vyhláška o výběru, přijímání  

a přípravné službě justičních čekatelů a o 

odborné justiční zkoušce.“ 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo kultury 3. D K nadpisu části druhé, k § 2 odst. 5 a k § 12 

odst. 3 

Vzhledem k zavedení zkratky „čekatel“ v 

úvodním ustanovení vyhlášky (§ 1) 

Vyhověno. 
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doporučujeme z nadpisu části druhé, z 

ustanovení § 2 odst. 5 a ustanovení § 12 odst. 

3 odstranit slovo „justičních“, resp. „justiční“. 

8. Ministerstvo kultury 4. D K § 3 a § 4 

Z textu ustanovení § 3 a § 4 nevyplývá, zda je 

vstupní písemný test organizován centrálně 

pro celou Českou republiku nebo zda může 

být organizován např. jen pro jeden či několik 

obvodů krajských soudů. Předpoklad centrální 

organizace testu a další podrobnosti vztahující 

se k jeho konání jsou popsány pouze v 

Odůvodnění. 

V textu ustanovení § 4 není stanoveno ani 

kritérium pro výběr skupiny zájemců, kteří 

budou ke vstupnímu testu pozváni. Není tak 

zřejmé, zda je Justiční akademie povinna k 

testu pozvat všechny zájemce, kteří se do 

určitého data zaregistrují do evidence, nebo 

jen zájemce některé (zda je např. konání testů 

omezeno kapacitně). Opět pouze v 

Odůvodnění je uvedeno, že v jednom termínu 

bude možné přezkoušet přibližně 100 osob. 

Doporučujeme v tomto smyslu uvedená 

ustanovení vyhlášky doplnit. Rovněž text 

Odůvodnění vztahující se k uvedeným 

ustanovením doporučujeme upravit tak, aby 

příslušná ustanovení vyhlášky zdůvodňoval a 

vysvětloval namísto popisu organizačních 

detailů, které budou patně upraveny 

metodickým pokynem či jiným interním 

předpisem Ministerstva spravedlnosti, nikoli 

navrhovanou vyhláškou. 

Nevyhověno. 
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8. Ministerstvo kultury 5. D K § 13 odst. 1 

V ustanovení § 13 odst. 1 větě první chybí za 

slovem „krajského“ slovo „soudu“ a čárka 

(„Uchazeče přijímá do přípravné služby 

předseda krajského soudu, přitom přihlíží  

k výsledkům…“). 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo kultury 6. D K § 14 

Z ustanovení § 14 popisujícího plán přípravné 

služby nevyplývá, zda je plán přípravné 

služby zpracováván individuálně pro každého 

jednotlivého čekatele nebo zda má být 

zpracován obecný plán přípravné služby, 

který jsou povinni plnit všichni justiční 

čekatelé působící v určité době v obvodu 

určitého krajského soudu. Doporučujeme v 

tomto směru právní úpravu upřesnit nebo 

alespoň vysvětlit v Odůvodnění navrhované 

vyhlášky. 

Nevyhověno. 

Již v současné době má každý právní čekatel svůj 

vlastní individuální plán. Tato koncepce bude 

zachována i do budoucna. 

8. Ministerstvo kultury 7. D K § 17 odst. 2 

V § 17 odst. 2 doporučujeme za slovo 

„čekatelů“ doplnit čárku. Bez čárky má 

souvětí jiný význam než s čárkou. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo kultury 8. D K Obecné části Odůvodnění 

K části b) – Personální navýšení na 

soudech (justiční čekatelé) 

Z textu této části Odůvodnění nevyplývá, 

kterého soudního personálu se týká navýšení 

v rozsahu 20%, ani není zřejmé, jakým 

způsobem budou soudy motivovány k tomu, 

aby nově vytvořená pracovní místa obsadily 

právě justičními čekateli a nikoli např. dalšími 

asistenty soudců. 

Vysvětleno. 

Návrh vyhlášky je pouze jedním z opatření, které 

má k deklarovanému cíli vést.  

 

Krajské soudy nelze zavázat k obsazování míst 

justičních čekatelů, návrh vyhlášky je doplněn 

dalšími opatřeními, jako jsou např. personální 

posílení soudů a s tím spojené navýšení finančních 

prostředků na platy justičních čekatelů. Máme za 

to, že společně tato opatření mohou motivovat 

soudy k přípravě justičních čekatelů. 
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8. Ministerstvo kultury 9. D K části h) – Zhodnocení korupčních rizik 

Přestože předkladatel v této části Odůvodnění 

uvádí, že korupční příležitosti při výběru 

justičních čekatelů jsou nízké, domníváme se, 

že proces výběru justičních čekatelů obsahuje 

několik fází, kde se naopak možnosti korupce 

otevírají, např. vyhodnocení vstupního testu, 

výběrové řízení do přípravné služby, 

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče do 

přípravné služby (výslovně bez možnosti 

podat opravný prostředek), skládání odborné 

zkoušky. V Odůvodnění je bez bližšího 

rozvedení uvedeno, že již existují funkční 

systémy kontroly a ty jsou do nové úpravy 

přebírány. Doporučujeme doplnit, o jaké 

systémy kontroly se jedná, jaká konkrétní 

korupční rizika existují a jak je proti nim 

zasahováno. 

Nevyhověno. 

8. Ministerstvo kultury 10. D Ke Zvláštní části Odůvodnění 

K § 13 – Přijetí uchazeče do přípravné služby 

Ve třetím odstavci této části Odůvodnění 

doporučujeme na konci druhé věty doplnit 

název zákona, o jehož ustanovení § 110 odst. 

3 se zde hovoří [zákon č. 6/2002 Sb., o 

soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon  

o soudech a soudcích), ve znění pozdějších 

předpisů]. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo kultury 11. D K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 

regulace 

Částečně vyhověno. 
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K bodu 1.6 – Zhodnocení rizika 

V závěru pátého odstavce této části Závěrečné 

zprávy z hodnocení dopadů regulace 

doporučujeme slovo „níže“ v závorce nahradit 

slovem „výše“ vzhledem k umístění grafu nad 

tímto textem. 

Popisky u grafu doporučujeme uvádět v 

českém jazyce a z důvodu lepší čitelnosti 

větším písmem. 

Slovo „níže“ bude nahrazeno slovem „výše“. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o originální text, 

popisky zůstanou v cizím jazyce, avšak z důvodu 

lepší čitelnosti textu bude zvoleno větší písmo. 

9. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

1. D K § 13 odst. 1 

V první větě tohoto ustanovení je za slovy 

„předseda krajského“ třeba doplnit slovo 

„soudu“. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

2. D K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 

regulace  

Máme za to, že v bodě 4.2 „stanovení pořadí 

variant a výběr nejvhodnějšího řešení“ 

neodpovídá u „vstupního písemného testu“ 

zde uvedené pořadí variant skutečnosti. Jako 

první, tedy nejvhodnější je zde uvedena 

Varianta 1, což je podle bodu 2.2 varianta, 

která počítá s konáním vstupního písemného 

testu výlučně v režii Justiční akademie. Podle 

návrhu právní úpravy však vstupní test 

zajišťuje a organizuje Justiční akademie ve 

spolupráci s ministerstvem (§ 3 odst. 2). 

Doporučujeme Závěrečnou zprávu upravit či 

upřesnit. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

1. D K návrhu vyhlášky 

V textu návrhu vyhlášky doporučujeme dbát 

na důsledné používání zavedených 

legislativních zkratek ve smyslu čl. 44 

Legislativních pravidel vlády (např. v § 1 je 

Vyhověno. 
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zavedena legislativní zkratka „čekatel“ pro 

slovní spojení „justiční čekatelé“, avšak 

nadpis části druhé zní „Výběr justičních 

čekatelů“) a legislativní zkratky zavádět na 

místě, kde se slovní spojení použije poprvé 

(např. legislativní zkratku „výběrové řízení“ 

zavést již v § 6 odst. 1 namísto v § 8 odst. 1). 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

2. D § 2 odst. 5  
Z důvodové zprávy vyplývá, že zájemce 

obdrží e- mail potvrzující jeho registraci do 

evidence a přiřazení pořadového čísla. 

Doporučujeme tuto skutečnost do textu 

vyhlášky doplnit.            

Nevyhověno. 

Nepovažujeme za nutné tuto skutečnost uvádět i do 

vyhlášky. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

3. D § 9 

Do textu ustanovení nazvaného „Pozvánka“ 

doporučujeme doplnit údaje, které musí 

pozvánka k písemnému testu zaslaná 

předsedou krajského soudu obsahovat. 

Nevyhověno. 

Nepovažujeme za nutné tyto údaje uvádět do 

vyhlášky. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

4. D § 13 odst. 1  

V první větě je nutno doplnit za slovo 

„krajského“ chybějící slovo „soudu“. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

5. D § 18 odst. 1  

Doporučujeme zvážit vhodnost odkazu na § 

116 zákona č. 6/2002 Sb., který v odstavci 2 

stanoví, že v době trvání pracovního poměru 

podle odstavce 1 vykonává justiční čekatel 

úkony soudu svěřené podle zvláštního 

právního předpisu vyššímu soudnímu 

úředníkovi, přičemž však není dostatečně 

zřejmé, zda se nejedná pouze o justiční 

čekatele, kteří již složili odbornou justiční 

zkoušku.   

Vyhověno. 
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10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

6. D § 20 odst. 1  

Navrhujeme posoudit správnost užití pojmu 

„obchodní věc“, má-li být srozumitelně 

specifikována oblast práva, z níž má být 

justičním čekatelem vypracováno rozhodnutí, 

a to s ohledem ke změnám právní úpravy v 

souvislosti s rekodifikací soukromého práva.         

Nevyhověno. 

V důsledku rekodifikace došlo ke změně 

systematiky právní úpravy soukromého práva, ale 

na úrovni teoretického vymezení právních oblastí 

ke změně nedošlo. I nadále jsou tedy rozlišovány 

„věci občanskoprávní“ a „věci obchodní“; toto 

dělení je zavedené, obecně přijímané a 

srozumitelné. Vzhledem k tomu, že koncepce 

písemné části odborné justiční zkoušky se nemění, 

není důvod k provedení navrhované změny, která 

by navíc mohla vnést nejistotu do výkladu 

předmětného ustanovení. 

 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

7. D § 20 odst. 2  

Slova „Jako pomůcek“ doporučujeme 

nahradit např. slovy „Z pomůcek“ nebo „Jako 

pomůcku“. 

Vyhověno. 

V textu vyhlášky bude použito „Jako pomůcku“. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

8. D § 24  

Za název rušené vyhlášky č. 303/2002 Sb. 

doporučujeme doplnit její novelizace slovy 

„ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb. a 

vyhlášky č. 188/2007 Sb.“. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

9. D § 25  

Doporučujeme uvést jako rušené právní 

předpisy i vyhlášku č. 172/2003 Sb. a 

vyhlášku č. 188/2007 Sb.     

Vyhověno. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

10. D K odůvodnění 

Písm. c) na str. 3 obecné části - popisky u 

grafu doporučujeme upravit tak, aby byly 

čitelné. 

Vyhověno. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o originální text, 

popisky zůstanou v cizím jazyce, avšak z důvodu 

lepší čitelnosti textu bude zvoleno větší písmo. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

11. D Písm. e) obecné části na str. 5 až 6 - je nutno 

změnit označení jednotlivých oblastí nákladů, 

neboť je zaměnitelné s označením 

Vyhověno. 
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jednotlivých bodů obecné části odůvodnění, 

jež jsou rovněž označeny malými písmeny.    

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

12. D Písm. h) na str. 7 a 8 - doporučujeme doplnit, 

jaká korupční rizika lze očekávat, jaké existují 

funkční systémy vlastní kontroly a jaké 

kontrolní mechanismy budou vytvořeny, aby 

byla korupční rizika minimalizována. 

Nevyhověno. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

13. D Zvláštní část  
Upozorňujeme, že nadpisy k odůvodnění 

jednotlivých ustanovení návrhu vyhlášky jsou 

odlišné od nadpisů uvedených v návrhu 

vyhlášky, navrhujeme je proto sjednotit nebo 

nadpisy z textu odůvodnění vypustit. 

Nevyhověno. 

V odůvodnění jsou nadpisy spíše pro přehlednost 

členění odůvodnění, jindy je zvolen jednodušší text 

než legislativně technicky odpovídající. 

Domníváme se, že odůvodnění je i takto 

srozumitelné. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

14. D K § 2 na str. 10  

V poslední větě prvního odstavce 

doporučujeme uvést konkrétně právní předpis, 

který upravuje náležitosti pro posouzení 

kvality zájemce, a ve druhé větě druhého 

odstavce doporučujeme doplnit, jaké 

negativní důsledky jsou s neoznámením údajů 

Justiční akademii zájemcem spojeny. 

Nevyhověno. 

Pokud zájemce např. neaktualizuje adresu 

elektronické pošty, nebude moci Justiční akademie 

komunikovat se zájemcem a zasílat aktuální 

informace. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

15. D K § 3  
Dáváme ke zvážení, zda text prvního odstavce 

týkající se obsahu testu by nebylo vhodné 

zapracovat přímo do návrhu vyhlášky. Dále 

upozorňujeme, že mezi údaji uvedenými v § 2 

odst. 4 návrhu vyhlášky, které by měl 

obsahovat registrační formulář, není údaj o 

tom, na jakém místě má zájemce zájem 

skládat test.     

Nevyhověno. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

16. D K § 4 na str. 11 - ve druhém odstavci slovo 

„emailem“ doporučujeme přesunout za slovo 

„doručena“. 

Vyhověno. 
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10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

17. D K § 13  

Ve třetím odstavci je nutno za slova „§ 110 

odst. 3“ uvést, o jaký právní předpis se zde 

jedná. 

Nevyhověno. 

V ustanovení § 13 není žádný odkaz. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

18. D K § 16 až 18 a k § 19 až 23  

Doporučujeme doplnit odůvodnění ustanovení 

ve smyslu čl. 16 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády, tj. doplnit vysvětlení účelu 

ustanovení, principů i nezbytnosti. 

Nevyhověno. 

S ohledem na to, že stávající právní úprava, která 

byla převzata z vyhlášky č. 303/2002 Sb. je zcela 

vyhovující, jeví se nám doplnění o bližší 

odůvodnění této úpravy nadbytečné. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

19. D K § 26  
Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodnější 

text odůvodnění uvedený na str. 18 přesunout 

do textu odůvodnění přechodných ustanovení. 

Dále doporučujeme slovo „navazujících“ 

uvedené před slovem „měsících“ ve třetím 

odstavci na str. 19 nahradit vhodnějším 

slovem, např. „následujících“.                 

Nevyhověno. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

20. D Bod 1.6 - v pátém odstavci doporučujeme 

slova v závorce „(viz graf níže)“ upravit tak, 

aby odpovídala skutečnému umístění grafu na 

stránce. V této souvislosti upozorňujeme na 

nečitelnost popisek u grafu. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

21. D Bod 2.2  
Slovo „režii“ doporučujeme nahradit 

vhodnějším výrazem, popř. jej opsat vícero 

slovy. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

22. D Bod 3.0  
Ve variantě 0 doporučujeme za slovo 

„justice“ doplnit slovo „by“ a ve variantě 1 za 

slovo „novelizován“ udělat čárku. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

23. D Bod 4.2  
V první větě doporučujeme číslovku „2“ 

nahradit číslovkou „1“, neboť jako 

Vyhověno. 
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preferovaná je dále uvedena varianta 1. 

11. Ministerstvo 

zemědělství 

1. D V obecné rovině: 

Ministerstvo zemědělství souhlasí s potřebou 

zavedení jednotného transparentního a 

předvídatelného režimu výběru kandidátů na 

místa soudců, resp. soudců.  

Z obecné části odůvodnění je zřejmé, že jako  

hlavní problém, pokud jde o oblast justičních 

čekatelů, není vnímán ani tak postup při jejich 

výběru, průběh čekatelské praxe nebo 

odborné zkoušky, ale spíše reálná neochota 

krajských soudů čekatelská místa vůbec 

obsazovat a jejich postupné vytlačování 

asistenty soudců, jejichž výběr i přijímání je 

jednodušší a jejich "přínos" pro každodenní 

fungování soudů vnímán jako větší. Otázkou 

je, zda navrhované změny v předkládané  

vyhlášce mohou skutečně vést k tomu, co 

Ministerstvo spravedlnosti deklaruje jako 

jejich účel - tedy obnovení systému justičních 

čekatelů jako primárního zdroje budoucích 

soudců a větší transparentnost a objektivita 

výběru jak justičních čekatelů, tak soudců 

samotných. 

 

Ani navrhovaná úprava totiž žádným 

způsobem nezavazuje krajské soudy k tomu, 

aby místa justičních čekatelů obsazovaly.  

 

 

 

 

Vysvětleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh vyhlášky je pouze jedním z opatření, které 

má k deklarovanému cíli vést.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajské soudy nelze zavázat k obsazování míst 

justičních čekatelů, návrh vyhlášky je doplněn 

dalšími opatřeními, jako jsou např. personální 

posílení soudů a s tím spojené navýšení finančních 

prostředků na platy justičních čekatelů. Máme za 

to, že společně tato opatření mohou motivovat 

soudy k přípravě justičních čekatelů. 
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V materiálu též postrádáme jasné 

mechanismy, kterými má být zaručeno, že již 

nebude „prostor pro nejrůznější výběrová 

řízení a uplatňování „subjektivních“ vlivů na 

obsazování funkce soudce“ (viz 4. strana 

obecné části Odůvodnění). Skutečnost, že 

kandidát na funkci soudce prochází dvojím 

výběrovým řízením (na pozici justičního 

čekatele a na funkci soudce), sama o sobě 

nezaručuje, že celý proces bude transparentní 

a prostý „rodinného lobbingu.“  

 

Je také otázkou, zda materiál a navrhovaná 

právní úprava nesměřuje k potlačení 

zákonných ustanovení § 117 odst. 4 (možnost 

složení odborné justiční zkoušky jinými 

osobami v justici) a § 60 odst. 5 (uznání jiné 

odborné zkoušky) zákona o soudech a 

soudcích, když tvrdí, že jedinou možností, jak 

zaručit kvalitní kandidáty na funkci soudce, je 

podrobit zájemce dlouhodobé přípravě ve 

formě přípravné justiční služby. Opomíjí se 

tak skutečnost, že zákon umožňuje 

„prolínání“ jiných právnických profesí právě 

tím, že za odbornou justiční zkoušku se 

považuje též advokátní zkouška, závěrečná 

zkouška právního čekatele, notářská zkouška 

a odborná exekutorská zkouška. Tedy že 

předpoklady pro výkon funkce soudce má i 

osoba, která nemusela projít formací 

přípravné služby, ale ve výběrovém řízení 

 

 

Na návrh vyhlášky navazuje instrukce ministra, 

která upravuje výběr kandidátů na funkci soudce. 

Výběrová řízení budou probíhat pod záštitou 

Justiční akademie a výběrové komise budou 

složeny ze zástupců různých skupin. Členy 

výběrové komise bude jmenovat ministr z řad 

soudců, odborníků právní teorie a zaměstnanců 

ministerstva.  

 

 

 

 

Navrhovaná úprava nijak nezasahuje do možnosti 

složení odborné justiční zkoušky jinými osobami, i 

nadále bude možné pro jiné osoby složit justiční 

zkoušku.  

 

 

 

 

 

Jak již bylo uvedeno výše, na návrh vyhlášky 

navazuje instrukce ministra, která upravuje výběr 

kandidátů na funkci soudce. V této úpravě se 

výslovně počítá s osobami z jiné právní praxe.  
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prokáže vysoké znalosti a osobní předpoklady 

pro výkon funkce soudce. 

 

Máme za to, že pokud chce Ministerstvo 

spravedlnosti dosáhnout deklarovaného cíle, 

mělo by se spíše než na úpravu v oblasti 

výběru a přípravy justičních čekatelů zaměřit 

na právní úpravu oblasti vlastního výběru a 

ustanovování soudců. 

S návrhem vyhlášky tedy nesouhlasíme a 

doporučujeme připravit změnu po širší 

diskuzi s odbornou veřejností formou zákona. 

 

 

 

Návrh vyhlášky je pouze jedním z opatření, které 

má za cíl zlepšit výběr soudců. Výběr justičních 

čekatelů je de facto na počátku řetězce, proto 

považujeme za vhodné se změnami začít již ve fázi 

výběru justičních čekatelů. S konstatováním, že je 

potřeba se zaměřit na úpravu vlastního výběru 

soudců nelze jinak než souhlasit. Vlastní výběr 

soudců je upraven instrukcí ministra.  

 

11. Ministerstvo 

zemědělství 

2. D Bez ohledu na obecné připomínky k materiálu 

uplatňujeme následující konkrétní 

připomínky: 

Z navrhované právní úpravy výběrového 

řízení  byla zcela vypuštěna fáze odborného 

psychologického vyšetření a dle textu 

odůvodnění tato bude přesunuta do 

výběrového řízení na funkci soudce. V této 

souvislosti není zřejmé,  proč v případě 

právních čekatelů byl stávající systém 

zachován (dle souběžně předkládaného 

návrhu vyhlášky). Ve výsledku to povede k 

tomu, že výběr právních čekatelů (budoucích 

státních zástupců) bude probíhat přísnější 

formou než výběr justičních čekatelů 

(budoucích soudců). 

Vysvětleno. 

Výběr soudců a výběr státních zástupců bude 

nadále probíhat odlišně. Není však pravda, že by 

výběr právních čekatelů probíhal přísnější formou. 

Psychologické vyšetření se pouze posouvá do další 

fáze výběru soudců. 

11. Ministerstvo 

zemědělství 

3. D Z textu vyhlášky v  § 2 není zřejmé, jakým 

způsobem bude zájemci potvrzena skutečnost, 

že byl úspěšně zařazen do evidence - tento 

nemá žádnou možnost, jak si tuto skutečnost 

ověřit, neboť dle § 7 odst. 2 by zájemci 

Nevyhověno. 

Evidence bude elektronický systém, který bude se 

zájemcem komunikovat prostřednictvím emailu. 

Nepovažujeme za nutné tuto skutečnost do 

vyhlášky uvádět. 
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neměli mít přístup  do evidence. V 

odůvodnění je sice informace o potvrzujícím 

e-mailu, ale bylo by vhodné, aby tato 

informace byla zřejmá již z textu vyhlášky. 

Dále v tomto ustanovení není žádným 

způsobem řešena situace, kdy zájemce uvede 

při registraci neúplné nebo nesprávné údaje - 

pokud má být registrace považována za 

přihlášku do výběrových řízení, měl by být 

minimálně vyzván k opravě nebo doplnění 

těchto údajů nebo na tuto skutečnost 

upozorněn. 

 

 

 

 

Registrace do evidence bude prováděna 

prostřednictvím inteligentního formuláře, který 

zájemce provede registrací a neumožní zanechat 

neúplné informace. Jinými slovy, pokud zájemce 

nevyplní např. datum narození, systém mu 

neumožní registraci odeslat. Pokud dojde ke změně 

údajů, zájemce tuto skutečnost oznámí Justiční 

akademii, na tuto možnost pak vyhláška pamatuje.  

11. Ministerstvo 

zemědělství 

4. D Navrhujeme do § 2 odst. 4 písm. b) rozšířit 

údaje uváděné jako součást registrace také o 

základní informace o pracovních 

zkušenostech, odpovídající profesnímu 

životopisu (který byl i součástí přihlášky dle 

předchozí právní úpravy ve vyhlášce č. 

303/2002 Sb. a tento požadavek zůstal 

zachován i v nově předkládané vyhlášce 

vztahující se na právní čekatele). Přitom 

profesní životopis je standardní součástí 

výběrových řízení na v podstatě veškeré 

pracovní pozice a může o zájemci v dalších 

fázích řízení poskytnout důležité informace. 

Vyhověno jinak. 

Životopis bude vyžadován až ve fázi přijímacího 

pohovoru v rámci výběrového řízení 

organizovaného krajskými soudy. Požadavek 

předložení životopisu byl proto doplněn do § 12 

odst. 3. 

11. Ministerstvo 

zemědělství 

5. D V textu vyhlášky v § 12 odst. 3 je jako 

součást ústního přijímacího pohovoru 

uvedeno i "posouzení" dokladů 

předkládaných uchazečem, aniž by bylo 

zřejmé, z jakých hledisek budou tyto doklady 

posuzovány. 

 

 

Vysvětleno. 

U jednotlivých dokladů se posuzují různé 

skutečnosti. U výpisu z rejstříku trestů bude touto 

skutečností bezúhonnost, u potvrzení zdravotního 

stavu budou takovou skutečností zpráva o tom, že 

je uchazeč zdravotně způsobilý k výkonu práce 

justičního čekatele.  
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Z odůvodnění není zřejmé, z jakého důvodu 

již není (oproti původní úpravě i návrhu 

vyhlášky vztahující se na právní čekatele) 

nadále požadováno předložení úředně ověřená 

kopie dokladu o dosažení požadovaného 

vysokoškolského právnického vzdělání, resp. 

jakým jiným způsobem pak bude ověřována 

pravost takového dokladu. 

Navrhujeme, aby mezi doklady předkládané 

při ústním přijímacím pohovoru byl zahrnut 

také profesní životopis, pokud tento nebude 

vyžadován již při registraci zájemce [viz 

připomínka č. 3 k § 2 odst. 4 písm. b)]. 

Předpokládá se, že uchazeč k ústnímu pohovoru 

přinese originál dokladu o vzdělání. Doklad 

předloží k nahlédnutí. V předchozí úpravě byla 

přihláška zasílána poštou a již součástí přihlášky 

bylo předložení dokladů. Úprava má za cíl 

nezatěžovat zájemce nad rámec nutný.  

12. Ministerstvo financí 1. Z Zásadní připomínka:  

Předpokládaný hospodářský a finanční 

dopad 

Pokud jde o náklady na vytvoření aplikace a 

její správu, pak předpokládáme, že uvedené 

náklady budou hrazeny v rámci výdajů 

kapitoly Ministerstva spravedlnosti, 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. V tomto smyslu 

požadujeme doplnit odůvodnění. 

Pokud jde o personální a mzdové dopady, 

nesouhlasíme s dopady uvedenými v 

odůvodnění, kde je v souvislosti s 

navrhovanou právní úpravou požadováno 

navýšení počtu zaměstnanců o 2 pracovní 

místa v Justiční akademii k zajištění realizace 

agendy správy evidence justičních čekatelů s 

Vyhověno. 
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předpokládaným dopadem v oblasti 

prostředků na platy v celkové výši 669 792 

Kč ročně (910 917 Kč vč. příslušenství) a o 

další 1 pracovní místo právníka (taktéž v 

Justiční akademii), který by měl na starosti 

zejména tvorbu vstupních testů a náročnější 

procesy v rámci první fáze výběru justičních 

čekatelů s předpokládaným dopadem v oblasti 

prostředků na platy ve výši 420 000 Kč ročně 

(567 000 Kč vč. příslušenství). Jakékoliv 

posílení Justiční akademie v oblasti počtu 

míst resp. prostředků na platy je 

neakceptovatelné. Požadujeme v materiálu 

explicitně uvést, že navržená úprava bude v 

případě Justiční akademie zabezpečena v 

rámci stávajících výdajových limitů státního 

rozpočtu. 

Pozn.  

Personální navýšení na soudech o 173 pozic 

pro justiční čekatele s předpokládaným 

dopadem v oblasti prostředků na platy ve výši 

57 090 000 Kč (77 642 400 Kč vč. 

příslušenství) je akceptováno a je zahrnuto v 

přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ministerstvo financí 2. D K § 24 

Na konci textu tohoto ustanovení 

doporučujeme slova „o výběru, přijímání a 

odborné přípravě justičních a právních 

čekatelů a o odborné justiční zkoušce a 

odborné závěrečné zkoušce právních 

čekatelů“ nahradit slovy „ve znění účinném 

přede dnem této vyhlášky“. 

Vyhověno jinak 

Podle čl. 51 odst. 2 vyvstane-li potřeba upravit 

vztah k dosavadní právní úpravě tak, že je třeba 

odkázat na jiný právní předpis, uvede se úplná 

citace tohoto právního předpisu (čl. 61) při jeho 

první citaci v přechodných ustanoveních a při druhé 

a další citaci se použije zkrácená citace (čl. 62). 
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Znění přechodných ustanovení bude následující: 

 

Výběrová řízení vyhlášená přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky 

Ministerstva spravedlnosti 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 účinném přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky. 

12. Ministerstvo financí 3. D K § 25 

Upozorňujeme, že je třeba zrušit i vyhlášky č. 

172/2003 Sb. a č. 188/2007 Sb., kterými byla 

vyhláška č. 303/2002 Sb. novelizována. 

Vyhověno. 

12. Ministerstvo financí 4. D K poznámkám pod čarou  

Poznámky pod čarou by měly být uváděny až 

na konci stránky (a odděleny od předchozího 

textu neukončenou čarou). 

Nevyhověno. 

Umístění poznámky pod čarou ve smyslu 

připomínky legislativní pravidla vlády neřeší. 

13. Ministerstvo dopravy 1. D Návrh vyhlášky doporučujeme podrobit 

pečlivé revizi s ohledem na sjednocení 

použitého fontu u legislativních zkratek 

(použití jednotného formátu uvozovek). 

Vyhověno. 

13. Ministerstvo dopravy 2. D Upozorňujeme na to, že podle článku 45 

odstavce 5 legislativních pravidel vlády by 

měl být nenormativní odkaz na jiný právní 

předpis v ustanovení právního předpisu 

používán zcela výjimečně. Je-li to 

odůvodněno potřebou komplexnosti obsahu 

právní úpravy a odkazuje-li se tímto 

způsobem na jiný právní předpis, použijí se 

slova „jiný právní předpis“ doplněná 

popřípadě odkazem na poznámku pod čarou. 

Tomuto pravidlu návrh vyhlášky neodpovídá 

Vyhověno. 
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a je třeba jej v tomto ohledu podrobit revizi a 

upravit podle požadavků legislativních 

pravidel vlády (viz § 18 odstavec 1 návrhu 

vyhlášky, který v rozporu s legislativními 

pravidly vlády používá slov „zvláštním 

právním předpisem“). 

13. Ministerstvo dopravy 3. D Podle článku 39 odstavce 2 legislativních 

pravidel vlády by v paragrafu nemělo být 

obsaženo více jak 6 odstavců, jinak je třeba v 

zájmu přehlednosti právního předpisu dát 

přednost rozdělení právní úpravy téže věci na 

více paragrafů. Tomuto pravidlu návrh 

vyhlášky neodpovídá (viz § 21 návrhu 

vyhlášky) a doporučujeme jej v tomto smyslu 

upravit.   

Nevyhověno. 

14. ÚVČR - KOM 1. --- Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti 

týkající se vykazování souladu se závazky 

vyplývajícími pro Českou republiku z jejího 

členství v Evropské unii, jak vyplývají 

zejména z Legislativních pravidel vlády, v 

platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 

dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z 

členství České republiky v Evropské unii, v 

platném znění. 

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Návrhem vyhlášky dochází k úpravě výběru, 

přijímání, přípravné služby a odborné 

zkoušky justičních čekatelů.  
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Předmětná problematika není právem EU 

regulována. 

Připomínky a případné návrhy změn: 

nejsou 

Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu ČR 

přímo zapracováváno právo EU a návrh není s 

právem EU v rozporu. 

15. ÚVČR - VÚV 1. D K § 13 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme v první větě § 13 navrhované 

vyhlášky vložit za slova „předseda krajského“ 

slovo „soudu“. 

Vyhověno. 

15. ÚVČR - VÚV 2. D K § 24 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme slova „vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti 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“ nahradit slovy 

„dosavadních právních předpisů“. 

Vyhověno jinak 

Podle čl. 51 odst. 2 vyvstane-li potřeba upravit 

vztah k dosavadní právní úpravě tak, že je třeba 

odkázat na jiný právní předpis, uvede se úplná 

citace tohoto právního předpisu (čl. 61) při jeho 

první citaci v přechodných ustanoveních a při druhé 

a další citaci se použije zkrácená citace (čl. 62). 

 

Znění přechodných ustanovení bude následující: 

 

Výběrová řízení vyhlášená přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky 

Ministerstva spravedlnosti 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 účinném přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky. 

15. ÚVČR - VÚV 3. D K § 25 návrhu vyhlášky 

Dovolujeme si upozornit, že vyhláška č. 

303/2002 Sb. byla dvakrát novelizována a to 

Vyhověno. 
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vyhláškami č. 172/2003 Sb. a č. 188/2007 Sb. 

Je tedy nutné v předkládaném návrhu uvést, 

že se zrušují i tyto dvě vyhlášky. 

16. ÚVČR - RVV 1. Z Zásadní připomínka: 

Nesouhlasíme s novou právní úpravou 

výběru, přijímání a odborné přípravy 

justičních čekatelů. 

 

Odůvodnění: 

Souhlasíme s předkladatelem, že problém 

nejednotnosti a související netransparentnosti 

výběru soudců způsobený různorodým 

přístupem jednotlivých krajských soudů 

reálně existuje, a vítáme tak snahu o reformu 

v dané oblasti, nicméně upozorňujeme na 

nevhodnost jejího provedení formou 

vyhlášky. Domníváme se, že pravidla pro 

výběr soudců by měla být nejen jednotná, 

jednoznačná a transparentní, ale také stabilní 

v čase a s širokou podporou odborné 

veřejnosti, tak aby byla předvídatelná pro 

uchazeče a zároveň zvyšovala důvěryhodnost 

soudců u veřejnosti (potažmo celé justice). Na 

nevhodnost úpravy formou vyhlášky ostatně 

dlouhodobě upozorňují rovněž soudci. 

Předložený návrh proto považujeme za krok z 

jedné nejistoty do nejistoty druhé (byť menší). 

Za dané situace se nám jeví jako vhodnější 

řešení (opětovná) snaha o věcnou diskusi s 

představiteli justice tak, aby samotné (krajské) 

soudy přistoupily ke sjednocení svých 

přístupů. Tato cesta by mohla vést nejen ke 

sjednocení pravidel výběru, ale také k jejich 

Nevyhověno. 

 

Návrh vyhlášky navazuje na zákonné zmocnění 

vyplývající z ustanovení § 109 odst. 2, § 111 odst. 3 

a § 114 odst. 4 zákona o soudech a soudcích, které 

zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti, 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.  

-  

Vyhláška upravuje pouze výběr, přijímání a 

přípravnou službu justičních čekatelů. Návrh 

vyhlášky neupravuje výběr soudců.  
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lepšímu nastavení. 

 

Závěr: 

Žádáme o stažení materiálu z meziresortního 

připomínkového řízení. 

17. Nejvyšší správní soud 1. D Obecně ke koncepci 

 

Jakkoliv lze snahu o transparentnější a 

jednotnější způsob výběru, přijímání a 

odborné přípravy justičních čekatelů uvítat, 

naprosto tristně v tomto kontextu působí 

skutečnost, že zatímco jsou tyto otázky ve 

vztahu k justičním čekatelům upraveny 

vyhláškou, otázky výběru a odborné přípravy 

kandidátů na soudce hodlá předkladatel 

upravit toliko instrukcí (více k formě právní 

úpravy viz připomínky Nejvyššího správního 

soudu k návrhu této instrukce). 

Z odůvodnění návrhu vyhlášky vyplývá, že 

celá koncepce je založena na preferenci 

justičních čekatelů, kteří však podle 

odůvodnění „působí v podstatě jako asistenti 

konkrétního soudce“ a „primárně vykonávají 

práci pro konkrétního soudce“ (str. 1 

odůvodnění). Jediný rozdíl spočívá podle 

všeho v tom, že justiční čekatelé se oproti 

asistentům soudců „systematicky vzdělávají“ 

a nově jim „přibude povinnost vzdělávacích 

aktivit v rozsahu dvakrát měsíčně. Justiční 

čekatel bude tedy de facto pracovat méně“ 

(str. 5 odůvodnění instrukce). Skutečně tyto 

nepříliš patrné nuance v náplni odborné praxe, 

které v mnoha ohledech v praxi existují toliko 
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„na papíře“, odůvodňují tak enormní navýšení 

počtu justičních čekatelů?  

Pokud jde o konkrétní statistiky, je fascinující, 

že ačkoliv se v odůvodnění návrhu vyhlášky 

(viz str. 1 odůvodnění) eufemisticky popisuje, 

že institut justičních čekatelů v současné době 

využívají toliko čtyři krajské soudy a pouze 

dva z nich navrhují soudce výlučně z řad 

justičních čekatelů, v odůvodnění návrhu 

instrukce se již neuvádí, že u všech krajských 

soudů ke dni 1. 7. 2017 celkem působilo 

pouze 67 justičních čekatelů (a tento počet 

justičních čekatelů není výslovně uveden ani 

v odůvodnění návrhu instrukce). Justiční 

nesoudcovský odborný justiční personál se v 

současné době skládá primárně z asistentů 

soudců, kterých k 1. 7. 2017 na soudech 

působilo 1068 (z toho 826 na okresních a 

krajských soudech), a vyšších soudních 

úředníků, kterých u soudů všech stupňů ke 

stejnému datu pracovalo 1367. Stávající 

systém tedy – minimálně do doby složení 

odborné justiční zkoušky – dosud výrazně 

preferoval asistenty a vyšší soudní úředníky 

oproti justičním čekatelům a je proto otázkou, 

zda navýšení počtu justičních čekatelů, a to 

zejména justičních čekatelů I, je v kontextu 

těchto statistik skutečně odůvodněný krok. 

Je přitom na místě vážně se zamyslet nad tím, 

zda tento systém čistě vnitrojustiční přípravy 

pro soudcovskou práci bude ve výsledku 

opravdu generovat ty „nejlepší z nejlepších“? 

Jakkoliv je několikaleté čekatelské období 
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částečně odůvodněno tím, že absolventi 

právnických fakult mají obvykle 25 let, tj. pět 

let jim bude trvat, než dosáhnou minimálního 

věku 30 let, je vhodné zvážit, zda setrvání po 

celou tuto dobu toliko v justici, je skutečně 

tou nejlepší možnou přípravou pro výkon 

funkce soudce?  

Zkušenosti Nejvyššího správního soudu 

přitom jednoznačně svědčí o opaku. Jak řada 

soudců Nejvyššího správního soudu, tak i 

řada asistentů působících u NSS, dříve 

pracovala mimo justici (v advokacii, 

akademii, veřejné správě, daňovém a 

finančním poradenství, na exekutorských 

úřadech, v neziskových organizacích apod.). 

Široká škála jejich odborných znalostí a 

zkušeností a s nimi související názorová 

pestrost jednoznačně přispívají k větší 

hloubce a kvalitě odborné diskuze uvnitř 

soudu. Výsledkem této diskuze je o to lepší, 

vyváženější a podstaty věci znalejší 

judikatura. NSS přitom nemá důvod domnívat 

se, že by tomu v případě personálního složení 

okresních, krajských či vrchních soudů 

nemohlo fungovat stejně. 

Jakkoliv nepochybně i z justičních čekatelů, 

kteří nemají zkušenosti z jiných právnických 

profesí, mohou vzejít skvělí soudci, zájem 

setrvat na pozici a platu justičního čekatele po 

dobu více než pěti let bude nejspíš atraktivní 

pro daleko menší počet osob, než by tomu 

bylo při jiném nastavení. Navrhovanému 

systému tak hrozí, že si místo cílevědomých a 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon umožňuje a přepokládá započtení doby 

výkonu jiného právnického povolání do doby 

přípravné služby. Nic tedy nebrání tomu, aby na 

pozici justičních čekatelů byli přijímání také 

uchazeči s mimo justiční praxí, o to se jim pak 

případně zkrátí přípravná služba čekatele I. 
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zkušených právníků bude pěstovat spíše 

takové „justiční čekanky“ – uchazeče, kteří se 

k funkci soudce trpělivě a odevzdaně 

„pročekají“. I kdybychom nechali stranou 

deklarovaný cíl, tedy vytvořit zdroj právníků 

pro soudcovskou funkci, tyto osoby budou 

řadu let v pozicích soudních osob, tedy 

podílejících se na výkonu soudnictví tak, jak 

to procesní řády a další předpisy 

předpokládají. Budou-li mít jasnou 

perspektivu svého budoucího uplatnění, 

přirozeně o tyto pozice projeví zájem ti 

nejkvalitnější. A naopak! Nejasná perspektiva 

přitáhne v nejlepším případě průměr. A ten 

rozhodně nepřispěje k tolik požadovanému 

zvýšení kvality soudní práce. 

Odpovědi na všechny shora předeslané otázky 

by měly primárně vzejít z veřejné debaty 

nejen s představiteli justice a jejími 

kvalifikovanými příslušníky (soudci, 

asistenty, justičními čekateli atd.), ale i se 

zástupci profesních komor a právnických 

fakult, jakož i se širší neprávnickou 

veřejností, by měly vzejít požadavky na to, 

jaké by Česká republika měla mít soudce a 

jakým způsobem by se na výkon své profese 

měli připravovat. Jinými slovy v prvé řadě je 

nutno zjistit odpověď na otázku: „Jaké vlastně 

chceme mít soudce?“, a teprve potom je 

možno začít uvažovat o tom: „Jak lze tohoto 

cíle dosáhnout?“.  

Zároveň platí, že nelze říci „A“ a přitom 

neříci „B“. Všechny tyto otázky – výběr 
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justičních čekatelů a asistentů soudců, 

odborná příprava na výkon soudcovské 

profese, průběh a obsah justičních zkoušek, 

výběr kandidátů na soudce a výběr soudců, 

jejich další specializace a kariérní růst – spolu 

vzájemně souvisejí. Celý systém musí být 

tedy náležitě promyšlený a dávat smysl jako 

celek, aby skutečně fungoval a byl 

dlouhodobě udržitelný. Fungovat by přitom 

měl nejen pro justici a v rámci justice, ale i 

vně justice – tj. směrem k jiným právnickým 

profesím a ke společnosti jako celku. 

Předložené návrhy však spíše připomínají 

postup při „pěstování květin ve skleníku“ a 

neposkytují odpověď na hlavní otázky: „Proč 

vlastně takto?“ a „K čemu to nakonec bude 

dobré?“. Je sice chvályhodné, že se do určité 

míry zvyšuje transparentnost systému (i když 

ve výsledku nikterak zásadně, neboť 

předsedové krajských soudů mají i v 

navrhovaném systému značnou míru uvážení 

ohledně toho, které uchazeče do přípravné 

služby nakonec přijmou – viz připomínky k § 

13 návrhu vyhlášky) – to je však toliko jeden 

z neduhů stávajícího systému. 

Návrhem vyhlášky nadále zůstává zcela 

nedotčen obsah, organizace a průběh písemné 

a ústní části odborné justiční zkoušky. V 

tomto ohledu se jedná o promarněnou 

příležitost, neboť o nutnosti změny parametrů 

této zkoušky se hovoří již značnou dobu. 

Naprosto nevyhovující je především časová 

kumulace písemné i ústní části zkoušky do 
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jednoho týdne, neoznámení termínu konání s 

dostatečným časovým předstihem, nedostatek 

informací o obsahu a kritériích hodnocení 

(např. není vůbec zřejmé, podle jakých kritérií 

jsou rozhodnutí u písemné části posuzovány, 

jakou váhu má pro výsledné hodnocení 

písemná a jakou ústní část zkoušky atd.), 

různá obtížnost jednotlivých „zkouškových“ 

soudních spisů, používání či zákaz používání 

běžných pracovních pomůcek, apod. 

Stranou ponecháváme skutečně koncepční 

otázku, kterou je sladění požadavků na 

profesní zkoušky u jednotlivých profesí, které 

jsou zatím řešeny zcela odlišně, ačkoliv zákon 

o soudech a soudcích (recipročně i další 

zákony) pro přístup k těmto profesím tyto 

zkoušky považuje za ekvivalentní. Fakticita se 

zde zcela rozchází s normativistou. Uchazeči 

o tato povolání se chovají racionálně a 

vyhledávají často „nejslabší článek“. Lze se 

jim divit? Sjednocení kritérií i vlastní 

náročnosti provádění těchto zkoušek je přece 

samozřejmým předpokladem pro žádoucí 

prostupnost mezi právnickými profesemi bez 

rizika, že do systému (zde justičního) někdo 

„proklouzne“ snadnou cestou. Tuto otázku 

bohužel návrh novely vyhlášky neřeší. A 

zřejmě ani nemůže, neboť jde o obsahovou 

koordinaci více zákonů, které danou materii 

zatím upravují zcela izolovaně. Jde jen o 

jeden z mnoha příkladů, jak absence širší 

debaty jakožto předpokladu nalezení 

kvalitního modelu oddaluje výsledné řešení. 
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17. Nejvyšší správní soud 2. D K § 3 odst. 2 vyhlášky (Vstupní písemný 

test): 

Uvedené ustanovení stanoví, že vstupní test 

zajišťuje a organizuje Justiční akademie ve 

spolupráci s ministerstvem. V odůvodnění 

návrhu vyhlášky na str. 7 se uvádí, že „se jeví 

jako potřebné Justiční akademii posílit o 

zaměstnance – právníka ve 13. platové třídě, 

který by měl na starosti zejména tvorbu 

vstupních testu a náročnější procesy v rámci 

první fáze výběru justičních čekatelů.“ 

Nejvyšší správní soud považuje za naprosto 

nevhodné řešení, aby formulaci otázek pro 

tento vstupní test měl na starosti jeden člověk. 

Vysvětleno. 

Právník – nový zaměstnanec justiční akademie má 

působit pouze jako koordinátor tvorby vstupních 

testů. Tento koordinátor bude samozřejmě 

spolupracovat s odborníky při vytváření vstupních 

testů. 

Tato skutečnost bude doplněna do odůvodnění. 

17. Nejvyšší správní soud 3. D K § 4 odst. 1 vyhlášky (Konání testu) 

Podle tohoto ustanovení bude společně s 

oznámením termínu konání vstupního testu 

uchazeči sdělen „minimální počet bodů, který 

je nutný k úspěšnému vykonání vstupního 

testu. 

Vysvětleno.  

Na internetových stránkách budou zájemci 

seznámeni s podrobnostmi, které se týkají konání 

testu, obsahu a jeho vyhodnocení.  

17. Nejvyšší správní soud 4. D K § 6 odst. 1 vyhlášky (Platnost vstupního 

písemného testu): 

Podle navrhovaného ustanovení je výsledek 

testu platný po dobu 3 let ode dne konání 

vstupního testu. Je však otázkou, zda se 

nejedná o příliš krátkou dobu, a to zejména s 

ohledem na skutečnost, že se v některých 

obvodech, o které bude mít uchazeč zájem, 

mohou výběrová řízení na justiční čekatele 

konat s víceletou časovou prodlevou. 

Vysvětleno 

Lze se důvodně domnívat, že časové prodlevy při 

vyhlašování výběrových řízení na justiční čekatele 

budou menší. S ohledem na tuto skutečnost se jeví 

3 letá lhůta platnosti vstupního testu za zcela 

postačující. Znalosti, které zájemce prokázal, se po 

uplynutí delšího časového období mohou značně 

lišit.  

17. Nejvyšší správní soud 5. D K § 6 odst. 2 vyhlášky (Opakování Nevyhověno. 
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vstupního písemného testu): 

Opakování vstupního testu nejdříve za 12 

měsíců od termínu vstupního testu se jeví jako 

zbytečně přísné opatření. Bylo by vhodné tuto 

lhůtu zkrátit například na 6 měsíců. 

Vzhledem k tomu, že je požadováno, aby zájemci o 

přijetí do přípravné služby justičních čekatelů byli 

připraveni svými znalostmi na co nejvyšší možné 

úrovni a aby nepovažovali vstupní test při možnosti 

častého opakování v případě neúspěchu za pouhý 

pokus – omyl, jeví se možnost opakování vstupního 

testu až po 12 měsících od neúspěšného vstupního 

testu jako opatření velmi vhodné. 

17. Nejvyšší správní soud 6.  K § 12 odst. 2 (Přijímací pohovor): 

V tomto ustanovení je uvedeno (i když tak 

tomu bylo i dosud, nejedná se o novelizované 

ustanovení), že „[o]bsah přijímacího 

pohovoru a kritéria pro jeho hodnocení 

stanoví předseda krajského soudu na základě 

metodiky připravené Justiční akademií a 

schválené ministerstvem.“ Tato metodika 

podle všeho není veřejná, bylo by však 

vhodné, aby obsah přijímacího pohovoru a 

kritéria pro hodnocení byla známa předem, 

čímž se rovněž podpoří transparentnost 

průběhu přijímacího pohovoru a jeho 

výsledek. Bylo by nežádoucí, aby přijímací 

pohovor probíhal u každého krajského soudu 

jinak, včetně jiných kritérií hodnocení 

uchazečů. 

Vysvětleno. 

Na webových stránkách justiční akademie v sekci 

„výběrová řízení – justiční čekatelé“ je vždy 

součástí příloh daného výběrového řízení i 

„Metodika k obsahu a hodnocení písemného testu a 

přijímacího pohovoru a kritéria pro posuzování 

osobnostní způsobilosti uchazečů pro budoucí 

výkon funkce soudce při psychologicko 

diagnostických vyšetřeních (§ 4 odst. 1, § 5 odst. 2, 

§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 303/2002 Sb.)“.  

 

17. Nejvyšší správní soud 7. D K 13 odst. 1 (Přijetí uchazeče do přípravné 

služby): 

Ustanovení stanoví, že předseda krajského 

soudu (v textu přitom chybí slovo „soudu“) 

přijímá uchazeče do přípravné služby „přihlíží 

k výsledkům vstupního testu, k výsledkům 

předchozích etap výběrového řízení a k 

vyjádření zástupce Justiční akademie při 

Nevyhověno. 
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přijímacím pohovoru; předseda krajského 

soudu též určí uchazeči místo výkonu 

přípravné služby. Přijetí nebo nepřijetí 

uchazeče do přípravné služby předsedou 

krajského soudu je konečné a nelze proti 

němu podat opravný prostředek.“ Předsedové 

krajských soudů tedy mají značnou míru 

uvážení ohledně toho, které uchazeče do 

přípravné služby nakonec přijmou. Podle 

citovaného ustanovení se přitom nemusí 

vůbec jednat o uchazeče, kteří v předchozích 

etapách výběrového řízení získali nejvyšší 

počet bodů. Postup předsedy krajského soudu 

by proto měl být řádně odůvodněn (obzvláště 

tehdy nesáhne-li po bodově nejlepších 

uchazečích), aby se uchazečům dostalo 

náležité zpětné vazby a postup předsedy 

krajského soudu prošel alespoň základním 

testem přezkoumatelnosti. 

17. Nejvyšší správní soud 8. D K § 19-22 vyhlášky (Odborná zkouška): 

Omezení používat při písemné části zkoušky 

toliko právní informační systém (aniž by 

zároveň bylo jasno, který to vlastně bude, 

případně se v budoucnu neustále měnil) je 

nesmyslné a neodpovídá realitě. Právě 

vytvoření vyloženě „laboratorních podmínek“ 

při justiční zkoušce ji činí naprosto 

nezpůsobilou k ověření, zda uchazeč skutečně 

obstojí při reálném výkonu soudcovské práce. 

V realitě totiž soudce běžně používá i sbírky 

právních a jiných předpisů, sbírky soudních 

nebo jiných rozhodnutí a časopiseckou nebo 

knižní právnickou literaturu, které nyní při 

Nevyhověno. 
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písemné části zkoušky uchazeč nebude moci 

použít (soudci rovněž běžně používají vzory 

rozhodnutí nebo informace dostupné online, z 

nichž také nelze – byť z pochopitelných 

důvodů – při zkoušce čerpat). 

Lze souhlasit s tvrzením, které je uvedeno v 

odůvodnění k tomuto ustanovení, že uchazeči 

„si ke zkouškám přinášejí velké množství 

odborných komentářů a desítky právních 

předpisů, což je zatěžující“ – ano, ono je to 

skutečně zatěžující i pro samotné uchazeče. 

Vyplývá to však z toho, že na zkouškových 

počítačích není z hlediska obsahu stejná verze 

ASPI, se kterou jsou uchazeči jinak zvyklí 

pracovat. Pokud se navíc jedinou povolenou 

pomůckou u písemné části zkoušky stane 

ASPI, je otázkou, nakolik se bude nadále 

jednat o odbornou justiční zkoušku a nakolik 

se z toho stane zkouška z používání ASPI, 

případně jiného právního informačního 

systému. Jinými slovy, skutečnost, že uchazeč 

byl během své dosavadní praxe zvyklý 

používat určitý právní informační systém či 

vlastnoručně podtrhané právní předpisy, by ho 

neměla při zkoušce omezovat či 

znevýhodňovat. Chce-li však ministerstvo 

skutečně nezbytně omezit přístup pouze na 

jeden právní informační systém a zakázat 

další odborné pomůcky, mělo by být 

zájemcům o odbornou zkoušku s předstihem 

známo, který právní informační systém bude 

u zkoušky k dispozici, včetně modulů, resp. 

komentářové literatury, která bude v tomto 
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systému k dispozici.  

Je samozřejmě naprosto nežádoucí, aby se 

budoucí soudci, od nichž se naopak očekává, 

že budou bdít nad dodržováním právních 

předpisů, uchylovali při odborné zkoušce k 

porušování pravidel a používali nepovolené 

pomůcky. Na druhé straně je však vhodné 

zamyslet se nad tím, zda právě ony 

„laboratorní“ a od justiční reality naprosto 

odtržené podmínky při písemné části zkoušky 

právě nevyvolávají po těchto nepovolených 

pomůckách „poptávku“.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu připomínek, 

návrhem vyhlášky nadále zůstává zcela 

nedotčen samotný obsah, organizace a průběh 

písemné a ústní části odborné justiční 

zkoušky. Koncepčním směrem by se tedy 

měly ubírat úvahy o změně jejího obsahu a 

průběhu, nikoliv nesmyslně měnit toliko 

drobné formální náležitosti. Naprosto 

nevyhovující je především časová kumulace 

písemné i ústní části zkoušky do jednoho 

týdne, neoznámení termínu konání s 

dostatečným časovým předstihem, nedostatek 

informací o obsahu a kritériích hodnocení 

(např. nadále není vůbec zřejmé, podle jakých 

kritérií jsou rozhodnutí u písemné části 

posuzovány, jakou váhu má pro výsledné 

hodnocení písemná a jakou ústní část zkoušky 

atd.), problematická je rovněž různá obtížnost 

jednotlivých „zkouškových“ soudních spisů 

apod. 

V této souvislosti srov. např. příspěvky na 
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blogu Jiné právo: Kratochvíl, Jan. Jak jsem 

skládal justiční zkoušky. 6. 3 2016, dostupný 

z http://jinepravo.blogspot.cz/2016/03/jan-

kratochvil-jak-jsem-skladal.html, a 

Kratochvíl, Jan. Justiční zkoušky – jinak a 

lépe? 31. 3. 2016, dostupný z 

http://jinepravo.blogspot.cz/2016/03/jan-

kratochvil-justicni-zkousky-jinak.html. 

18. Nejvyšší soud 1. D Vstupní písemný test ověřuje podle znění § 3 

vyhlášky základní odborné znalosti a 

předpoklady zájemce a je zajišťován a 

organizován Justiční akademií ve spolupráci s 

ministerstvem. V tomto ohledu považujeme 

za vhodné precizovat v samotné vyhlášce 

podobu, zejména rozsah a formu písemného 

testu, resp. vyžadovanou úroveň tímto testem 

ověřovaných znalostí a předpokladů. Taktéž 

se jeví jako vhodné předem vymezit subjekty, 

které se budou podílet na opravování testů. V 

souvislosti s organizačně-technickými aspekty 

vstupního testu lze navrhnout konkrétnější 

vymezení formy spolupráce mezi Justiční 

akademií a ministerstvem a vymezení 

odpovědnosti těchto dvou subjektů za 

jednotlivé aspekty zajištění a organizace testu. 

Nevyhověno. 

18. Nejvyšší soud 2. D V souvislosti se stanovováním minimálního 

počtu bodů, které je nutné k úspěšnému 

vykonání testu podle § 4 odst. 2 vyhlášky (viz 

odůvodnění k § 4), se jeví vhodné současné 

uvedení také maximálního dosažitelného 

počtu bodů. 

Vysvětleno. 

Nic nebrání skutečnosti, aby taková informace byla 

uváděna, avšak považujeme za důležitější informaci 

o minimální hranici, která je nutná pro úspěšné 

zvládnutí.  

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSARKCX5LF)



V. 

Stránka 46 z 55 

 

18. Nejvyšší soud 3. D § 4 odst. 1 vyhlášky sice stanoví, že termín 

konání vstupního testu se oznámí nejméně 

dva měsíce předem, zájemce je nicméně k 

danému testu osobně pozván až 30 dnů před 

jeho konáním. Lze proto uvažovat buď o 

prodloužení obou lhůt, nebo o jejich 

sjednocení. Dobu fakticky zkrácenou na 30 

dnů, kdy uchazeč bude mít informaci o tom, 

že se účastní konkrétního termínu, 

považujeme za relativně krátkou i vzhledem k 

pracovním a případným dalším povinnostem 

zájemců. 

Nevyhověno. 

Domníváme se, že doba jednoho měsíce je 

dostatečně dlouhá na přípravu ke vstupnímu testu.  

 

18. Nejvyšší soud 4. D Ve vztahu k právu zájemce být informován o 

kritériích hodnocení a jim dosažených 

výsledků považujeme za vhodnější úpravu, 

kdy budou kritéria hodnocení veřejně 

přístupná automaticky, současně s oznámením 

o konání vstupního testu. Dále také 

považujeme za nevhodnou absenci zakotvení 

možnosti přezkumu výsledku hodnocení testu. 

Vysvětleno. 

Kritéria hodnocení vstupního testu budou veřejně 

přístupná. Přezkum vyhodnocení s ohledem na 

formu vstupního testu nepovažujeme za nutnou. 

 

18. Nejvyšší soud 5. D V souvislosti s omluvenou neúčastí na 

vstupním písemném testu podle § 5 odst.  2 

vyhlášky lze zvážit umožnění podání 

odůvodněné žádosti o zařazení na další termín 

konání písemného testu spolu s omluvou 

neúčasti, namísto automatického zařazení na 

konec seznamu zaregistrovaných zájemců. 

Samotná vyhláška totiž nestanoví maximální 

počet osob na jeden termín písemného testu a 

současně přitom lze předpokládat spíše nízký 

počet osob, který se neúčastní svého termínu z 

objektivních omluvitelných důvodů. Lze tak 

uvažovat jednak o vyhrazení několika málo 

Nevyhověno.  

Lze se domnívat, že kapacitní nápor na účast při 

vstupním testu bude pouze na začátku účinnosti 

vyhlášky. 
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míst pro takové osoby u každého termínu 

konání testu, nebo analogicky k § 10 

stanovení náhradního termínu. 

18. Nejvyšší soud 6. D Lze zvážit prodloužení tříleté platnosti 

výsledku vstupního testu stanovené v § 6 odst. 

1 vyhlášky, ta by totiž ve specifických 

případech, zejména kdy má osoba zájem 

pouze o jeden konkrétní obvod, ve kterém je 

nižší počet volných míst k obsazení justičními 

čekateli či se výběrové řízení do přípravné 

služby koná s nižší frekvencí, mohla být příliš 

krátká. Stejně tak by bylo žádoucí umožnit 

jeden opakovaný pokus v kratší lhůtě, než ve 

lhůtě 12 měsíců předpokládané § 6 odst. 2. 

Nevyhověno. 

Lze se důvodně domnívat, že časové prodlevy při 

vyhlašování výběrových řízení na justiční čekatele 

budou menší. S ohledem na tuto skutečnost se jeví 

3 letá lhůta platnosti vstupního testu za zcela 

postačující. 

 

Vzhledem k tomu, že je požadováno, aby zájemci o 

přijetí do přípravné služby justičních čekatelů byli 

připraveni svými znalostmi na co nejvyšší možné 

úrovni a aby nepovažovali vstupní test při možnosti 

častého opakování v případě neúspěchu za pouhý 

pokus – omyl, jeví se možnost opakování vstupního 

testu až po 12 měsících od neúspěšného vstupního 

testu jako opatření velmi vhodné. 

18. Nejvyšší soud 7. D V souvislosti s druhou alternativou provedení 

výběrového řízení do přípravné služby, tedy 

nahrazením písemného testu stanovením 

počtu bodů ze vstupního testu, který je nutný 

na postup do výběrového řízení, bychom 

poukázali na eventuelní možnost zneužití. 

Vzhledem ke skutečnosti, že krajské soudy 

budou mít přístup do evidence (viz § 7 

vyhlášky) obsahující jména zájemců a také 

jejich výsledky absolvovaných vstupních 

testů, nelze plně vyloučit arbitrární stanovení 

vyžadovaného počtu bodů ze vstupního testu 

právě za účelem vyloučení či zahrnutí 

jednotlivých zájemců do postupu k 

přijímacímu pohovoru. 

Vysvětleno. 

Tímto ustanovením má dojít k ulehčení předsedům 

jednotlivých krajským soudům, aby se nezatěžovali 

při přípravě a hodnocení písemného testu v rámci 

vyhlášeného výběrového řízení do přípravné služby 

a mohli využít výsledků vstupního testu. Nadto, 

takový postup nelze vyloučit ani u písemného testu 

konaného v rámci výběrového řízení či u ústního 

pohovoru.  
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18. Nejvyšší soud 8. D Za účelem dosažení co největší 

transparentnosti lze doporučit zveřejnění 

kritérií hodnocení podle § 12 odst. 2 souběžně 

s vyhlášením výběrového řízení. 

Vyhověno.Vysvětleno. 

Kritéria hodnocení budou zveřejněna současně 

s vyhlášením výběrového řízení.  

Na webových stránkách justiční akademie je již za 

v současné době v sekci „výběrová řízení – justiční 

čekatelé“ součástí příloh daného výběrového řízení 

i „Metodika k obsahu a hodnocení písemného testu 

a přijímacího pohovoru a kritéria pro posuzování 

osobnostní způsobilosti uchazečů pro budoucí 

výkon funkce soudce při psychologicko 

diagnostických vyšetřeních“. 

18. Nejvyšší soud 9. D Doporučujeme v souvislosti s výpisem z 

evidence Rejstříku trestů, který podle § 12 

odst. 2 nesmí být starší než dva měsíce, 

stanovit přesný okamžik, od kterého dne se 

tyto dva měsíce počítají. 

Vyhověno jinak 

Vzhledem k připomínce ÚOOÚ bude požadováno 

doložit aktuální výpis z evidence Rejstříku trestů, tj. 

ke dni podání přihlášky. 

18. Nejvyšší soud 10. D Podle dikce § 13 odst. 1 předseda krajského 

soudu přihlíží k výsledkům vstupního testu, k 

výsledkům předchozích etap výběrového 

řízení a k vyjádření zástupce Justiční 

akademie při přijímacím pohovoru. Z 

ustanovení je tak jasné, že předseda krajského 

soudu má při přijímání uchazeče do přípravné 

služby širokou diskreční pravomoc a není 

striktně vázán výsledky testu či vyjádřením 

zástupce Justiční akademie. I přesto však 

vzhledem k zachování co největší 

transparentnosti systému doporučujeme pro 

případy, kdy předseda uchazeče přijme i 

navzdory negativnímu vyjádření přijímací 

komise či zástupce Justiční akademie, 

zakotvit povinnost takový postup písemně 

odůvodnit. Dále upozorňujeme na písařskou 

Nevyhověno. 
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chybu v § 13 odst. 1 návrhu vyhlášky, když v 

prvním řádku textu vypadlo slovo „soudu“, 

takže příslušná část věty má správně znít: 

„Uchazeče přijímá do přípravné služby 

předseda krajského soudu, přitom přihlíží ...“. 

 

 

 

 

Písařská chyba bude opravena. 

18. Nejvyšší soud 11. D Ve vztahu k § 20 odst. 2 doporučujeme 

precizaci minimálního obsahu, zejména ke 

kterým modulům právního informačního 

systému budou mít čekatelé přístup během 

zkoušky. 

Nevyhověno. 

18. Nejvyšší soud 12. D Podle znění § 20 odst. 4 vyhlášky nesmí doba 

trvání písemné části odborné zkoušky 

přesáhnout 6 hodin. Z povahy věci sice plyne, 

že stanovených šest hodin se vztahuje na 

vyhotovení jednotlivých rozhodnutí trestních, 

občanskoprávních a obchodněprávních, resp. 

správních zvlášť, v tomto ohledu by však byla 

žádoucí přesnější formulace. Zároveň by bylo 

žádoucí současně vymezit i minimální dobu 

trvání písemné zkoušky, kterou čekatelé musí 

mít k dispozici k vyhotovení rozhodnutí. 

Nevyhověno. 

18. Nejvyšší soud 13. D Doporučujeme z § 21 odst. 3 vypustit slova 

„Evropských společenství“. 
Vyhověno. 

18. Nejvyšší soud 14. D Za stěžejní považujeme doplnění alespoň 

minimální definice způsobilosti, 

nezpůsobilosti a výtečné způsobilosti čekatele 

při hodnocení odborné zkoušky. Za 

současného stavu, kdy definice způsobilosti 

absentuje, de facto vůbec nejsou vymezeny 

požadavky, které uchazeč musí splňovat, aby 

mohl být považován za způsobilého k 

zastávání funkce soudce. Za závažný 

nedostatek v tomto ohledu lze považovat také 

Nevyhověno. 
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absenci vymezení alespoň minimálního 

metodologického postupu při hodnocení této 

způsobilosti. Negativní dopad této skutečnosti 

je umocněn tím, že rozhodnutí zkušební 

komise je konečné. Z hlediska zachování 

důvěry veřejnosti v soudnictví je přitom 

důležité zamezit i zdání netransparentního 

jednání. 

19. Kancelář veřejného 

ochránce práv 

1. Z OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

Právní forma návrhu 

Jsem pro objektivní, transparentní a 

sjednocený systém výběru soudců, považuji 

však za vhodnější, aby návrhem vytvořené 

koncepční změny obsahující nové pojetí a 

nastavení výběru justičních čekatelů, jejich 

odbornou přípravu a odbornou justiční 

zkoušku byly upraveny v zákoně o soudech a 

soudcích, a to zejména z toho důvodu, že se 

jedná o koncepční změnu systému výběru a 

přípravy budoucích soudců, kteří jsou 

ústavními činiteli. Prováděcí právní předpis 

by pak řešil jen procedurální otázky. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno. 

Zákon o soudech a soudcích obsahuje zmocnění 

k takové úpravě.  

19. Kancelář veřejného 

ochránce práv 

2. Z Koncepční změna – přesunutí psychotestu 

do závěrečné fáze přípravné služby 

Návrh dle mého názoru nelogicky přesouvá 

psychotest do závěrečné fáze přípravné služby 

(po absolvování přípravné služby a složení 

odborné justiční zkoušky). V této fázi již bude 

mít čekatel splněnou několikaletou přípravnou 

službu a plán přípravné služby. Čekatelova 

odborná erudice, pracovní motivace a lidské 

vlastnosti již tedy budou prověřeny 

Vysvětleno. 

Tímto opatřením má dojít ke sjednocení okamžiku 

„provedení vyšetření“, neboť v současné době 

dochází k vyšetření v rozdílných okamžicích u 

justičních čekatelů a u osob z jiné právní praxe. U 

justičních čekatelů jsou vyšetření prováděna při 

vstupu do dané profese, u asistentů až po úspěšném 

složení zkoušky. 

Taktéž pokud do této profese vstupuje osoba, která 

má exekutorskou zkoušku, advokátní zkoušku či 
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každodenní prací na soudě. Do jeho přípravné 

služby budou investovány nemalé finanční a 

lidské zdroje, které by se v případě 

negativního výsledku psychotestu 

nezhodnotily v další práci čekatele jako 

soudce. Domnívám se, že by psychotesty 

měly být buď v současném nastavení 

přípravné služby vypuštěny, jelikož čekatelé 

budou v pravidelných obdobích hodnoceni 

poradním sborem, nebo by měl být psychotest 

přesunut na počátek výběru justičních 

čekatelů. Za důležité také považuji, aby 

právní úprava vymezila účel psychotestu a 

vliv jeho výsledku na rozhodování o přijetí do 

čekatelské služby či navržení úspěšného 

čekatele ke jmenování soudcem. 

Tato připomínka je zásadní. 

notářskou zkoušku, rovněž nemá provedeno 

potřebné vyšetření a z tohoto důvodu návrh 

vyhlášky se snaží sjednotit tento okamžik jednotně 

pro všechny osoby, které chtějí vykonávat činnost 

soudce. 

 

 

19. Kancelář veřejného 

ochránce práv 

3. D Vzdělávací aktivity pro čekatele 

organizované krajskými soudy 

Návrh počítá s pravidelnými vzdělávacími 

aktivitami, které budou organizovat Justiční 

akademie a krajské soudy. V rámci 

vzdělávání u krajských soudů počítá 

důvodová zpráva s tím, že je povedou zkušení 

soudci, kteří budou s čekateli probírat 

konkrétní případy (včetně těch, které byly 

součástí zadání minulých odborných 

justičních zkoušek). Obsah těchto 

vzdělávacích setkání (dva dny v měsíci) by 

měl být zaměřen na aktivní výměnu 

zkušeností a předání praktických zkušeností, a 

to nikoli formou přednášek, ale formou 

tutorialu/tutoringu. Takovýto způsob 

Vyhověno. 

Podnět bude předán krajským soudům. 
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dovednostního vzdělávání čekatelů 

samozřejmě vítám. Ze své činnosti vím, že 

mnoho soudců je nadáno vedle odbornosti i 

pedagogickými schopnostmi. Mám za to, že 

by se mělo jednat o opravdové agendové 

lídry. Dovoluji si dát ke zvážení využití 

potenciálu členů tzv. evidenčních senátů, 

jelikož mají přehled o rozhodovací činnosti v 

celém soudním obvodu svého krajského 

soudu. Domnívám se, že by lektorské činnost 

v rámci přípravné služby mohla být, ve výše 

nastíněném kontextu, předmětem metodické 

činnosti Ministerstva spravedlnosti. 

19. Kancelář veřejného 

ochránce práv 

4. Z K výkonu přípravné služby (§ 15) 

Nedomnívám se, že navrhovaný výkon 

přípravné služby čekatele, která má být 

vykonána zpravidla u jednoho soudce – 

školitele, zaručí, že se čekatel optimálně 

seznámí se všemi procesy uvnitř soudu a 

osvojí si dovednosti ze všech soudních agend, 

které jsou v rámci prvoinstanční agendy u 

soudů vykonávány. Takto nastavený výkon 

přípravné služby bude vychovávat úzce 

profilované čekatele (vazba na rozvrhem 

práce určenou agendu soudce – školitele), 

kteří nebudou mít hlubší znalosti z praxe na 

jiných úsecích soudu, než působí jejich 

školitel. Domnívám se, že je pro všestrannou 

přípravu budoucích soudců nutné vytvoření 

systému praxe, který bude zahrnovat všechny 

soudní agendy (tzv. „kolečko“). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

S tzv. „kolečkem“ se počítá ve fázi II. přípravné 

služby justičního čekatele, která bude trvat 2 roky, a 

to po složení odborné justiční zkoušky. Tato 

problematika je řešena v rámci instrukce ministra, 

která upravuje výběr kandidátů na funkci soudce a 

která navazuje na návrh vyhlášky.  
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19. Kancelář veřejného 

ochránce práv 

5. Z K obsazení poradního sboru (§ 16) 

V obsahu náplně poradního sboru spatřuji 

paralelu s oborovými komisemi v rámci 

doktorského (postgraduálního) studia. 

Považuji za vhodné, aby bylo předmětné 

ustanovení doplněno o právo soudce – 

školitele zúčastnit se zasedání poradního 

sboru v části zasedání, kdy bude poradní sbor 

projednávat průběh přípravné služby čekatele, 

který u něj vykonává přípravnou službu, a 

právo být slyšen, kdykoli o to požádá. Tak 

bude soudce – školitel plnohodnotným 

článkem v rámci celé přípravné služby. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno. 

Netřeba toto doplňovat do návrhu vyhlášky, neboť 

již nyní funguje spolupráce školitele a poradního 

sboru při hodnocení průběhu přípravné služby 

justičního čekatele. 

19. Kancelář veřejného 

ochránce práv 

6. Z K úpravě vhodných podmínek pro práci 

soudců s čekateli ze strany funkcionářů 

soudů (§ 17 odst. 3) 

Považuji za důležité doplnit důvodovou 

zprávu k § 17 odst. 3 návrhu o demonstrativní 

výčet opatření směřujících k vytvoření 

vhodných podmínek pro soudce – školitele, 

které mají vytvořit předsedové krajských 

soudů ve spolupráci s předsedy okresních 

soudů (např. úprava nápadu nových věcí do 

senátů soudců - školitelů, personální zajištění 

jejich soudních odděleních apod.). 

Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno. 

Nedomníváme se, že je nutné stanovit, jakým 

způsobem mají předsedové vytvořit vhodné 

podmínky pro soudce – školitele. Ponecháme na 

jejich zvážení, jakou podobu či postup zvolí. 

20. ÚOOÚ 1. Z V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: 

„Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 3 let od 

evidovaného právního jednání.“ Tato 

připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení o době uchovávání údajů v evidenci 

v navržené délce 3 let je nově obsaženo v § 7 odst. 

2. Vztahuje se však pouze na údaje zájemce, který 

oznámil, že již nemá zájem být jako zájemce 

evidován. Pouze takové oznámení totiž může být 
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Návrh musí respektovat § 5 odst. 1 písm. b) a 

e) zákona o ochraně osobních údajů. 

Vzhledem k tomu, že jde o veřejnoprávní 

zpracování osobních údajů, je nezbytné jeho 

náležitosti stanovit výslovně. Je proto nutné 

doplnit dobu, po jakou se budou uchovávat 

osobní údaje. Jako vhodná se jeví obecná 

promlčení lhůta pro uplatnění nároků dle § 

629 občanského zákoníku, která je 3 roky. 

důvodem pro odstranění jeho údajů. Jinými slovy, 

evidovaný zájemce má právo být evidován, dokud 

sám o odstranění z evidence nepožádá. 

20. ÚOOÚ 2. Z V § 12 odst. 3 se „výpisu z evidence Rejstříku 

trestů ne staršího než dva měsíce“ nahrazují 

slovy „aktuální výpis z Rejstříku trestů“. Tato 

připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Dle ustanovení § 111 odst. 2 zákona č. 6/2002 

Sb. o soudech a soudcích je do pracovního 

poměru justičního čekatele přijat ten, kdo 

splňuje předpoklady pro výkon soudce podle 

§ 60 odst. 1 až 4 zákona o soudech a 

soudcích, s výjimkou věku, zkušeností a 

odborné justiční zkoušky. Musí tedy splnit i 

podmínku bezúhonnosti dle § 60 odst. 1 a 2 

zákona o soudech a soudcích. Smyslem 

předložení výpisu z trestního rejstříku je tedy 

tuto skutečnosti deklarovat, a proto musí být v 

den předložení aktuální. Dva měsíce starý 

výpis z Trestního rejstříku, který neodpovídá 

realitě a požadavkům pro výkon přípravné 

služby justičního čekatele, pozbývá smyslu. 

Vyhověno. 

Aktuální výpis z evidence Rejstříku trestů, tj. ke dni 

podání přihlášky. 

20. ÚOOÚ 3. Z V § 12 odst. 3 se slova „potvrzení o 

zdravotním stavu komisí“ zrušují. Tato 

připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 

Podle připomínky Ministerstva zdravotnictví budou  

slova „potvrzení o zdravotním stavu“ nahrazena 
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Odůvodnění: 

Komise složená ze soudců a zástupce Rady 

justiční akademie není způsobilá posuzovat 

zdravotní stav uchazeče. Nadto není 

stanoveno, jaké potvrzení o zdravotním stavu 

má uchazeč o přijímací pohovor doložit. 

Prováděcí předpis nemůže jít nad zákonný 

rámec, který je dán ustanovením § 60 odst. 1 

o soudech a soudcích, kde je stanoveno, že 

předpokladem pro výkon soudce (a tady s 

odkazem na ustanovení § 111 odst. 2 zákona 

o soudech a soudcích i výkon přípravné 

služby justičního čekatele) je plná 

svéprávnost. 

slovy „lékařského posudku o zdravotní způsobilosti 

k práciX)“, 

rovněž bude doplněna poznámka pod čarou ve 

znění: 

 

„x) § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění zákona č. 47/2013 

Sb. a zákona č. 202/2017 Sb.“. 

20. ÚOOÚ 4. Z V § 19 absentují údaje o tom, kde a po jak 

dlouhou dobu se budou uchovávat osobní 

údaje uchazeče skládajícího odbornou 

zkoušku. Tyto údaje je nezbytné doplnit. Tato 

připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 7 odst. 1 nezahrnuje tyto 

doklady do informací vedených v evidenci o 

zájemci o přípravnou službu. Návrh proto 

musí respektovat § 5 odst. 1 písm. b) a e) 

zákona o ochraně osobních údajů. Vzhledem 

k tomu, že jde o veřejnoprávní zpracování 

osobních údajů, je nezbytné jeho náležitosti 

stanovit výslovně. 

Vyhověno. 
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