
 

 

IV. 

 

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

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o 

závěrečné zkoušce. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo spravedlnosti 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

01.2018 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Cílem návrhu vyhlášky je rozdělit úpravu přípravné služby justičních čekatelů a čekatelské 

praxe právních čekatelů. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na státní rozpočet. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na podnikatelské prostředí.  

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

Návrh vyhlášky nemá dopady na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ne 
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Návrh vyhlášky nemá sociální dopady. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Návrh vyhlášky nemá dopady na životní prostředí. 

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

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

a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Návrh vyhlášky nemá korupční rizika. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

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

 

1.1 Název 

Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné 

zkoušce. 

 

1.2 Definice problému 

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

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

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

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

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

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

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

osoby, které by neprošly přípravnou službou. 

Stanovením nových pravidel pro justiční čekatele ztrácí význam původní společná 

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

vyhlášky a úprava by i tak byla vydělena. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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

zkoušku 

a) justičních čekatelů a  

b) právních čekatelů. 

Věcné změny by se měly dotknout pouze části, která upravuje výběr, přijímání, přípravu 

a zkoušku justičních čekatelů, jelikož v této oblasti se v praxi vyskytují největší problémy.  

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

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

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

systému. 

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

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

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

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

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

                                                 

1) Podmínka věku 30 let byla zavedena s účinností od 1. 7. 2003 zákonem č. 192/2003 Sb. 
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Justiční čekatelé jsou vybíráni ve výběrovém řízení, které vyhlašuje předseda krajského 

soudu po projednání s Ministerstvem spravedlnosti podle potřeby obsazení volných míst 

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

krajského soudu a psychologicko-diagnostické vyšetření. Uchazeč o přijetí do přípravné 

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

jednotlivých etapách výběrového řízení. Výběrové řízení se vyhlašuje prostřednictvím 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soudce Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let.  

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

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

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Jelikož nedochází k věcné změně, hovořit o dotčených subjektech lze pouze teoreticky.  

a) státní zastupitelství 

b) právní čekatelé 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem je přehledná právní úprava čekatelské praxe právních čekatelů. 

 

2. Návrh variant řešení 

Varianta 0 

Nulová varianta, tedy nepřijetí nové právní úpravy by znamenalo nepřijetí úpravy 

v oblasti justičních čekatelů, pouze tehdy by bylo možné zachovat v původním nedotčeném 

stavu i části týkající se právních čekatelů.  

                                                                                                                                                         

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

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

praxi alespoň 3 roky. 
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Varianta 1 

Novelizace stávající vyhlášky č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě 

justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce 

právních čekatelů. 

Varianta 2 

Vydání nové vyhlášky upravující výběr, přijímání, odbornou přípravu justičních 

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

odbornou přípravu právních čekatelů a závěrečnou zkoušku. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta 0 

Jak je uvedeno v materiálech k vyhlášce o výběru, přijímání a odborné přípravě 

justičních čekatelů a odborné justiční zkoušce, pokud nedojde k úpravě systému, výběr 

budoucích soudců bude i nadále nejednotný, nebudou dána jasná pravidla a prostředí justice 

nebude plně transparentní a nadále mohou přetrvávat pochybnosti o objektivitě výběru 

soudců. 

Varianta 1 

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

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

Varianta 2 

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

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

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

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

vyhlášky také hovoří zmocnění ve dvou různých předpisech (zákon o soudech a soudcích a 

zákon o státním zastupitelství). Do budoucna bude také jednodušší realizovat změny 

v jednom či druhém předpise.  

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

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

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

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

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

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

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

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

osoby, které by neprošly přípravnou službou. 

Stanovením nových pravidel pro justiční čekatele ztrácí význam původní společná 

právní úprava. Pokud by byla stávající vyhláška pouze novelizována, vznikly by nové části 
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vyhlášky a úprava by i tak byla vydělena. Jeví se proto jako vhodnější a uživatelsky 

příjemnější a do budoucna praktičtější zvolit variantu 2. 

 

Pořadí variant: 

Varianta 2 

Varianta 1 

Varianta 0 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci bude odpovědné Ministerstvo spravedlnosti a krajská státní 

zastupitelství. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace  

Vzhledem k předpokládanému datu nabytí účinnosti předkládaného návrhu vyhlášky 

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

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

přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů.  

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Konzultace návrhu změny pravidel pro výběr justičních čekatelů probíhala s Kolegiem 

předsedů krajských soudů, se Soudcovskou Unií a s předsedy nejvyšších soudů. Návrh byl 

dále konzultován s Justiční akademií.  

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Barbora Pečivová 

odbor legislativní 

Ministerstvo spravedlnosti 

Tel.: 221 997 358 

E-mail: ol@msp.justice.cz 

 

Mgr. Kateřina Maršálková 

odbor legislativní 

Ministerstvo spravedlnosti 

Tel.: 221 997 358 

E-mail: ol@msp.justice.cz 
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