
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:           V. 

 

Návrh vyhlášky o výběru, přijímání a odborné přípravě právních čekatelů a o odborné závěrečné 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 kultury 1. D K názvu a úvodnímu ustanovení vyhlášky 

Pro označení odborné praxe právních čekatelů 

užívá zákon č. 283/1993 Sb., o státním 

zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, 

pouze termín „čekatelská praxe“ (§ 33 odst. 1: 

„Čekatelská praxe je odbornou přípravou 

právních čekatelů na výkon funkce státního 

zástupce.“). Označení „odborná příprava“ 

používá tento zákon v širším smyslu, nejen 

jako přípravu právních čekatelů, ale i dalších 

osob věnujících se jiným právnickým i 

neprávnickým profesím (viz § 24 odst. 5 – 

odborná příprava a odborné vzdělávání 

státních zástupců, soudců, právních a 

justičních čekatelů a dalších zaměstnanců 

státního zastupitelství…, advokátů a 

advokátních koncipientů). S ohledem na to se 

domníváme, že již v názvu navrhované 

vyhlášky lze použít spojení „čekatelská 

praxe“; název vyhlášky by tedy zněl: 

„Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské 

praxi právních čekatelů a o odborné závěrečné 

zkoušce.“ Ze stejného důvodu není nutné v 

úvodním ustanovení vyhlášky (§ 1) zavádět 

Částečně vyhověno 

Úvodní ustanovení však bude ponecháno. 
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legislativní zkratku „čekatelská praxe“.  

V návaznosti na výše uvedené doporučujeme 

zvážit úplné vynechání úvodního ustanovení 

(§ 1, resp. části první), protože rozsah právní 

úpravy vyhlášky vyplývá již z jejího názvu a 

rovněž ze zmocňovacích ustanovení zákona č. 

283/1993 Sb. [§ 40 odst. 1 písm. c) a d)]. 

Legislativní zkratky „čekatel“ a „odborná 

zkouška“, zavedené v úvodním ustanovení, 

lze zavést i na jiných místech vyhlášky, kde 

jsou příslušná slovní spojení užita poprvé. 

1. Ministerstvo kultury 2. D K § 2 odst. 5 

V návrhu se zavádí lhůta pro omluvu 

uchazeče, který se nemůže zúčastnit některé z 

etap výběrového řízení, a to do 5 kalendářních 

dnů od konání pohovoru. Jedná se o změnu 

oproti dosavadní právní úpravě, která žádnou 

lhůtu nestanoví (§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 

303/2002 Sb.). Z odůvodnění k navrhované 

vyhlášce však nevyplývá, z jakého důvodu má 

být tato lhůta zavedena, ani není vysvětleno, 

proč byla zvolena lhůta právě této délky a ne 

kratší či delší. Doporučujeme tyto informace 

do odůvodnění doplnit. 

Vyhověno 

Lhůta je zavedena z důvodu zachování standardu u 

jednotlivých profesí, kdy např. mediátoři již nyní 

mají zavedenu totožnou lhůtu. Tedy aby 

nedocházelo k diskriminaci u jednotlivých profesí. 

1. Ministerstvo kultury 3. D K § 5 odst. 6 

Je třeba opravit číslování dvou posledních 

odstavců, které jsou oba označeny jako 

odstavec 6. 

Vyhověno 

1. Ministerstvo kultury 4. D K § 9 

Z uvedeného ustanovení popisujícího plán 

čekatelské praxe nevyplývá, zda je plán 

čekatelské praxe zpracováván individuálně 

pro každého jednotlivého čekatele nebo zda 

Nevyhověno 

Již v současné době má každý právní čekatel svůj 

vlastní individuální plán. Tato koncepce bude 

zachována i do budoucna. Nepovažujeme za nutné 

toto uvádět do odůvodnění, jelikož se jedná o 
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má být zpracován obecný plán čekatelské 

praxe, který jsou povinni plnit všichni právní 

čekatelé působící v dané době u daného 

okresního či krajského státního zastupitelství. 

Doporučujeme v tomto směru právní úpravu 

upřesnit nebo alespoň vysvětlit v odůvodnění 

navrhované vyhlášky. 

ustálenou praxi.  

1. Ministerstvo kultury 5. D K obecné části odůvodnění 

V obecné části odůvodnění, části a), ve 4. 

odstavci ve větě „K této změně došlo s 

účinností od 1. 4. 2006, a to zákonem č. 

79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 

Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, kterým 

byl vložen nový § 36a.“ není uvedeno, do 

kterého zákona byl vložen § 36a. 

Předpokládáme, že jde o zákon č. 6/2002 Sb., 

o soudech, soudcích, přísedících a státní 

správě soudů a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o soudech a soudcích), který je 

zmíněn až v následující větě odůvodnění. 

Doporučujeme tuto nepřesnost odstranit. 

Vyhověno 

1. Ministerstvo kultury 6. D Ke zvláštní části odůvodnění 

K § 3 až § 5 

Spojení „tomto ustanovení“ doporučujeme 

nahradit spojením „těchto ustanoveních“ 

(množné číslo), protože tato část odůvodnění 

se vztahuje k několika ustanovením vyhlášky. 

Vyhověno 

1. Ministerstvo kultury 7. D K § 10 až § 14 

Spojení „tomto ustanovení“ doporučujeme 

nahradit spojením „těchto ustanoveních“, 

protože tato část odůvodnění se vztahuje k 

několika ustanovením vyhlášky. Část věty „ , 

Vyhověno 
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a to až na odstavec 1, ze kterého bylo 

vypuštěno, že průběh čekatelské praxe se řídí 

věcným a časovým plánem“ doporučujeme 

zcela vypustit, protože se vztahuje pouze k § 

9. 

2. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

1. D § 3 odst. 2  

Dáváme ke zvážení, zda z návrhu vyhlášky 

nevypustit odkaz na zákon č. 451/1991 Sb., 

neboť návrh nové vyhlášky upravující výběr, 

přijímání a odbornou přípravu justičních 

čekatelů již požadavek na doložení splnění 

podmínek stanovených tímto právním 

předpisem neobsahuje. 

Nevyhověno 

U justičních čekatelů je posouzení dokladů až 

součástí přijímacího pohovoru, tedy je přesunuto do 

další fáze výběru justičních čekatelů. Doklad tak za 

splnění podmínek předvídaných zákonem bude 

požadován u obou skupin. 

2. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

2. D § 10 odst. 2  

Poznámka pod čarou odkazující na § 43a 

zákoníku práce je označena číslem 6, avšak 

předchozí poznámka pod čarou uvedená v § 7 

odst. 3 má číslo 3. Doporučujeme číslování 

poznámek pod čarou upravit tak, aby čísla na 

sebe vzestupně navazovala. 

Vyhověno 

2. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

3. D § 10 odst. 4  

Text odstavce je nutno upravit tak, aby byl 

srozumitelný, tj. buď vypustit nadbytečné 

slovo „podle“, nebo za toto slovo doplnit 

příslušné ustanovení návrhu vyhlášky. 

Vyhověno 

Slovo „podle“ bude vypuštěno. 

2. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

4. D § 15 odst. 2 

Slova „Jako pomůcek“ doporučujeme 

nahradit např. slovy „Z pomůcek“ nebo „Jako 

pomůcku“. 

Vyhověno 

Bude nahrazeno slovy „Jako pomůcku“.  

2. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

5. D Odůvodnění - zvláštní část 
Odůvodnění jednotlivých ustanovení, která 

obsahují prohlášení, že právní úprava byla 

převzata ze stávající vyhlášky č. 303/2002 

Nevyhověno 

Nepovažujeme za nutné u stávající právní úpravy 

doplňovat vysvětlení principů, účelu a nezbytnosti. 

Stávající právní úprava, která byla převzata 
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Sb., navrhujeme doplnit o bližší odůvodnění 

této právní úpravy, vysvětlení jejích principů, 

účelu a nezbytnosti. 

z vyhlášky č. 303/2002 Sb. je vyhovující a 

nedochází v těchto částech ke změnám, jeví se 

doplnění o bližší odůvodnění této úpravy 

nadbytečné. 

2. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

6. D K § 10 až 14  

Text odůvodnění doporučujeme upřesnit, 

neboť odkaz na úpravu odstavce 1 neobsahuje 

specifikaci, kterého z uvedených ustanovení 

návrhu vyhlášky se týká.              

Vyhověno 

2. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

7. D K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 

regulace 

Bod 5 

Doporučujeme zvážit, zda místo krajských 

soudů by neměla být za implementaci 

odpovědná krajská státní zastupitelství. 

Vyhověno 

2. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

8. D Bod 7  

Domníváme se, že konzultace ohledně vydání 

vyhlášky týkající se výběru, přijímání a 

odborné přípravy právních čekatelů, z nichž 

jsou vybíráni státní zástupci, měly být vedeny 

se státními zastupitelstvími, jež jsou 

dotčenými subjekty, a tato skutečnost by měla 

být uvedena v předloženém materiálu. 

Částečně vyhověno 

Konzultace se státními zastupitelstvími proběhly 

v rámci mezirezortního připomínkového řízení, kdy 

byla oslovena všechna krajská státní zastupitelství, 

vrchní i Nejvyšší státní zastupitelství, jejichž 

připomínky byly do návrhu částečně reflektovány. 

Předběžné konzultace nebyly nutné, neboť v rámci 

nové vyhlášky vztahující se k právním čekatelům 

došlo pouze k dílčím změnám. 

3. Ministerstvo 

zdravotnictví 

1. D K zavedeným legislativním zkratkám:  

Doporučujeme provést celkovou revizi a 

sjednotit úpravu použitých zkratek, neboť u 

všech jsou použity jiné druhy uvozovek 

počátečních (české) a uzavírajících (strojové), 

kupříkladu v § 1: (dále jen „čekatel"). 

Vyhověno 

3. Ministerstvo 

zdravotnictví 

2. D K poznámkám pod čarou a odkazům na 

poznámky pod čarou: 

Doporučujeme uvádět číselný odkaz na 

Částečně vyhověno 

Odkaz na poznámku pod čarou bude opraven na 

horní index.  
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poznámku pod čarou ve formě horního indexu 

a samotné poznámky pod čarou uvést, jedná-li 

se o nový návrh vyhlášky, až na konec textu 

dané stránky, kde se odkaz na poznámku pod 

čarou vyskytuje. 

Avšak umístění poznámky pod čarou ve smyslu 

připomínky legislativní pravidla vlády neřeší. 

3. Ministerstvo 

zdravotnictví 

3. D K § 2 odst. 5: 

Doporučujeme ustanovení přeformulovat. Z 

uvedeného plyne, že omluví-li se uchazeč do 

5 kalendářních dnů od konání přijímacího 

pohovoru, bude mu stanoven jiný termín. 

Ovšem navrhovaná dikce by znamenala, že 

stanovit uchazeči náhradní termín pro konání 

písemného testu (jako součásti „výběrového 

řízení“) by bylo možné i po konání ústního 

„přijímacího pohovoru“, který však je při jeho 

úspěšném absolvování dle § 4 odst. 2 návrhu 

podmínkou pro další účast ve výběrovém 

řízení. Navrhovaná úprava by tak v praxi 

způsobila zmatky a výběrové řízení by tak 

neúměrně protáhla. S ohledem na běh lhůt pak 

doporučujeme stanovit lhůtu pro podání 

omluvy na pracovní, nikoliv na kalendářní 

dny. Navrhujeme proto například následující 

úpravu ustanovení: „Pokud se uchazeč 

nemůže ze závažných důvodů účastnit některé 

z etap výběrového řízení a svou účast písemně 

omluví do 5 pracovních dnů od konání etapy, 

jíž se nemůže zúčastnit, bude mu stanoven 

náhradní termín pro její absolvování.“ 

Nevyhověno 

V praxi v tomto ohledu zmatky nenastávají. 

Považujeme ustanovení za dostačující.  

 

3. Ministerstvo 

zdravotnictví 

4. D K § 3 odst. 1: 

Doporučujeme vypustit z věty druhé slova 

„nebo okresní“.  

Odůvodnění: Uchazeč podává přihlášku 

Nevyhověno 

Okresní státní zastupitelství budou ponechána 

z důvodu lepší přístupnosti. V praxi to okresním 

státním zastupitelstvím nečiní problémy. 
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Krajskému státnímu zastupitelství, kterým je 

též případně přijímán. Z návrhu ani jeho 

odůvodnění není zřejmé, proč by mělo 

informace o výběrovém řízení poskytovat 

okresní státní zastupitelství, když ani není 

zřejmé ani předem dané, že se bude obsazovat 

čekatelské místo právě u daného okresního 

státního zastupitelství, které ani nemůže samo 

rozhodovat o „otevření“ čekatelského místa, 

nýbrž je podřízeno v tomto postupu 

Krajskému státnímu zastupitelství. Nadto 

okresní státní zastupitelství není ani účetní 

jednotkou (viz § 6 odst. 3 zákona o státním 

zastupitelství). 

 

 

3. Ministerstvo 

zdravotnictví 

5. D K § 3 odst. 3: 

Doporučujeme stanovit délku lhůty pro 

doplnění přihlášky, kupříkladu na 15 

pracovních dnů, a to v zájmu předvídatelnosti 

práva a právní jistoty uchazečů. 

Nevyhověno 

Délku lhůty pro doplnění dokladů stanoví krajský 

státní zástupce s ohledem na to, o jaký typ dokladu 

se bude jednat. 

3. Ministerstvo 

zdravotnictví 

6. D K § 4 odst. 3: 

Doporučujeme odstranit pomlčku či 

přeškrtnutí, vyznačené těsně před slovem 

„krajský“. 

Vyhověno 

3. Ministerstvo 

zdravotnictví 

7. D K § 8 odst. 2: 

Doporučujeme stanovit, a v tom smyslu 

doplnit ustanovení tak, že oznámení o přijetí 

či nepřijetí do čekatelské praxe bude vždy 

řádně a věcně odůvodněno.   

Nevyhověno 

Požadované doplnění zdůvodnění přijetí či nepřijetí 

uchazeče se nám jeví jakožto nadbytečné, a to 

s ohledem na to, že bude-li uchazeč přijat, splnil 

veškeré požadavky stanovené vyhláškou. 

V opačném případě přijat nebude.  

Již v současné době to tímto způsobem funguje. 

Písemné oznámení o nepřijetí uchazeče je 

odůvodněno pouze v případě nedostatku volných 

funkčních míst. Tato koncepce je převzata i do 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSARKD4R2V)



Stránka 8 z 32 

 

návrhu vyhlášky. 

 

4. Ministerstvo školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

  Neuplatňuje žádné připomínky.  

5. Ministerstvo obrany   Neuplatňuje žádné připomínky.  

6. Ministerstvo 

zemědělství 

1. D Obecně: 

Vzhledem k provázanosti s materiálem 

týkajícím se justičních čekatelů, ministerstvo 

zemědělství ani s tímto návrhem vyhlášky 

nesouhlasí.  

Nová koncepce úpravy justičních čekatelů by 

měla být nejprve široce diskutována s 

odbornou veřejností, aby bylo možno 

dosáhnout cíle navrhované právní úpravy – 

transparentnosti a objektivitě v procesu 

přípravy kandidátů na místo soudce a 

jmenování soudců. 

 

Návrh vyhlášek byl z odbornou veřejností a 

zástupci justice několikrát diskutován. 

6. Ministerstvo 

zemědělství 

2. D V textu vyhlášky je na konec ustanovení 

§ 3 odst. 3 vhodné doplnit, že i v tomto 

případě bude uchazeči doručeno písemné 

oznámení o vyřazení (obdobně jako je tomu v 

ostatních případech vyřazení z výběrového 

řízení dle § 2 odst. 6, § 4 odst. 3 a § 5 odst. 6), 

neboť není zřejmé, proč by v případě tohoto 

důvodu vyřazení měl být jiný režim než u 

ostatních. 

Vyhověno 

Navíc bude ve stejném duchu přeformulováno 

ustanovení § 4 odst. 3, část věty za středníkem. 

6. Ministerstvo 

zemědělství 

3. D V textu vyhlášky v ust. § 7 odst. 3 

doporučujeme za slova "Podrobnější 

informace o výsledku vyšetření uchazeče" 

doplnit slova "dle odst. 2", aby bylo 

postaveno na jisto, že  termín "podrobnější 

Vyhověno 
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informace", použitý v odst. 3, odpovídá 

termínu "informace nad rámec stanovený 

metodikou vyšetření", použitému v odst. 2. 

Případně doporučujeme sjednotit použitou 

terminologii jiným způsobem. 

6. Ministerstvo 

zemědělství 

4. D V textu vyhlášky je třeba v několika 

případech provést úpravu formátování 

číslovek u použitých odkazů na horní index 

(týká se odkazů uvedených v  ust. § 3 odst. 2, 

§ 7 odst. 3, § 13 odst. 1, § 14 odst. 1). 

Vyhověno 

 

6. Ministerstvo 

zemědělství 

5. D Ve zvláštní části odůvodnění návrhu 

vyhlášky k § 7 pak doporučujeme podrobněji 

vysvětlit ustanovení § 7 odst. 2, zejména 

doplnit typy informací, které může krajský 

státní zástupce vyžadovat nad rámec výsledků 

vyšetření odborného psychologického 

pracoviště dle metodiky vyšetření.   

Vyhověno 

Jedná se zejména o informace v případě, kdy je 

uchazeč kvalifikován, jako nedoporučuje se nebo 

doporučuje se s výhradou. Krajský státní zástupce 

tak může kvalifikovaně posoudit, zda je např. 

výhrada v posudku překážkou či se jedná o 

výhradu, která na výkon čekatelské praxe nebude 

mít vliv.  

6. Ministerstvo 

zemědělství 

6. D Ve zvláštní části odůvodnění návrhu 

vyhlášky k § 10 až 14 navrhujeme vypustit 2. 

větu, neboť tato se zjevně vztahuje k § 9. V 

ustanoveních § 10 až 14 již není termín 

"věcný a časový plán čekatelské praxe" použit 

a nebyl použit ani v předchozí úpravě vyhl. 

303/2002 Sb. 

Vyhověno 

6. Ministerstvo 

zemědělství 

7. D Do ekonomických dopadů doporučujeme 

vyčíslit náklady na poskytnutí právního 

informačního systému, který bude nově 

nahrazovat možnost využití sbírky právních a 

jiných předpisů, sbírky soudních nebo jiných 

rozhodnutí a časopiseckou nebo knižní 

právnickou literaturu. Dále není zcela zřejmé, 

zda stupeň uživatelské znalosti právního 

Nevyhověno 

V současné době by se mělo jednat o systém ASPI 

nebo Codexis. Oba dva systémy jsou jak na státních 

zastupitelstvích, tak i na soudech hojně využívány. 

Používání těchto právních informačních systémů je 

využíváno již na právnických fakultách během 

studia. Náklady s tím související nebudou žádné. 

Rovněž MSp má k dispozici licence k těmto 
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informačního systému nemůže ovlivnit 

výsledek zkoušky (event. zda by v souvislosti 

s tím neměla být uchazečům dána možnost 

zvolit si informační systém, s nímž mají 

uživatelské zkušenosti).   

systémům. 

7. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

  Neuplatňuje žádné připomínky.  

8. Ministerstvo financí 1. D S návrhem souhlasím s tím, že pokládám za 

potřebné, aby v rámci rozsahu odborné 

závěrečné zkoušky právního čekatele byla s 

ohledem na závažnost finanční kriminality 

dostatečně zohledněna i problematika 

finančního práva, nejlépe tak, že obor finanční 

právo bude uveden ve výčtu zkušebních oborů 

jako samostatná položka. 

Vyhověno 

Návrh byl konzultován s NSZ. 

9. Ministerstvo dopravy 1. D Návrh vyhlášky doporučujeme podrobit 

pečlivé revizi s ohledem na sjednocení 

použitého fontu u legislativních zkratek 

(použití jednotného formátu uvozovek). 

Vyhověno 

9. 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. 

V některých případech lze podle našeho 

názoru použít namísto (v návrhu vyhlášky 

použitého) nenormativního odkazu odkaz 

Vyhověno 
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normativní, v dalších případech použitých 

odkazů je třeba tyto upravit podle požadavků 

legislativních pravidel vlády (viz např. § 7 

odstavec 3 návrhu vyhlášky, který v rozporu s 

legislativními pravidly vlády používá slov 

„podle zvláštního právního předpisu“). 

Samotný odkaz na poznámku pod čarou by 

pak měl být uveden za použití horního indexu. 

9. 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 v některých případech neodpovídá 

(viz § 5 a § 16 návrhu vyhlášky – § 5 má 

navíc dva odstavce označené jako odstavec 6) 

a doporučujeme jej v tomto smyslu upravit.   

Nevyhověno 

 

10. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

  Neuplatňuje žádné připomínky.  

11. Ministerstvo 

životního prostředí 

  Neuplatňuje žádné připomínky.  

12. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

1. D K § 6 - Vyšetření 

K tomuto ustanovení se ve zvláštní části 

odůvodnění uvádí, že předmětná právní 

úprava byla převzata z vyhlášky č. 303/2002 

Sb. V této souvislosti není zřejmé, z jakého 

důvodu je právní úprava „vyšetření“ řešena 

pouze v případě přijímání právních čekatelů a 

ne rovněž při přijímání justičních čekatelů (v 

souběžně předkládaném návrhu), když dosud 

platná vyhláška tento předpoklad stanoví v 

obou případech. Nyní se bez dalšího od tohoto 

Vysvětleno 

Tímto opatřením má dojít ke sjednocení okamžiku 

u budoucích soudců „provedení vyšetření“, neboť 

v současné době dochází k vyšetření v různých 

okamžicích. 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 notářskou zkoušku, 

rovněž nemá provedeno potřebné vyšetření a 

z tohoto důvodu návrh vyhlášky se snaží sjednotit 
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vyšetření u zájemců - potencionálních 

justičních čekatelů a budoucích soudců – 

upouští. Podle takové právní úpravy, bez 

dalšího odůvodnění, se jeví, jakoby nároky na 

osobnost soudce nebyly tak vysoké jako u 

státních zástupců, přestože dosud jsou všichni 

tito zájemci předmětnému vyšetření 

podrobováni. Podle našeho názoru by tomu 

tak mělo být i nadále. 

tento okamžik jednotně pro všechny osoby, které 

chtějí vykonávat činnost soudce. Navíc dochází ke 

změně koncepce přípravné služby u justičních 

čekatelů, takže je logické, že se vyšetření bude 

provádět až u kandidátů, kteří se budou připravovat 

na výkon funkce soudce. 

12. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

2. D K poznámkám pod čarou 

Je namístě návrh formálně upravit, pokud jde 

o uvádění poznámek pod čarou, tedy uvést je 

vždy na konci stránky, na které je uveden 

odkaz. 

Nevyhověno 

Tento požadavek nevychází z legislativních 

pravidel vlády. 

12. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

3. D K přechodnému ustanovení  

Postrádáme přechodné ustanovení, které by 

řešilo dokončení výběrových řízení 

vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky. Je vhodné toto ustanovení doplnit 

obdobně jako u vyhlášky týkající se justičních 

čekatelů. Pokud žádná taková řízení 

neprobíhají a do účinnosti navrhované 

vyhlášky ani probíhat nebudou, měla by být 

tato skutečnost z předloženého materiálu 

patrná. 

Nevyhověno 

Návrh vyhlášky neřeší průběh výběrových řízení 

čekatelů rozdílně od současně probíhajících 

výběrových řízení. Z tohoto důvodu je zcela 

nadbytečné explicitně zakotvovat přechodná 

ustanovení.  

 

13. Ministerstvo vnitra 1. Z Obecně – přechodné ustanovení: 

V návrhu postrádáme zakotvení přechodného 

ustanovení, které by určilo, jaký dopad má 

nová právní úprava na právní vztahy vzniklé 

podle dosavadní právní úpravy. Tedy zejména 

na již vyhlášená výběrová řízení a průběh 

odborné závěrečné zkoušky, které bude 

zakončovat již probíhající odbornou přípravu 

Nevyhověno 

Návrh vyhlášky neřeší průběh výběrových řízení 

čekatelů rozdílně od současně probíhajících 

výběrových řízení. Z tohoto důvodu je zcela 

nadbytečné explicitně zakotvovat přechodná 

ustanovení. 
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právních čekatelů. Požadujeme přechodné 

ustanovení do návrhu doplnit, neboť i v 

současně předkládaném návrhu vyhlášky o 

výběru, přijímání a odborné přípravě 

justičních čekatelů a o odborné justiční 

zkoušce toto ustanovení nechybí (srov. 

navrhovaný § 24). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní.      

13. Ministerstvo vnitra 2. Z K § 4 odst. 1: 

Přestože předmětné ustanovení vychází z § 4 

odst. 1 vyhlášky č. 303/2002 Sb., 

nepovažujeme zmínku o metodice za 

vhodnou. Zákon o státním zastupitelství v § 

40 odst. 1 písm. c) zmocňuje Ministerstvo 

spravedlnosti, aby postup při výběru právních 

čekatelů upravilo vyhláškou. Zmínka o 

metodice proto představuje nedovolenou 

subdelegaci. Metodika je přitom dokumentem 

neprávní povahy, a proto není žádoucí jí 

zakomponováním do právní regulace dodávat 

jakoukoli právní relevanci. Požadujeme proto 

ustanovení přepracovat, resp. vypustit, 

přičemž tuto připomínku vztahujeme i k 

dalším zmínkám o metodice, tedy k § 5 odst. 

2, § 6 odst. 1 a 4 a § 7 odst. 2.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní. 

Nevyhověno 

Zmínku o metodice v textu ustanovení považujeme 

za důležitou. Metodika nestanoví postupy nad 

rámec, co by neupravovala vyhláška, ale jednotlivé 

detaily v rámci procesu.  

13. Ministerstvo vnitra 3. D K § 2 odst. 5: 

Podle daného ustanovení se ze závažných 

důvodů může uchazeč omluvit při nemožnosti 

účastnit se některé etapy výběrového řízení. 

Nově je doplněna lhůta pro tuto omluvu, tato 

Vyhověno 
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je však vázána na „konání přijímacího 

pohovoru“, ten je však jen jednou z etap 

výběrového řízení, doporučujeme tedy znění 

odstavce 5 formulačně upravit, tak aby se 

omluva vztahovala na všechny etapy 

výběrového řízení. (srov. navrhovaný § 10 

vyhlášky o výběru, přijímání a odborné 

přípravě justičních čekatelů a o odborné 

justiční zkoušce, kde je uvedeno: „do 5 

kalendářních dnů ode dne konání písemného 

testu nebo přijímacího pohovoru“). 

13. Ministerstvo vnitra 4. D K § 6 odst. 1: 

Doporučujeme poněkud nevhodně zvolené a 

neurčité slovní spojení „rozsah způsobu 

hodnocení“ nahradit přiléhavější formulací. V 

úvahu přichází např. možnost určení „rozsahu 

a způsobu hodnocení“, popř. rozsah údajů 

potřebných pro dané hodnocení s následným 

způsobem jejich hodnocení. 

Vyhověno 

13. Ministerstvo vnitra 5. D K § 15 odst. 2: 

Věta druhá daného 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 jinak 

Bude nahrazeno slovy „Jako pomůcku“. 

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

Dále doporučujeme zachovat stávající úpravu 

rozhodování komise o vyloučení čekatel z 

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 
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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.  

13. Ministerstvo vnitra 7. D Obecně: 

Doporučujeme v předkládaném textu 

vyhlášky sjednotit font pro uvozovky užívané 

u zavádění legislativních zkratek a rovněž i 

jejich formu. 

Vyhověno 

13. Ministerstvo vnitra 8. D Odkazy na poznámky pod čarou navrhujeme 

upravit na formu horního indexu. 
Vyhověno 

13. Ministerstvo vnitra 9. D K § 3 odst. 1: 

Navrhujeme slovo „nebo“ za slovem 

„akademie“ nahradit čárkou, popř. slovem 

„anebo“. 

Vyhověno 

13. Ministerstvo vnitra 10. D K § 4 odst. 3: 

Doporučujeme znak „-“ vypustit pro 

nadbytečnost. 

Vyhověno 

13. Ministerstvo vnitra 11. D K § 5 odst. 6: 

V předmětném ustanovení je chybně označen 

poslední odstavec. Doporučujeme jeho 

číslování navázat na předchozí a označit jej 

číslem „7“. 

Vyhověno 

13. Ministerstvo vnitra 12. D K § 10 odst. 2: 

V odstavci 2 je uveden odkaz na poznámku 

pod čarou č. 6, předchozí poznámka pod 

čarou má však č. 3, doporučujeme ji tedy 

navázat na bezprostředně předcházející 

Vyhověno 
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poznámku pod čarou. S ohledem na výše 

uvedené je třeba přečíslovat i další poznámky 

pod čarou. 

13. Ministerstvo vnitra 13. D K § 10 odst. 4: 

Doporučujeme za slovo „podle“ vložit slova 

„odstavce 3“. 

Vyhověno jinak 

Slovo „podle“ bude vypuštěno. 

14. Nejvyšší státní 

zastupitelství 

1. D K navrhované právní úpravě obecně 

 

Navrhovaná právní úprava rozděluje právní 

úpravu výběru, přijímání a odborné přípravy 

právních a justičních čekatelů oproti 

stávajícímu stavu, kdy jako pro právní, tak i 

pro justiční čekatele platí vyhláška 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 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

303/2002 Sb.“). Je v kompetenci Ministerstva 

spravedlnosti, jak tyto oblasti právní úpravy 

nastaví, ale máme za to, že by nemělo po 

těchto změnách právní úpravy dojít k upuštění 

od pozitiv přípravy právních a justičních 

čekatelů spočívajících ve společných 

vzdělávacích akcích pořádaných Justiční 

akademií (resp. těch vzdělávacích akcí, které 

jsou k tomuto vhodné, jak bylo praktikováno 

dosud). 

Vysvětleno 

Vzdělávací akce pořádané Justiční akademií 

zůstanou zachovány společné pro justiční a právní 

čekatele. 

Ustanovení § 34a zákona o SZ vyhláška nijak 

nemodifikuje. 

14. Nejvyšší státní 

zastupitelství 

2. Z K § 2 odst. 2 – zveřejňování vyhlášení 

výběrového řízení 

 

Navrhuje se vypuštění povinnosti vyhlašovat 

výběrová řízení na právní čekatele 

Vyhověno 
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prostřednictvím denního tisku. Praxí je 

namítáno, že tato inzerce není v současné 

době již účinná. Je důležité, aby výběrové 

řízení bylo zveřejňováno na internetových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti a na 

internetových stránkách soudů a státních 

zastupitelství (na elektronické úřední desce). 

S tímto názorem je třeba souhlasit, když 

inzerce v denním tisku měla své opodstatnění 

v minulosti, ale nyní již jednoznačně převládá 

sledování informací na příslušných webových 

stránkách uvedených institucí. Sledování 

internetových stránek Ministerstva 

spravedlnosti a jednotlivých státních 

zastupitelství jednoznačně převažuje i podle 

sdělení uchazečů v rámci výběrových řízení. 

Současně by se tímto snížily i finanční 

náklady, neboť tato inzerce je samozřejmě 

zpoplatněna. 

 

Zde je třeba přihlédnout i k tomu, že v 

současně předkládaném návrhu o výběru, 

přijímání a odborné přípravě justičních 

čekatelů a o odborné justiční zkoušce se 

výběrová řízení vyhlašují cestou evidence 

zájemců o funkci čekatele (§ 8 odst. 2); ani 

návrh této vyhlášky ohledně výběrových 

řízení na justiční čekatele již s uveřejňováním 

v denním tisku nepočítá. 

 

Text vyhlášky s navrhovanou změnou: 

 

„Výběrové řízení se vyhlašuje 
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prostřednictvím denního tisku, na 

internetových stránkách ministerstva a 

vyvěšením na úřední desce všech krajských a 

okresních státních zastupitelství. Vyhlášení 

výběrového řízení v denním tisku musí 

obsahovat termín pro podání přihlášek k 

účasti ve výběrovém řízení (dále jen 

„přihláška"), označení krajského státního 

zastupitelství, pro jehož obvod je výběrové 

řízení vyhlašováno, a odkaz na možnost 

seznámit se s podrobnými informacemi o 

podmínkách účasti ve výběrovém řízení a 

jeho průběhu. Podrobné informace o 

výběrovém řízení musí obsahovat i vzor 

přihlášky. Výběrové řízení musí být 

vyhlášeno nejméně 2 měsíce před termínem 

stanoveným pro podání přihlášek.“ 

 

Tato připomínka je zásadní. 

14. Nejvyšší státní 

zastupitelství 

3. Z K § 2 odst. 2 – lhůta pro podání přihlášek 

 

Praxí je namítáno, že již nyní vyhláškou č. 

303/2002 Sb., stanovená lhůta 2 měsíců je 

příliš dlouhá; je třeba přihlédnout i k dalšímu 

průběhu výběrových řízení, např. k nutnosti 

náhradních termínů písemné či ústní části, což 

pak celé výběrové řízení neúměrně protahuje. 

Toto návrh nové vyhlášky neřeší. Podle 

našeho názoru by měla být lhůta pro podání 

přihlášky zkrácena, a to na 1 měsíc, která se 

jeví jako zcela postačující. Pokud někdo má 

zájem o pozici právního čekatele, tak mu jistě 

nebude na obtíž, aby se jednou či dvakrát 

Vyhověno 
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měsíčně podíval na příslušné webové stránky 

a zjistil aktuální informace. Současně též i 

přihláška a rozsah dokumentů, který je k ní v 

příloze přikládán, není takový, že by 

vyžadoval nějaké jejich rozsáhlejší 

opatřování.   

 

Text vyhlášky s navrhovanou změnou: 

 

„Výběrové řízení musí být vyhlášeno nejméně 

2 měsíce 1 měsíc před termínem stanoveným 

pro podání přihlášek.“ 

 

Tato připomínka je zásadní. 

14. Nejvyšší státní 

zastupitelství 

4. Z K § 2 odst. 5 – omluvy uchazeče z některé 

etapy výběrového řízení 

 

Z praxe je namítána potřeba řešení omluv 

uchazečů, někdy opakovaných. Často 

opakované omluvy uchazečů prakticky 

prodlužují celá výběrová řízení. Zazněl i 

názor na zcela vyloučenou možnost omluv a 

určení náhradního termínu, což však 

považujeme za až příliš restriktivní a 

nevhodné. Konstatujeme, že uvedený problém 

neřeší návrh vyhlášky důsledně. 

 

Podle našeho názoru rozumným 

kompromisem se jeví možnost uchazeče 

omluvit se v jedné etapě výběrového řízení 

jen jednou (samozřejmě i zde jen ze 

závažného důvodu).  Náhradní termín musí 

být stanoven do 14 dnů od termínu původního 

Vyhověno 
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(zde bude dostatečná doba uchazeče 

vyrozumět o náhradním termínu). Je věcí 

uchazeče, aby si určil priority a vyhradil si čas 

pro předmětné výběrové řízení. Pokud by se 

jednalo o závažné zdravotní důvody, tak je 

třeba vycházet z toho, že nelze delší dobu 

neukončovat vypsané výběrové řízení jen z 

důvodu, že některý z uchazečů trpí 

dlouhodobými zdravotními problémy – v 

tomto případě mu nic nebrání nejprve si 

zdravotní problémy vyřešit a následně se 

přihlásit do jiného výběrového řízení. I tímto 

opatřením lze očekávat zkrácení doby trvání 

výběrových řízení a i určité snížení finančních 

nákladů na konání výběrových řízení.  

 

Text vyhlášky s navrhovanou změnou: 

 

„Pokud se uchazeč ze závažných důvodů 

nemůže účastnit některé z etap výběrového 

řízení a svoji neúčast písemně omluví do 5 

kalendářních dnů od konání přijímacího 

pohovoru, bude mu stanoven náhradní termín 

pro její absolvování. Uchazeč se v jedné etapě 

výběrového řízení může omluvit podle věty 

předchozí jen jednou; náhradní termín se mu 

stanoví na den nejdéle do 14 dní od termínu 

řádného.“ 

 

Tato připomínka je zásadní. 

14. Nejvyšší státní 

zastupitelství 

5. Z K § 6 odst. 4 – vyšetření 

 

Návrh vyhlášky přejímá z vyhlášky č. 

Nevyhověno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSARKD4R2V)



Stránka 21 z 32 

 

303/2002 Sb., i hodnoty výsledku 

psychologicko-diagnostického vyšetření ve 

stupních „doporučuje se“, „doporučuje se s 

výhradou“ a „nedoporučuje se“. Proti tomuto 

hodnocení zaznívají z praxe negativní 

stanoviska, a to i od psychologů. Psycholog 

by neměl zaujímat shora uvedená stanoviska, 

ale pouze na základě předem dané metodiky 

zaujmout stanovisko k osobní způsobilosti a 

její charakteristice. Psycholog už z podstaty 

jeho úkolu nemůže zaujímat tak závažná 

stanoviska, zda někoho doporučuje nebo 

nedoporučuje pro výkon funkce státního 

zástupce. 

 

Text vyhlášky s navrhovanou změnou: 

 

„Výsledek vyšetření uchazeče se hodnotí 

stupni "doporučuje se", "doporučuje se s 

výhradou" a "nedoporučuje se". Součástí 

výsledku vyšetření je charakteristika 

osobnostní způsobilosti v rozsahu stanoveném 

metodikou vyšetření.“ 

 

Tato připomínka je zásadní. 

14. Nejvyšší státní 

zastupitelství 

6. D K § 16 odst. 2 a 3 – ústní část odborné 

zkoušky  

 

Doporučujeme zvážit terminologii právních 

odvětví v souvislosti s rekodifikací 

občanského práva. Zda tedy lze i nadále 

hovořit o samostatných odvětvích „rodinného 

práva“ a „obchodního práva“. Rodinné právo 

Částečně vyhověno 

Bude přeformulováno pouze ustanovení 

§ 16 odst. 3. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSARKD4R2V)



Stránka 22 z 32 

 

je nedílnou součástí práva občanského, 

obchodní právo se pak vzhledem k odstranění 

duality závazkového práva v současnosti de 

facto redukuje na právo obchodních 

korporací. Pokud jde o právo „Evropských 

společenství“ domníváme se, že v současnosti 

již vzhledem k zakotvení právní subjektivity 

EU postačí obecně uvést „právo Evropské 

unie“. 

15. Nejvyšší soud 1. D Základní obecnější principy výběru, přijímání 

a přípravy právních čekatelů by však měly být 

také upraveny zákonem s tím, že podrobnější 

úprava například náplně čekatelské praxe 

nebo obsahu zkoušky by měly být upraveny 

vyhláškou. Proces výběru, sestavování 

komisí, forma zkoušky, rozhodnutí o přijetí 

do čekatelské praxe a další podstatné věci by 

měly být v zákoně. 

Nevyhověno  

Vzhledem k tomu, že zákon č. 283/1993 Sb., o 

státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, 

konkrétně v ustanovení § 40 odst. 1 písm. c) a d), 

zmocňuje Ministerstvo spravedlnosti stanovit 

vyhláškou postup při výběru právních čekatelů a při 

jejich přijímání do pracovního poměru a rovněž 

obsahovou náplň čekatelské praxe, její organizaci a 

podrobnosti o závěrečné zkoušce, jeví se nám 

legislativní uchopení této problematiky zcela 

akceptovatelné, neboť problematika právních 

čekatelů je řešena komplexně. 

Zákon ve svém zmocňovacím ustanovení dává 

obecný rámec pro podrobnější a komplexnější 

řešení této problematiky vyhláškou. Do budoucna 

je možné přistoupit na rozšíření zákona.  

15. Nejvyšší soud 2. D V § 10 odst. 4 návrhu vyhlášky je písařská 

chyba, když v části věty „... se doby výkonu 

čekatelské praxe podle upraví“ vypadl odkaz 

na odstavec 3. Správně by tedy mělo být 

uvedeno „se doby výkonu čekatelské praxe 

podle odstavce 3 upraví ...“. 

Vyhověno jinak 

Slovo „podle“ bude vypuštěno. 

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

Předkladatel splnil formální náležitosti 
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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 právních čekatelů.  

Předmětná problematika není právem EU 

regulována. 

Připomínky a případné návrhy změn: 

K předloženému materiálu neuplatňujeme z 

hlediska slučitelnosti s právem EU žádné 

připomínky. 

 

Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu ČR 

přímo zapracováváno právo EU a návrh není s 

právem EU v rozporu. 

17. ÚVČR - RVV 1. Z S ohledem na naše nesouhlasné stanovisko k 

materiálu „Návrh vyhlášky o výběru, 

přijímání a odborné přípravě justičních 

čekatelů a o odborné justiční zkoušce“ 

nemůžeme souhlasit ani s předloženým 

návrhem vyhlášky. 

Nevyhověno 
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Tato připomínka je zásadní. 

Žádáme o stažení materiálu z meziresortního 

připomínkového řízení. 

18. ÚVČR - VÚV 1. D K § 3 odst. 3 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme, aby do odst. 3 bylo doplněno, 

že písemné oznámení o vyřazení se doručí 

uchazeči, jako je tomu např. v případě 

ustanovení § 2 odst. 6 nebo § 5 odst. 6 

navrhované vyhlášky. 

Vyhověno 

18. ÚVČR – VÚV 2. D K § 5 odst. 3 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme slovo „čekatel“ nahradit 

slovem „uchazeč“. Ustanovení popisuje 

průběh přijímacího pohovoru a jeho 

vyhodnocení, proto je vhodné v rámci celého 

ustanovení užívat slova uchazeč, jelikož 

dosud nedošlo k přijetí uchazeče na místo 

čekatele. 

Vyhověno 

18. ÚVČR – VÚV 3. D K § 10 odst. 4 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme za slovo „podle“ vložit slova 

„odstavce 3“. Z důvodové zprávy vyplývá, že 

do ustanovení § 10 byla převzata právní 

úprava obsažená ve vyhlášce 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 pozdějších 

předpisů. Z tohoto důvodu předpokládáme, že 

v navrhovaném ustanovení § 10 odst. 4 chybí 

slova „odstavce 3“. 

Vyhověno jinak 

Slovo „podle“ bude vypuštěno. 

18. ÚVČR – VÚV 4. D K § 11 odst. 4 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme za slovo „zahraničí“ vložit 

čárku. 

Vyhověno jinak 

Poradní sbor doporučuje čekatele na zahraniční 

studijní pobyty organizované Justiční akademií. 
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18. ÚVČR - VÚV 5. D K § 14 odst. 1 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme slovo „Předseda“ nahradit 

slovem „Předsedou“. 

Vyhověno 

18. ÚVČR - VÚV 6. D K § 15 odst. 2 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme za slovo „podání“ vložit slova 

„podle odstavce 1“. 

Vyhověno 

18. ÚVČR - VÚV 7. D K § 17 odst. 3 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme za slovo „porady“ vložit slova 

„podle odstavce 1“. 

Dále doporučujeme, aby čekatelům bylo 

doručováno rozhodnutí i o neúspěšném 

složení odborné zkoušky. Nevidíme důvod 

pro to, aby neúspěšní čekatelé neobdrželi 

písemné vyhotovení rozhodnutí o neúspěšném 

složení odborné zkoušky. Případně 

doporučujeme doplnit důvodovou zprávu o 

skutečnost, proč nebude zasíláno písemné 

vyhotovení rozhodnutí čekatelům, kteří u 

odborné justiční zkoušky neuspěli. 

Částečně vyhověno 

O tom, zda právní čekatel složil zkoušku či nikoliv, 

není rozhodováno. Výsledek se pouze oznámí, 

proto je úspěšnému právnímu čekateli zasláno 

pouze osvědčení o kladném výsledku zkoušky. 

18. ÚVČR - VÚV 8. D K odkazům na poznámky pod čarou a k 

poznámkám pod čarou 

Doporučujeme číselné odkazy na poznámky 

pod čarou uvádět ve formě horního indexu a 

samotné poznámky pod čarou uvádět až na 

konci příslušné stránky, nikoli jako součást 

souvislého textu vyhlášky. 

Částečně vyhověno 

Odkaz na poznámku pod čarou bude opraven na 

horní index.  

Avšak umístění poznámky pod čarou ve smyslu 

připomínky legislativní pravidla vlády neřeší. 

19. ÚOOÚ 1. D Obecně 

Úřad pro ochranu osobních údajů oznámil ve 

svém e-mailu z 22. srpna 2017, čj. UOOU-

08280/17-3, že byl, na rozdíl od návrhu 

vyhlášky o výběru, přijímání a odborné 

přípravě justičních čekatelů a o odborné 

justiční zkoušce, opominut s žádostí o 

Částečně vyhověno 

Částečně nevyhověno  

Ministerstvo spravedlnosti požádalo ÚOOÚ o 

připomínky k návrhu vyhlášky o přípravné službě 

justičních čekatelů s ohledem na nově zaváděnou 

právní úpravu, zejména evidenci zájemců o pozici 

justičního čekatele. V návrhu vyhlášky o přípravně 
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připomínky. ÚOOÚ očekává, že předkladatel 

podnikne opatření, aby se to již neopakovalo, 

a že o těchto opatřeních bude informován. 

Je nutno připomenout, že státní zastupitelství 

je podle článku 80 součástí exekutivy; mezi 

justičními a právními čekateli tedy musí být 

podstatné rozdíly. 

ÚOOÚ se domnívá, že z hlediska právní 

politiky neobstojí, aby tak zásadní matérie 

byla regulována pouhou vyhláškou. Domnívá 

se, že předkladatel měl místo vyhlášky 

připravit návrh zákona. 

službě právních čekatelů naproti tomu nedochází ke 

koncepčním změnám, proto jsme nepovažovali za 

nutné oslovit ÚOOÚ.  

Některá ustanovení návrhu vyhlášky, který 

upravuje přípravnou službu justičních čekatelů, 

ačkoli totožná s úpravou u právních čekatelů, 

nejsou hodnocena v případě justičních čekatelů jako 

problematická. Přitom návrh vyhlášky o justičních 

čekatelích byl úřadu v rámci připomínkového řízení 

řádně zaslán. 

 

K obecnému konstatování, že mezi justičními a 

právními čekateli musí být rozdíly, lze jen uvést, že 

s tímto souhlasíme, a proto bylo přistoupeno k 

vydělení úpravy právních čekatelů do samostatné 

vyhlášky a u justičních čekatelů dochází ke změně 

právní úpravy. Vzhledem k tomu, že zákon č. 

283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 

pozdějších předpisů, konkrétně v ustanovení § 40 

odst. 1 písm. c) a d), zmocňuje Ministerstvo 

spravedlnosti stanovit vyhláškou postup při výběru 

právních čekatelů a při jejich přijímání do 

pracovního poměru a rovněž obsahovou náplň 

čekatelské praxe, její organizaci a podrobnosti o 

závěrečné zkoušce, jeví se nám legislativní 

uchopení této problematiky zcela akceptovatelné, 

neboť problematika právních čekatelů je řešena 

komplexně. 

Zákon ve svém zmocňovacím ustanovení dává 

obecný rámec pro podrobnější a komplexnější 

řešení této problematiky vyhláškou.  

19. ÚOOÚ 2. Z K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

Část g) obecné části důvodové zprávy, 
Nevyhověno 
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zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

(dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit 

stávající a zamýšlená zpracování osobních 

údajů. K zhodnocení dopadů navrhovaného 

řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je 

nutno explicitně konstatovat, zda osnova 

zakládá nějaké nové zpracování osobních 

údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní 

parametry: specifický účel, kategorie 

zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 

zpracování, jeho částí nebo výstupů ze 

zpracování zakládaného navrhovanou regulací 

a lhůty pro uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již 

existující zpracování osobních údajů. V 

takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit 

povahu změny (rozšíření × zmenšení 

zpracování, uvést klíčový měněný parametr 

(např. délka lhůty uchování osobních údajů, 

rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých 

údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, 

uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených 

oprávnění podle zákona o ochraně osobních 

údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za 

použití běžně používaných kvalifikačních 

kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. 

Návrh vyhlášky nezakládá nové zpracování 

osobních údajů. Vyhláška vychází z úpravy 

obsažené ve vyhlášce č. 303/2002 Sb., a v této 

oblasti nedochází ke změnám. Odůvodnění 

vyhlášky bude doplněno o explicitní konstatování, 

že osnova nezakládá nové zpracování osobních 

údajů a nedochází ke změně existujícího zpracování 

osobních údajů. 
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Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace 

představuje zvláštní úpravu některé 

povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a 

kvalifikační hodnocení takové změny, pokud 

to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se 

uvede jednak obecně používané označení 

dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné 

označení nebo popis zásahu. Pokud se 

předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí 

návaznost na jiná, ať již existující, nebo 

souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování 

osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou 

výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno 

synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve 

kterých existuje nebo vzniká potenciálně 

nebezpečí neoprávněného přístupu nebo 

zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se 

vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být 

zpracovávány; pro hodnocení se použijí 

parametry jako obecný požadavek na kvalitu, 

zejména ve vztahu k možným právním 

důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost 

vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány 

podmínky, rovněž formy a periodicita 

aktualisace a parametry specifické pro 

upravované zpracování osobních údajů. 

Uvedou se základní protiopatření, která 

zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak 

specifická, tak i obecná podle zákona o 

ochraně osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou 

pouze přímé projevy zpracování osobních 
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údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované 

řešení zachovává již právně existující 

zpracování osobních údajů a parametry práva 

na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že 

existují změny ve zpracování osobních údajů, 

popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu 

osobních údajů; přednostně a v úplnosti se 

popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se 

vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky 

a opatření podle obecného zákona o ochraně 

osobních údajů a jiného zákona obsahujícího 

zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

19. ÚOOÚ 3. D K jednotlivým ustanovením 

V § 1 se slovo „upravuje“ nahrazují slovy „se 

vztahuje na“. 

 

Odůvodnění: 

Pouhá informace do normativního textu 

nepatří. Od toho je důvodová zpráva nebo 

odůvodnění. Místo toho je třeba stanovit 

působnost. 

Nevyhověno 

V úvodním ustanovení lze v případě potřeby 

například vymezit rozsah právní úpravy, její hlavní 

předmět, na který pak navazují další ustanovení 

právního předpisu, nebo vymezit právní termíny, 

kterých se používá v řadě ustanovení právní úpravy.  

Čl. 48 legislativních pravidel vlády byl v tomto 

smyslu dodržen.  

19. ÚOOÚ 4. Z V § 2 odst. 3 se slova „a psychologicko-

diagnostické vyšetření (dále jen „vyšetření")“ 

zrušují. Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Psychologické zkoušky se jeví jako neúčelné 

zpracování osobních údajů. Pro doložení 

tohoto názoru z praxe lze odkázat na blog Jiné 

právo. 

Nevyhověno 

Psychologické vyšetření je běžnou součástí výběru 

jiných profesí (policisté, hasiči apod.) 

Prostřednictvím odborného psychologického 

vyšetření je částečně ověřováno splnění jedné ze 

zákonných podmínek stanovených pro možnost 

výkonu budoucí funkce státního zástupce, kterou je 

podmínka morálních vlastností uchazeče o funkci 

státního zástupce, a tím též pro funkci právního 

čekatele, dávajících záruku, že bude funkci řádně 

zastávat. Problematika psychotestů byla v justici 

dlouhodobě diskutována a ministerstvo výsledky 
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těchto diskuzí reflektovalo a v současné době již 

situace totožná není. Vyšetření provádí 

psychologové společnosti, která byla vybrána ve 

výběrovém řízení a jejich postup se řídí metodikou 

ministerstva. V případě, že je uchazeč hodnocen 

jako „nedoporučuje se“ jsou mu na jeho žádost 

sděleny doplňující informace. Osobní údaje jsou 

zpracovávány na základě souhlasu uchazeče.  

 

19. ÚOOÚ 5. Z V § 3 odst. 2 se slova „potvrzení o 

zdravotním stavu komisí“ zrušují. Tato 

připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Zaměstnavatel není způsobilý posuzovat 

zdravotní stav uchazeče. Nadto to hraniční s 

nepřípustnou diskriminací. Není stanoveno, 

jaké potvrzení o zdravotním stavu má uchazeč 

o přijímací pohovor doložit. Prováděcí 

předpis nemůže jít nad zákonný rámec, kde je 

stanoveno, že předpokladem pro toto povolání 

je plná svéprávnost. 

Vyhověno jinak 

S ohledem na připomínku Ministerstva 

zdravotnictví budou 

- slova „potvrzení o zdravotním stavu“ nahrazena 

slovy „lékařského posudku o zdravotní způsobilosti 

k práciX)“, 

-  a  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.“. 

 

19. ÚOOÚ 6. D V § 3 odst. 2 se slova „výpis z evidence 

Rejstříku trestů ne starší než 2 měsíce“ 

nahrazují slovy „aktuální výpis z Rejstříku 

trestů“. 

 

Odůvodnění: 

Smyslem předložení výpisu z trestního 

rejstříku je deklarovat splnění podmínky 

bezúhonnosti, a proto musí být v den 

předložení aktuální. Dva měsíce starý výpis z 

trestního rejstříku, který neodpovídá realitě, 

Vyhověno 

Bude nutné doložit aktuální výpis z evidence 

Rejstříku trestů, tj. ke dni podání přihlášky. 
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pozbývá smyslu. 

19. ÚOOÚ 7. D V § 2 odst. 5 se slova „5 kalendářních dnů“ 

nahrazují slovem „týdne“. 

 

Odůvodnění: 

Je nepraktické stanovit lhůtu v kalendářních, 

nikoliv běžných dnech. 

Nevyhověno 

Lhůta je zavedena z důvodu zachování standardu u 

jednotlivých profesí, kdy např. mediátoři již nyní 

mají zavedenu totožnou lhůtu. Tedy aby 

nedocházelo k diskriminaci u jednotlivých profesí. 

V praxi v tomto ohledu zmatky nenastávají. 

Považujeme ustanovení v tomto znění za 

dostačující. 

19. ÚOOÚ 8. Z Ustanovení § 5 odst. 6 a §§ 6–7 se zrušují. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Cf. připomínku č. 5. 

Nevyhověno 

Vizte výše. 

19. ÚOOÚ 9. Z V § 7 odst. 3 se slova „přitom je třeba dbát 

důsledné ochrany osobních údajů podle 

zvláštního právního předpisu3)“ zrušují. Tato 

připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Právní předpis nemá normovat samozřejmé. 

Navíc je nutno upozornit na to, že 25. května 

2018 nabývá účinnosti GDPR, takže není 

účelné do návrhu právního předpisu vkládat 

informaci, která bude platit jen půl roku. 

Vyhověno 

19. ÚOOÚ 10. Z V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: 

„Údaje o uchazeči se uchovají po dobu 3 let 

od přijetí do čekatelské praxe.“ Tato 

připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že jde o veřejnoprávní 

Vyhověno 
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zpracování osobních údajů, je nezbytné jeho 

náležitosti stanovit výslovně. Je proto nutné 

doplnit dobu, po jakou se budou uchovávat 

osobní údaje uchazeče. Jako vhodná se jeví 

obecná promlčení lhůta pro uplatnění nároků 

dle § 629 občanského zákoníku, která je 3 

roky. 

19. ÚOOÚ 11. D V § 16 odst. 3 se slova „práva Evropských 

společenství a Evropské unie“ nahrazují slovy 

„unijního právního řádu“. 

 

Odůvodnění: 

Od Lisabonské smlouvy Evropská 

společenství neexistují. 

Vyhověno jinak 

Ustanovení bude přeformulováno ve znění 

připomínky Nejvyššího státního zastupitelství -

„znalost práva Evropské unie“. 

19. ÚOOÚ 12. Z V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„Údaje průběhu odborné zkoušky se uchovají 

po dobu 3 let.“ Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že jde o veřejnoprávní 

zpracování osobních údajů, je nezbytné jeho 

náležitosti stanovit výslovně. Jako vhodná se 

jeví obecná promlčení lhůta pro uplatnění 

nároků dle § 629 občanského zákoníku, která 

je 3 roky. 

Vyhověno 
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