


I. 

 

Dotazník uchazeče o funkci justičního čekatele v obvodu Krajského soudu v Ostravě  

 

 

A/ 

Příjmení, jméno, titul: ………………………………………………………………………….. 

 

Adresa trvalého bydliště: ………………….……………………………………………………. 

 

PSČ: ………………………    Okres: ………………………..   Kraj: ………………………… 

 

Adresa kontaktní, je-li odlišná od místa trvalého pobytu: ……….……...……………………........ 

 

………………………………………………………………………………………….……….. 

 

Datová schránka:…………………………………… 

Datum narození: ………………………. rodné číslo:  ………….………………………….......... 

 

Telefon: ……………………………………   e-mail: …………………………………………... 

 

Mobilní telefon: ……………………………  fax:  ……………………………………………... 

 

 
B/ 
Účast v předchozích výběrových řízeních: 
 

a) rok:  …………………………………………………………………………………….. 
 
b) termín: ………………………………………………………………………………….. 

 
c) na funkci: ……………………………………………………………………………....... 

 
 
 
C/ 
Jazykové znalosti včetně úspěšného složení státní zkoušky: 
 
 
 
 



D/ 
Dosavadní právní praxe: 
 
 
 
 
 
 
E/ 
Zahraniční stáže: 
 
 
 
 
 
F/ 
Odborná publikační činnost: 

 
 
 
 
G/ 
Zkouška (justiční, právní čekatel, advokátní, notářská, exekutorská)  
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
a) stručný životopis psaný vlastní rukou, 
b)výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 2 měsíců, 
c)ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 
451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů*)  
d)ověřené doklady o skončení studia na právnické fakultě (§ 55 odst. 2 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách - (2) Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je 
vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu a o dosažení akademického titulu, vědecké nebo 
vědecko-pedagogické hodnosti. 
e)prohlášení o informacích o ochraně osobních údajů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Tato podmínka se nevztahuje na uchazeče, kteří se narodili po 1. 12. 1971 



II. 
 
 
Informace o ochraně osobních údajů: 

 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen 
„GDPR“, Vám podáváme informaci o zpracování Vašich osobních údajů.  
 

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje? 

Správcem Vašich osobních údajů je Krajský soud v Ostravě se sídlem Havlíčkovo nábřeží č. 34, 
728 81 Ostrava 1, tel. 596 153 222, ID datové schránky jhyaeqv, e-mail: 
podatelna@ksoud.ova.justice.cz 

 

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů? 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Jan Panoš, se sídlem Ministerstvo 
spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, tel. + 420 221 997 476, e-mail: 
poverenec@msp.justice.cz.  

 
Jaké osobní údaje shromažďujeme?  
Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci přihlášky, životopisu či dalších 
dokladů zaslaných v rámci vyhlášeného výběrového řízení.  
 
K jakému účelu Vaše osobní údaje potřebujeme?  
Osobní údaje, které jste nám poskytl/a v přihlášce, v životopisu a v dalších Vámi předložených 
dokladech a které se vztahují k průběhu vyhlášeného výběrového řízení, zpracováváme za účelem 
plnění právních povinností pro zabezpečení výběru vhodného kandidáta/kandidátky na funkci 
justičního čekatele. 
 
Jak používáme Vaše osobní údaje?  
Získané osobní údaje používáme k realizaci výběrového řízení. 
 
Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?  
Kromě správce, kterým je Krajský soud v Ostravě, budou osobní údaje poskytnuty v rámci 
výběrového řízení Justiční akademii a Ministerstvu spravedlnosti ČR.  
 
Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní 
organizace)?  
Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.  
 
Jaká jsou práva a povinnosti? 

V souladu se zpracováním osobních údajů Krajským soudem v Ostravě můžete uplatnit 
následující práva: 

 právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

 právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR) 

 právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) 
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 právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR) 
 

Podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo z důvodu Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku 
proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě právního titulu 
oprávněného zájmu nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci včetně profilování založeného na těchto právních titulech.  
 
 
 

Prohlášení: 

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenou informací o ochraně osobních údajů. 

 

Prohlašuji, že jsem si plně vědom(a), že nabídku místa výkonu funkce justičního čekatele 
určuje příslušný krajský soud, že absolvování přípravné služby u konkrétního soudu nezakládá 
žádný nárok na určení budoucího místa výkonu funkce soudce, a že na případné budoucí 
jmenování do funkce soudce není, ani při splnění všech stanovených podmínek, právní nárok. 
 

Beru současně na vědomí, že po skončení výběrového řízení mně budou listiny obsahující 
osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost, a že s nevyžádanými osobními údaji bude 
příslušným krajským soudem naloženo v souladu s platnými předpisy.  
 

 

V ………………………………….…  dne ……………………………………
  

 

 

       ……………………………………… 

                              podpis uchazeče 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní informace 
o výběrovém řízení pro uchazeče o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů pro 

obvod Krajského soudu v Ostravě v roce 2021 a o podmínkách vzniku pracovního poměru 
a jeho obsahu 

 
 

Zásady výběru uchazečů 
 

Výběrové řízení do přípravné služby vyhlašuje předseda Krajského soudu v Ostravě  po 
projednání s Ministerstvem spravedlnosti podle potřeby obsazení volných míst justičních 
čekatelů. 
 

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří jsou ke dni 1. 6. 2021 registrováni 
v „Evidenci zájemců o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů“ vedené u Ministerstva 
spravedlnosti ČR, kteří při registraci uvedli obvod Krajského soudu v Ostravě jako místo, v němž 
mají zájem vykonávat přípravnou službu justičních čekatelů, a kteří ve vstupním testu (§2, odst.1 
a 2 vyhl. č. 382/2017 Sb.) dosáhli 43 a více bodů.  

 
Výběr probíhá ve čtyřech etapách. 

 
První etapa je zaměřena na posouzení úplnosti a obsahu doručeného dotazníku a 

připojených dokladů. Nepředloží-li uchazeč řádně vyplněný dotazník nebo nepředloží-li všechny 
požadované doklady ve stanovené lhůtě, předseda krajského soudu uchazeče z účasti na 
výběrovém řízení vyřadí. 
 

Druhá etapa výběrového řízení spočívá v přijímacím pohovoru, jehož cílem je celkové 
zhodnocení předpokladů uchazeče pro přijetí do přípravné služby a předpokládané určení 
okresního soudu, u něhož bude čekatel vykonávat přípravnou službu. Přijímací pohovor provádí 
komise složená ze soudců působících v obvodu příslušného krajského soudu. Přijímacího 
pohovoru se účastní též zástupce Justiční akademie. Výsledkem je navržení nebo nenavržení 
uchazeče k přijetí. Uchazeč, který nebude navržen k přijetí, bude z výběrového řízení vyřazen. O 
vyřazení z výběrového řízení bude uchazeč písemně vyrozuměn. 

 
Třetí etapu výběrového řízení představuje psychologické vyšetření, jemuž je každý 

uchazeč, který byl komisí „navržen k přijetí“, povinen se podrobit za účelem posouzení vlastností 
a dalších osobnostních předpokladů uchazeče pro výkon funkce soudce. Psychologické vyšetření  
zajištuje předseda krajského soudu, vyšetření provádí psychologické pracoviště vybrané 
ministerstvem spravedlnosti na základě výběrového řízení. Výsledek vyšetření je doporučení, 
doporučení s výhradou či nedoporučení uchazeče. Podrobnosti o vyšetření je oprávněn sdělit 
uchazeči na jeho žádost mimo rámec výběrového řízení pouze ten, kdo vyšetření prováděl.  
 

Ve čtvrté etapě předseda krajského soudu přijímá uchazeče do přípravné služby a určuje 
místo jejího výkonu. Přihlíží přitom k výsledkům předchozích etap výběrového řízení a 
k vyjádření zástupce Justiční akademie při přijímacím pohovoru. Přijetí nebo nepřijetí uchazeče 
do přípravné služby je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek. 

 
Uchazeč, který se bez důvodné omluvy nepodrobí některé části výběrového řízení, bude z 

výběrového řízení vyřazen. Rovněž bude vyřazen, nepředloží-li všechny požadované doklady. 
 
 
 



 
Pracovní poměr 

 
1. Požadované předpoklady uchazeče pro přijetí do funkce justičního čekatele jsou: státní 

občanství České republiky, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, morální 
vlastnosti uchazeče dávající záruku, že budoucí funkci bude řádně zastávat, vysokoškolské 
vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České 
republice, negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení (zákon č. 451/1991 Sb.). 

 
2. Pracovní poměr justičního čekatele se uzavírá na dobu určitou za podmínek ustanovení 

§ 112 zákona č. 6/2002 Sb., v platném znění. 
 

3. Zaměstnavatelem je Česká republika - Krajský soud v Ostravě. 
 

4. Místem výkonu přípravné služby (místo výkonu práce) je okresní soud v obvodu 
Krajského soudu v Ostravě, nebo Krajský soud v Ostravě.  Místo výkonu čekatelské 
praxe se určuje s přihlédnutím k potřebám krajského soudu, zajištění kvalitního průběhu 
přípravné služby, osobním poměrům uchazeče a předpokládanému budoucímu určení 
místa výkonu funkce soudce. Určení místa výkonu přípravné služby však nezakládá nárok 
na budoucí výkon funkce soudce u konkrétního soudu. 

 
5. Obsahem pracovního poměru je absolvování přípravné služby. Podrobnosti jsou 

upraveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 382/2017 Sb., o výběru, přijímání a 
odborné justiční zkoušce, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODIKA 
 

k obsahu a hodnocení přijímacího pohovoru  
(§ 11 vyhlášky č. 382/2017 Sb.) 

 
I. 

 
Obsah a hodnocení přijímacího pohovoru (§ 11 vyhlášky) 

 
Obsah: Přijímací pohovor s uchazečem je zaměřen, v návaznosti na obsah písemného testu, 
k získání dalších podrobnějších základních informací o schopnostech uchazeče a jeho 
předpokladech pro budoucí výkon funkce soudce.  
Cílem pohovoru je zejména zjištění 

a) podrobnějších poznatků o znalosti základních odborných otázek spojených zejména 
s výkonem budoucí funkce soudce, 

b) základního přehledu o postavení soudce podle zákona o soudech a soudcích,  
c) znalosti organizace soudů, 
d) představy o charakteru a zvláštnostech výkonu funkce, 
e) základní orientace uchazeče v základních právních úpravách rozhodných pro výkon 

konkrétní budoucí funkce, se zaměřením zejména na základní přehled o vývoji procesních 
předpisů, 

f) míry základních znalostí teorie práva a ústavních základů výkonu funkce, 
g) míry znalostí situace v obvodu krajského soudu, v jehož obvodu má budoucí funkci 

vykonávat (personální situace, hlavní problémy výkonu soudnictví nebo kompetencí 
státního zastupitelství), 

h) představy o konkrétním místě výkonu funkce a možnostech profesní mobility ve vazbě na 
osobní poměry uchazeče, 

i) osobnostní charakteristiku uchazeče (osobní zájmy, zaměření, představa o profesním 
uplatnění, obecný kulturní a politický přehled, posuzování komunikačních schopností, 
schopnosti formulovat a odůvodnit názory na problematické otázky). 

 
Hodnocení: 

Hodnocení uchazeče při přijímacím pohovoru stanoví předseda krajského soudu takto: 

 každý ze členů komise oboduje výkon uchazeče v jednotlivých výše vymezených 
oblastech vždy rozsahem 1 – 5 bodů 

 pořadí uchazečů po přijímacím pohovoru se určí souhrnem bodů od jednotlivých členů 
komise 

 při celkovém hodnocení se preferuje kritérium kvality uchazeče před ochotou obsadit 
konkrétní pracovní místo 

 při celkovém hodnocení se přihlíží též k vyjádření zástupce Justiční akademie 

 při dosažení shodného hodnocení uchazečů se zajistí, aby konečné rozhodnutí komise o 
doporučení k přijetí vycházelo důsledně z principu rovného zacházení s muži a ženami a 
zákazu diskriminace s přihlédnutím ke všem okolnostem, vyplývajícím z celkové 
personální situace v obvodu krajského soudu 

 vždy se dbá na náležité odůvodnění umístění uchazeče a jeho doporučení či nedoporučení 
k přijetí do přípravné služby justičního čekatele 

 v případě, kdy uchazeč splnil všechna stanovená kritéria pro přijetí, ale přijat nebyl pouze 
pro nedostatek volných funkčních míst stanovených pro obvod krajského soudu je tento 
povinen tuto skutečnost uvést v písemném sdělení uchazeči o jeho nepřijetí do přípravné 
služby. 


