
 

 

Spr 2909/2018 

 

Předseda Krajského soudu v Plzni 

vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 6 pracovních míst soudkyň či 

soudců okresních soudů v obvodu Krajského soudu v Plzni a 3 soudkyň či 

soudců úseku správního soudnictví Krajského soudu v Plzni, a to s ohledem 

na Instrukci č. 9/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. 9. 2018, č. j. 

419/2018-LO-SP, kterou se mění Instrukce č. 7/2017 Ministerstva 

spravedlnosti č. j. 1002/2015-LO-SP, o postupu při výběru kandidátů na 

funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce 

soudce, ze dne 23. 11. 2017, tedy pro účely podnětů ke jmenování do funkce 

až do 130. etapy. 

 

 

 
Společné předpoklady pro účast ve výběrovém řízení na místo soudce: 

 

- bezúhonnost a svéprávnost 

- dosažení věku 30 let do dne 31.12.2018 

- dosažení vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia v magisterském 

studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice 

- složení odborné justiční zkoušky, advokátní zkoušky, závěrečné zkoušky právního čekatele, 

notářské zkoušky nebo odborné exekutorské zkoušky, anebo výkon funkce soudce Ústavního 

soudu alespoň po dobu 2 let 

 

 

Další předpoklady pro účast ve výběrovém řízení na místo soudce úseku správního soudnictví    

(§ 121 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní): 

 

- v oboru ústavního, správního nebo finančního práva nejméně pěti letá právní praxe nebo vědecká, 

popřípadě pedagogická činnost, a to nejpozději ke dni 31.12.2018, nebo 

 

- odůvodňují-li to výsledky přípravné služby a justiční zkoušky. 

 

 

Přihláška k výběrovému řízení|: 

 

- účastníci jsou povinni přihlášku podat na formuláři připojeném k vyhlášení výběrového řízení a 

přihlášku vlastnoručně podepsat 

- přihlášku podávají účastníci výběrového řízení ve lhůtě do 8.11.2018 poštou, do podatelny 

Krajského soudu v Plzni nebo elektronicky svou datovou schránkou nebo e-mailem opatřeným 

zaručeným elektronickým podpisem účastníka výběrového řízení 



 

 

 

K přihlášce k účasti ve výběrovém řízení uchazeč/ka připojí: 

 

- motivační dopis  

- informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení 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 

a potvrzení o seznámení se s jejich obsahem s tím, že originály či úředně ověřené kopie 

listin obsahujících osobní údaje mohou být uchazečům/uchazečkám vydány pouze na 

jejich písemnou žádost nejpozději do doby uplynutí půl roku od data jmenování 

poslední/ho uchazečky/uchazeče o funkci soudkyně/soudce vzešlé/ho z tohoto 

výběrového řízení 
- vlastnoručně psaný strukturovaný životopis, včetně uvedené publikační činnosti 

- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání získaném řádným ukončením 

studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice  

- doklad o složení odborné zkoušky 

 

 

 

 

 

Dále účastník k přihlášce může předložit: 

 

- hodnocení z dosavadních pozic (hodnocení soudců, funkcionářů soudů, advokátů, státních 

zástupců, notářů a exekutorů, rovněž hodnocení od soudů a soudců, u nichž vykonávali svou 

činnost a případně též pracovní hodnocení)  

- portfolio zásadních vypracovaných soudních rozhodnutí/rozhodnutí státního zástupce/podání 

advokáta/rozhodnutí a další podání notáře a exekutora v anonymizovaném znění 

 

Pokud jde o správní soudnictví, dále účastník k přihlášce předloží: 

 

- doklady prokazující splnění podmínek uvedených v ustanovení § 121 odst. 1 soudního řádu 

správního 

 

Pravidla výběrového řízení: 

 

Výběrové řízení proběhne způsobem, který je vymezen v připojené Informací o pravidlech 

výběrového řízení, obsahuje část písemnou, kterou organizuje Justiční akademie ČR v Kroměříži a 

ústní pohovor, ke kterému budou následně pozváni účastníci výběrového řízení, kteří složili písemnou 

zkoušku s výsledkem stanoveným předsedou krajského soudu.   

Úspěšní účastníci se následně podrobí psychologickému testu. 

V případě, kdy se přihlášený účastník výběrového řízení nemůže dostavit k písemným testům či 

pohovoru, může se účastnit výběrového řízení vypsaného v následujícím termínu. 

 

 

Adresa pro podání přihlášky: 

 

Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.  

Kontaktní osoba pro podání přihlášek: Mgr. Lubomír Volter, vedoucí personálního oddělení,  

tel.: 377 868 256, e-mail: lvolter@ksoud.plz.justice.cz 

nebo paní Gabriela Petrásková, personální oddělení, tel.: 377 868 255, e-mail: 
gpetraskova@ksoud.plz.justice.cz 

Datová schránka krajského soudu: yaraba4 

mailto:lvolter@ksoud.plz.justice.cz
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V Plzni 19.10.2018          

 

 

 

                                                                                          

   Mgr. Miloslav Sedláček v. r. 

                 předseda  

       Krajského soudu v Plzni 

 

 

 

 

Přílohy: Přihláška účastníka výběrového řízení 

 Informace o pravidlech výběrového řízení 

                   Pravidla písemného testu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘIHLÁŠKA 

do výběrového řízení vyhlášeného předsedou Krajského soudu v Plzni dne 19.10.2018 

pro obsazení 6 míst soudkyň či soudců okresních soudů v obvodu Krajského soudu 

v Plzni a 3 míst soudkyň či soudců správního úseku Krajského soudu v Plzni 

 

 

Titul, jméno, příjmení: 

 

 

Datum narození:  

Kontaktní telefon + e-mail: 

 

 

Adresa trvalého pobytu včetně PSČ: 

 

 

 

 

Kontaktní adresa pro zasílání korespondence, 

je-li odlišná od adresy trvalého pobytu: 

 

 

 

Dokončení vysokoškolského vzdělání 

získaného řádným skončením studia 

v magisterském studijním programu v oblasti 

práva na vysoké škole v ČR – přesné datum a 

název školy: 

 

Dosavadní právní praxe: 

 

 

 

 

Jazykové znalosti - včetně úspěšného složení 

státní zkoušky: 

 

 

Datum a název odborné zkoušky (justiční, 

advokátní, závěrečné zkoušky právního 

čekatele, notářské nebo odborné exekutorské 

zkoušky) 

 



 

 

INFORMACE 

Informace pro účastníky výběrového řízení pro obsazení pracovních míst soudkyň či 

soudců okresních soudů v obvodu Krajského soudu v Plzni a 3 soudkyň či soudců úseku 

správního soudnictví Krajského soudu v Plzni o zpracování osobních údajů podle 

ustanovení čl. 13 Nařízení 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 

 

V souladu s čl. 13 Nařízení 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 Plzni se sídlem Veleslavínova 40, 306 17 

Plzeň, tel.: 377 868 888, ID dat. schránky: yaraba4, email: podatelna@ksoud.plz.justice.cz.  

 

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?  

Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je pověřen 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, 

motivačního dopisu 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 soudkyně/soudce okresního soudu v obvodu Krajského soudu 

v Plzni a úseku správního soudnictví Krajského soudu v Plzni (zejm. 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, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, na Instrukci č. 9/2018 Ministerstva spravedlnosti ze dne 

19. 9. 2018, č. j. 419/2018-LO-SP, kterou se mění Instrukce č. 7/2017 Ministerstva 

spravedlnosti č. j. 1002/2015-LO-SP, o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce 

a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce, ze dne 23. 11. 2017) a 

dále jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Memoranda mezi ministrem 

spravedlnosti ČR a předsedy krajských soudů v České republice. 

 

Jak používáme Vaše osobní údaje? 

Získané osobní údaje používáme k realizaci výběrového řízení v souladu s vyhlášenými 

podmínkami a výše uvedenými předpisy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v analogové 

formě ve spisu. 

 

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?  
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Vaše osobní údaje mohou být předávány Justiční akademii ČR za účelem přípravy písemného 

testu a společnosti Kariérový a personální servis s.r.o. za účelem provedení psychologického 

testování, případně Ministerstvu spravedlnosti ČR v případě podání podnětu návrhu na 

jmenování vybraných, úspěšných uchazečů. 

 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje? 

Po dobu půl roku od data jmenování poslední/ho uchazečky/uchazeče o funkci 

soudkyně/soudce vzešlé/ho z tohoto výběrového řízení s ohledem na možnost následného 

přezkumu rozhodnutí v rámci agendy správního soudnictví. Originály či úředně ověřené kopie 

listin obsahujících osobní údaje mohou být uchazečům/uchazečkám vydány pouze na 

písemnou žádost nejpozději do uplynutí výše uvedené doby, přičemž s nevyžádanými 

osobními údaji bude Krajským soudem v Plzni naloženo v souladu s platnými právními 

předpisy. 

 

Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní 

organizace)? 
Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí. 

 

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti?  

V souladu se zpracováním osobních údajů Krajským soudem v Plzni můžete uplatnit 

následující práva:  

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

b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR) 

c) právo na výmaz (čl. 17 GDPR) 

d) právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) 

e) 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. 

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenou informací.  

 

 

Dne………………………… 

 

 

…………………………………………………… 

Jméno, příjmení (tituly) a podpis 

 

 

 

 



 

 

 

 Informace o výběrovém řízení na místa 

soudkyň/soudců okresních soudů v obvodu Krajského soudu v Plzni a 

soudkyň/soudců úseku správního soudnictví Krajského soudu v Plzni 
 

1. Přihláška 

Přihlášku podává uchazeč v písemné formě ve stanovené lhůtě na předepsaném formuláři. 

Krajský soud v Plzni posoudí úplnost přihlášky a dokladů, které je uchazeč povinen 

s přihláškou předložit. Nesplní-li uchazeč předpoklady pro účast ve výběrovém řízení, 

nepředloží-li ve lhůtě řádně vyplněnou přihlášku nebo nepředloží-li ani po výzvě všechny 

požadované doklady v náhradní lhůtě, bude z výběrového řízení vyřazen.  

 

2. Písemný test 

Písemný test se skládá celkem ze 40 otázek. 

Místem konání písemného testu bude Justiční akademie se sídlem v Kroměříži. K psaní testu 

bude připuštěn uchazeč, který se prokáže platným průkazem totožnosti.  

Písemný test se skládá z otázek z oblasti práva trestního, civilního, správního (hmotné 

i procesní části), z insolvenčního práva a z otázek zaměřených na logické myšlení.   

Pozvánku a podrobné pokyny k písemnému testu obdrží uchazeč e-mailem na jím uvedenou 

kontaktní adresu nejpozději týden před termínem písemného testu.  

Uchazeč, který se k písemnému testu nedostaví, bude z výběrového řízení vyřazen. 

O vyřazení bude uchazeč vyrozuměn e-mailem. 

Úspěšné absolvování testu je podmínkou pro další účast uchazeče ve výběrovém řízení. 

Uchazeč, který při testu neuspěje, bude z výběrového řízení vyřazen a o vyřazení bude 

vyrozuměn e-mailem. Poměr úspěšnosti v testu stanoví předseda Krajského soudu v Plzni tak, 

aby k ústnímu pohovoru byl předvolán dvojnásobek počtu uchazečů oproti počtu nabízených 

míst; v případě nízkého zájmu o výběrové řízení lze tento počet snížit.  

U písemného testu bude k dispozici ASPI (automatizovaný systém právních informací) 

a tištěná znění zákonů (ÚZ), které si účastníci mohou přinést, avšak výhradně bez poznámek, 

komentářů nebo jiných textů. 

 

3. Ústní pohovor 

Cílem ústního pohovoru je ověřit motivaci uchazeče a prověřit míru jeho způsobilosti pro 

výkon funkce soudce. 

Místem konání ústního pohovoru bude sídlo Krajského soudu v Plzni. Pozvánku obdrží 

uchazeč e-mailem na jím uvedenou kontaktní adresu. 

Ústní pohovor provede pětičlenná komise jmenovaná předsedou Krajského soudu v Plzni, 

složená ze soudců krajského soudu a okresních soudů v jeho působnosti a za účasti 

představitele Justiční akademie ČR, případně pracovníka Ministerstva spravedlnosti ČR.   

Jednání komise je neveřejné a řídí jej předseda komise, který dbá na nestrannost jednání 

komise a na správnost zápisu o jednání komise. O průběhu konání pohovoru se písemně 

v zápise vyjádří též představitel Justiční akademie ČR či Ministerstva spravedlnosti. 

Pokud se uchazeč ze závažných důvodů nemůže ve stanoveném termínu účastnit pohovoru a 

svoji neúčast písemně omluví, stanoví mu předseda Krajského soudu v Plzni náhradní termín 

pohovoru. 



 

 

Po zahájení pohovoru uchazeč prokáže svou totožnost, odůvodní podání přihlášky a stručně 

popíše svou dosavadní právní praxi. Členové komise při pohovoru uchazeči kladou teoretické 

i praktické otázky z oblastí práva občanského, trestního a správního zaměřené na odbornou 

stránku  a osobnostní předpoklady pro výkon funkce soudce/soudkyně. Přihlíží přitom ke 

všem předloženým podkladům a výsledkům písemných testů.  

Výsledek pohovoru se u každého uchazeče hodnotí stupněm „doporučuje se“ nebo 

„nedoporučuje se“ na jmenování do funkce soudce. Současně komise stanoví i pořadí 

uchazečů podle počtu získaných bodů, kterých může každý člen komise přidělit nejvýše 10. O 

výsledku pohovoru bude uchazeč vyrozuměn e-mailem. 

O jednání komise se vyhotoví stručný zápis obsahující jména členů komise, jméno uchazeče,  

hodnocení uchazeče stupněm „doporučuje se“ nebo „nedoporučuje se“ na jmenování do 

funkce soudce/soudkyně (včetně stručného odůvodnění a počtu dosažených bodů).  

 

4. Psychologicko-diagnostické vyšetření 

Krajský soud v Plzni vyzve e-mailem uchazeče, který byl komisí při pohovoru hodnocen 

stupněm „doporučuje se“, aby se podrobil psychologicko-diagnostickému vyšetření u 

odborného pracoviště vybraného Ministerstvem spravedlnosti.  

Prostřednictvím vyšetření je ověřována osobnostní způsobilost uchazeče pro výkon funkce 

soudce/soudkyně podle následujících požadavků: 

a) zralost osobnosti, 

b) osobnost jako celek ve vztahu k normě, 

c) emoční a sociální zralost, 

d) psychická robustnost (vitalita, energetický potenciál, efektivnost vynakládání 

psychických sil, odolnost vůči zátěži úkolové a časové, psychická pružnost, osobní 

psychické tempo, schopnost přiměřené razance při řešení úkolu – řešení v přiměřeném 

čase, schopnost klást přiměřený odpor, neúzkostnost), 

e) schopnost plánování a realizace pracovního výkonu, 

f) schopnost věcně správně a rychle rozhodnout, 

g) vlastnosti „Já“ ovlivňující rozhodnutí (sebejistota, sebevědomí, sebedůvěra, sebecit, 

velikost představy o sobě samém, důležitost představy o sobě, stálost představy o 

sobě, poměr mezi rozumovostí a citovostí), 

h) volní vlastnosti (pasivní na sebe zaměřené – sebeovládání, vytrvalost; aktivní 

směřující do sociálního okolí – obecná rozhodnost, prosazování vlastních idejí, 

přiměřená průbojnost), 

i) odolnost vůči chronické pracovní únavě (emoční vyprahnutí – „vyhoření“), 

j) sociabilita (schopnost spolupráce, schopnost efektivně jednat s osobami různé 

morální, vzdělanostní a sociokulturní úrovně, a s osobami vykazujícími znaky ztráty 

duševní rovnováhy, rozsah stereotypů chování – vstřícnost, opatrnost, obezřetnost, 

široká paleta vzorců chování, nepřiměřené omezení), 

k) schopnost empatie, 

l) kvalita motivace k pracovnímu výkonu a povolání, 



 

 

m) tvořivost v praktickém životě a při myšlenkovém zvládání pracovních úkolů, 

n) smysl pro etiku, osvojení morálky (schopnost efektivně, správně a s vědomím 

odpovědnosti myslet a jednat v rozhodovací situaci, diskrétnost), 

o) intelektové předpoklady (celková úroveň rozumového nadání a jeho struktura, 

flexibilita myšlení a styl řešení myšlenkových úloh, styl jednání v zátěžové a nové 

situaci, schopnost učit se v nových situacích), 

p) chování v zátěžové nebo nové situaci z hlediska rychlosti a přesnosti, 

q) verbální schopnost po stránce formální a obsahové (rozsah slovní zásoby, slovní 

plynulost, schopnost vyjadřovat se logicky, srozumitelně a s ohledem na partnera 

v komunikaci), 

r) schopnost zaměřit pozornost v úkolové situaci. 

 

Výsledkem vyšetření je doporučení, doporučení s výhradou nebo nedoporučení uchazeče. 

Zprávu o výsledku vyšetření obdrží uchazeč e-mailem. 

 

5. Výsledek výběrového řízení 

Předseda Krajského soudu v Plzni: 

a) vyrozumí uchazeče e-mailem o výsledku dosaženém ve výběrovém řízení,   

b) následně podle personálních potřeb Krajského soudu v Plzni a okresních soudů v jeho 

obvodu, počtu míst přidělených do jmenovacích etap a současně podle pořadí uchazečů 

předloží podnět ke jmenování do funkce soudce kandidáta, který splnil podmínky všech 

fází výběrového řízení, pokud o vhodnosti jeho jmenování nevzniknou závažné 

pochybnosti. 

c) předseda Krajského soudu v Plzni si vyhrazuje právo dle výsledků výběrového řízení 

předložit podnět k jmenování i méně uchazečů, nežli je počet vypsaných míst, nebo 

(zejména v případě nedostatečného zájmu) výběrové řízení zcela zrušit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Pravidla a popis písemného testu výběrového řízení  na pozici soudkyně/ 
soudce  okresních soudů v obvodu Krajského soudu v Plzni a úseku správního 

soudnictví Krajského soudu v Plzni 
 
Základní popis: 
Písemným testem se u účastníků výběrového řízení na pozici soudkyně/soudce 
okresních soudů v obvodu Krajského soudu v Plzni nebo úseku správního soudnictví 
Krajského soudu v Plzni (dále jen účastník/účastníci) ověří jejich odborné znalosti a 
schopnosti aplikovat právní předpisy na zadané skutkové situace, přičemž jeho 
úspěšné absolvování je předpokladem a podmínkou postupu účastníků do druhého 
kola tohoto výběrového řízení – k ústnímu pohovoru. Test organizuje a pozvánku na 
konkrétní termín zasílá účastníkovi e-mailem Justiční akademie v Kroměříži. 
 
Písemný test bude skládán na PC. 
 
Testové otázky (forma a hodnocení): 
Písemný test tvoří celkem 40 otázek z jednotlivých níže uvedených oblastí práva 
a z logického myšlení:  

- civilní právo (hmotné i procesní)  – celkem 12 otázek,  

- trestní právo (hmotné i procesní) –  celkem 12 otázek,  

- správní právo (hmotné a procesní) – celkem 6 otázek,  

- insolvenční právo – celkem 5 otázek, 

- logické myšlení – celkem 5 otázek. 

 

Každá testová otázka má předepsány 4 možné odpovědi, z nichž je vždy pouze 

jedna správná. 

 
Z celkového počtu 40 testových otázek bude celkem 10 testových otázek (4 otázky 
civilní právo, 4 otázky trestní právo, 1 otázka správní právo a 1 otázka insolvenční 
právo), náročnějších jak zadáním, tak řešením a jejich správná odpověď bude 
hodnocena 3 body. Zbylých 30 testových otázek (8 otázek civilní právo, 8 otázek 
trestní právo, 4 otázky insolvenční právo, 5 otázek správní právo a 5 otázek na 
logické myšlení) bude hodnoceno 1 bodem.  
 
Kolik celkem správných odpovědí uchazeč označí, tolik celkem bodů s přihlédnutím 
na shora uvedené bodové rozlišení (3 body, 1 bod) z testu získá. Pokud nebude 
u testové otázky označena žádná odpověď, bude tato otázka hodnocena 0 body. 
 
Uchazeč u každé testové otázky označí zvolenou odpověď. Test bude ukončen 
volbou uchazeče či uplynutím času určeného ke zpracování testu.  
 
Celková doba trvání testu je 60 minut. U otázek hodnocených 3 body tj. u 10 otázek, 
které budou tímto bodovým hodnocením označeny před textem otázky (3b), je 
počítáno s průměrně 3 minutami na testovou otázku. U otázek hodnocených 1 
bodem tj. u 30 otázek, které budou tímto bodovým hodnocením označeny před 
textem otázky (1b), je počítáno s průměrně 1 minutou na testovou otázku. Jde 
o schopnost účastníka vnímat zadání a odpovědět pod časovým tlakem. Je zcela na 
úvaze účastníka, jak celkový čas rozdělí mezi jednotlivé otázky.  
 



 

 

Datum, místo konání testu a podmínky jeho průběhu: 
 
Test proběhne v termínu, na místě a za podmínek určených Justiční akademií 
v Kroměříži, která nejpozději týden před termínem písemného testu zašle uchazeči 
na jeho e-mailovou adresu pozvánku k písemnému testu s podrobnými informacemi. 
 
U písemného testu bude k dispozici ASPI (automatizovaný systém právních 
informací) a tištěná znění zákonů, které si účastníci mohou přinést, avšak 
výhradně bez poznámek, komentářů nebo jiných textů (ÚZ). Samotná zvýraznění 
či zatržení se připouští. Kromě shora uvedených tištěných znění zákonů, systému 
ASPI a psacích potřeb nejsou žádné jiné pomůcky přípustné.  Není přípustné 
v průběhu písemného testu používat jakékoliv vlastní elektronické zařízení včetně 
mobilního telefonu pro jakékoliv účely a opouštět testovací místnost.  

 

Uchazeč, který stanovené podmínky nebo řádný průběh písemného testu 
výběrového řízení poruší, bude z konání písemného testu vykázán a bude na něj 
pohlíženo, jako by získal 0 bodů s nemožností postupu do další části výběrového 
řízení – ústní pohovor. 
 
Zadaný test bude zveřejněn, včetně správných odpovědí, následující den v 9:00 
na webových stránkách Justiční akademie. Účastníci mohou podávat odůvodněné 
námitky proti zadání testových otázek do 12:00 hod. následujícího dne po jeho 
vyvěšení, a to pouze elektronicky na adresu podatelny Justiční akademie 
v Kroměříži. 


