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Spr 1195/2019
Předseda Krajského soudu v Brně
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst kandidátů na funkci soudce
insolvenčního úseku Krajského soudu v Brně.
Předpoklady pro účast ve výběrovém řízení:
- Státní občanství České republiky.
- Plná svéprávnost a bezúhonnost.
- Zkušenosti a morální vlastnosti dávající záruku, že uchazeč bude funkci soudce řádně
zastávat.
- Věk (dosažený nejpozději 1. 4. 2020) nejméně 30 let.
- Vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním
programu „Právo a právní věda“, obor „právo“ (české), na vysoké škole s akreditací v
České republice.1
- Složení odborné justiční zkoušky, advokátní zkoušky, závěrečné zkoušky právního
čekatele, notářské zkoušky, odborné exekutorské zkoušky, anebo výkon funkce soudce
Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let.
- Výkon nejméně 8leté právní praxe (§ 71 odst. 3 zákona o soudech a soudcích) ke dni 1. 4.
2020 (doba mateřské a rodičovské dovolené se do výkonu právní praxe nezapočítává).
- Předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Adresa a lhůta pro podání přihlášky do výběrového řízení:
- Přihláška do výběrového řízení se podává písemně na podatelně Krajského soudu
v Brně, Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno, v uzavřené obálce označené „Výběrové
řízení kandidátů na funkci insolvenčního soudce KS“.
- Uchazeč podává přihlášku na předepsaném formuláři ve lhůtě do 19. 7. 2019 do 14:00
hod. a k přihlášce je povinen připojit stanovené doklady.
- Lhůta pro podání přihlášky je zachována, bude-li přihláška doručena do podatelny
Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno, poslední den lhůty, tj. 19. 7.
2019 do 14:00 hod.
K přihlášce je uchazeč povinen připojit:
1. Strukturovaný životopis s přehledem dosavadní právní praxe, odborné publikační,
pedagogické anebo jiné tvůrčí či odborné činnosti, která může být významná pro
posouzení předpokladů pro výkon funkce soudce.
2. Motivační dopis.
3. Potvrzení matriky o státním občanství ČR.
4. Ověřenou kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání získaném řádným
ukončením studia v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, obor
„právo“, na vysoké škole s akreditací v České republice (dokladem o ukončení studia a o
získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu ve
smyslu § 55 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách), popř. o získání
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Viz Výkladové stanovisko Ministerstva spravedlnosti k interpretaci právní úpravy kvalifikačního předpokladu
vysokoškolského právnického vzdělání pro přístup k právnickým profesím zveřejněné na stránkách Ministerstva
spravedlnosti
ČR
https://www.justice.cz/web/msp/dulezite-informace?clanek=stanovisko-ministerstvaspravedlnosti-k-interpretaci-pravni-upravy-kvalifikacniho-predpokladu-vysokoskolskeho-pravnickeho-vzdelanipro-pristup-k-pra-1

akademického titulu a o dosažení vědeckých nebo vědecko-pedagogických hodností a o
dalším odborném vzdělání.
5. Ověřenou kopii dokladu o složení odborné justiční zkoušky nebo jiné zkoušky jí na roveň
postavené.
6. Doklady prokazující délku právní praxe (§ 71 odst. 3 zákona o soudech a soudcích).
7. Výpis z Rejstříku trestů ne starší než dva měsíce.
8. Čestné prohlášení o bezúhonnosti (postih za přestupky a jiné správní delikty pro úmyslné
protiprávní jednání).
9. Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce soudce.
10. Uchazeč narozený před 1. 12. 1971 ověřenou kopii lustračního osvědčení vydaného po 30.
6. 2001 a prohlášení podle § 4 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.
Dále uchazeč může k přihlášce předložit:
- Doklad o evidenci v profesní komoře.
- Hodnocení z dosavadních pozic (hodnocení soudců, funkcionářů soudů, advokátů, státních
zástupců, notářů a exekutorů, rovněž hodnocení od soudů a soudců, u nichž uchazeč
vykonával svou činnost a případně též pracovní hodnocení).
Termíny a pravidla výběrového řízení:
- Výběrové řízení proběhne způsobem, který je vymezen v připojené informaci o
výběrovém řízení, a zahrnuje posouzení přihlášky, písemný test, pohovor před komisí a
psychologicko-diagnostické vyšetření.
- Písemný test organizuje Justiční akademie v Kroměříži a proběhne v úterý 1. 10. 2019.
- K ústnímu pohovoru, který organizuje Krajský soud v Brně, postoupí 12 uchazečů
s nejvyšším počtem bodů v písemném testu a všichni další uchazeči, kteří dosáhli stejný
počet bodů jako uchazeč, který se umístil na 12 místě.
- Náhradní termín účasti na písemné a ústní části výběrového řízení se nepřipouští.
V případě, že se přihlášený uchazeč nemůže dostavit k písemnému testu či pohovoru,
může se účastnit výběrového řízení vypsaného v následujícím termínu.
- Předseda Krajského soudu v Brně si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat
žádného kandidáta na funkci soudce insolvenčního úseku Krajského soudu v Brně.
Kontaktní osoba pro další informace a jednání:
Krajský soud v Brně, personální oddělení – vedoucí Zdeňka Starnovská, č. dveří 037, telefon:
+420 546 514 071, e-mail: ZStarnovska@ksoud.brn.justice.cz.
V Brně dne 17. 6. 2019
JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
Přílohy:
- Informace o výběrovém řízení
- Formulář přihlášky

Spr 1195/2019
Informace o výběrovém řízení na obsazení míst kandidátů na funkci soudce
insolvenčního úseku Krajského soudu v Brně.
1. Přihláška
Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč v písemné formě ve stanovené lhůtě na
předepsaném formuláři. Krajský soud v Brně posoudí úplnost přihlášky a dokladů, které je
uchazeč povinen s přihláškou předložit.
Nepředloží-li uchazeč ve lhůtě řádně vyplněnou přihlášku nebo nepředloží-li ani po výzvě
všechny požadované doklady v náhradní lhůtě, bude z výběrového řízení vyřazen.
Z výběrového řízení bude vyřazen i uchazeč, který podle předložených dokladů nesplňuje
podmínky pro jmenování do funkce soudce (včetně věkové hranice 30 let dosažené
nejpozději 1. 4. 2020)2 a výkon nejméně 8leté právní praxe (§ 71 odst. 3 zákona o soudech
a soudcích) ke dni 1. 4. 2020 (doba mateřské a rodičovské dovolené se do výkonu právní
praxe nezapočítává). O vyřazení bude uchazeč vyrozuměn e-mailem na adresu uvedenou
v přihlášce (dále jen „e-mailem“ či „na jeho e-mailovou adresu“).
2. Písemný test
Písemný test proběhne v úterý 1. 10. 2019 v Justiční akademii v Kroměříži, která
nejpozději týden před termínem testu zašle uchazeči na jeho e-mailovou adresu pozvánku
s uvedením přesných časových údajů a dalších podrobných informací.
Náhradní termín písemného testu se nepřipouští. Uchazeč, který se k písemnému testu
nedostaví, bude z výběrového řízení vyřazen. O vyřazení bude uchazeč vyrozuměn emailem.
Písemným testem se ověří odborné znalosti uchazeče a jeho schopnosti aplikovat právní
předpisy na zadané skutkové situace.
Písemný test tvoří celkem 40 otázek z oblastí práva a logického myšlení:
- civilní právo hmotné a procesní (10 otázek),
- trestní právo hmotné (5 otázek),
- správní právo hmotné a procesní (5 otázek),
- insolvenční právo (15 otázek),
- logické myšlení (5 otázek).
Každá testová otázka má předepsány 4 možné odpovědi, z nichž je vždy pouze jedna
správná. Z celkového počtu 40 testových otázek bude 10 testových otázek (4 otázky
civilní právo a 6 otázek insolvenční právo), náročnějších jak zadáním, tak řešením a jejich
správná odpověď bude hodnocena 3 body. Zbylých 30 testových otázek (6 otázek civilní
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Výběrové řízení není určeno pro uchazeče, kteří působí ve funkci soudce a mají zájem o přeložení k výkonu
funkce ke Krajskému soudu v Brně. Postup při překládání soudců upravuje ust. § 71 až § 73 zákona o soudech a
soudcích; o přeložení soudce nemůže být rozhodováno ve výběrovém řízení, jež bylo vyhlášeno na obsazení míst
kandidátů na funkci soudce, které předseda Krajského soudu v Brně na základě výsledků výběrového řízení
předloží Ministerstvu spravedlnosti s podnětem k jejich jmenování do funkce v rámci příslušné jmenovací etapy
soudců.

právo, 5 otázek trestní právo, 5 otázek správní právo, 9 otázek insolvenční právo a 5
otázek na logické myšlení) bude hodnoceno 1 bodem.
Uchazeč u každé testové otázky označí zvolenou odpověď. Kolik celkem správných
odpovědí uchazeč označí, tolik 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. Test bude ukončen volbou uchazeče či uplynutím času
určeného ke zpracování testu.
Celková doba trvání testu je 80 minut. Testem se ověřuje zejména schopnost uchazeče
vnímat zadání a odpovědět pod časovým tlakem. Je zcela na úvaze uchazeče, jak celkový
čas rozdělí mezi jednotlivé otázky.
K psaní testu bude připuštěn uchazeč, který se prokáže platným průkazem totožnosti.
Písemný test bude skládán na PC. U písemného testu bude k dispozici ASPI
(automatizovaný systém právních informací) a tištěná znění zákonů (ÚZ), které si
uchazeči mohou přinést, avšak výhradně bez poznámek, komentářů nebo jiných textů.
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 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 hod. na
webových stránkách Justiční akademie. Uchazeči mohou podávat odůvodněné námitky
proti zadání testových otázek do 12:00 hod. následujícího dne po vyvěšení testu a to
pouze
elektronicky
na
adresu
podatelny
Krajského
soudu
v Brně
podatelna@ksoud.brn.justice.cz.
Úspěšné absolvování testu je podmínkou pro další účast uchazeče ve výběrovém řízení
(ústní pohovor). 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 Brně tak, že k ústnímu pohovoru postoupí 12 uchazečů s nejvyšším
počtem bodů a všichni další uchazeči, kteří dosáhli stejný počet bodů jako uchazeč, který
se umístil na 12. místě.
3. Ústní pohovor
Ústní pohovor proběhne v místě a za podmínek určených Krajským soudem v Brně, který
uchazeči zašle na jeho e-mailovou adresu pozvánku s uvedením přesného dne pohovoru.
Náhradní termín pohovoru se nepřipouští. Uchazeč, který se k pohovoru nedostaví, bude
z výběrového řízení vyřazen. O vyřazení bude uchazeč vyrozuměn e-mailem.
Ústní pohovor provede pětičlenná komise jmenovaná předsedou Krajského soudu v Brně,
složená ze soudců Krajského soudu v Brně a Vrchního soudu v Olomouci, za účasti
zástupce Ministerstva spravedlnosti. Jednání komise je neveřejné (s výjimkou předsedy
Krajského soudu v Brně, který se jako veřejnost může účastnit pohovorů s uchazeči), řídí

jej předseda komise, který dbá na nestrannost jednání komise a na správnost zápisu o
jednání komise.
Nejpozději před zahájením pohovoru může uchazeč vznést vůči členům komise námitku
podjatosti. O námitce rozhodnou hlasováním zbývající členové komise tříčtvrtinovou
většinou. Je-li námitce vyhověno, podjatý člen komise se pohovoru nezúčastní. Hodnotící
body podjatého člena se rozdělí ostatním členům komise – předseda a zbývající členové
každý tři body. Je-li námitka podjatosti vznesena vůči nejméně dvěma členům komise
současně, rozhodne o námitce předseda Krajského soudu v Brně. Výběrové řízení se na
dobu do rozhodnutí o námitkách přeruší. Pro pohovor stanoví předseda Krajského soudu
v Brně jiný vhodný termín. Je-li námitce vyhověno, nahradí vyloučené členy komise
náhradníci určení předsedou Krajského soudu v Brně.
K ústnímu pohovoru přistupují uchazeči podle stanoveného pořadí. Po zahájení pohovoru
uchazeč prokáže svou totožnost, odůvodní podání přihlášky a stručně popíše dosavadní
právní praxi. Členové komise při pohovoru kladou teoretické i praktické otázky zaměřené
na odbornou stránku výkonu soudcovské funkce na úseku insolvenčního soudnictví a na
osobnostní předpoklady uchazeče pro výkon funkce. Přihlíží přitom ke všem komisi
předloženým podkladům.
Cílem ústního pohovoru je ověřit motivaci uchazeče a prověřit míru jeho způsobilosti pro
výkon funkce soudce na úseku insolvenčního soudnictví. Odpovědi uchazeče hodnotí
každý člen komise samostatně přidělením 0 až 12 bodů, bodové hodnocení každý člen
komise odůvodní. Přihlíží přitom ke všem předloženým podkladům a k výsledkům testů.
Žádný člen komise se nesmí zdržet hodnocení uchazeče. Pořadí uchazečů po přijímacím
pohovoru se určí souhrnem bodů od jednotlivých členů komise. V případě rovnosti bodů
dvou či více uchazečů rozhodne komise o jejich pořadí hlasováním.
Výsledek pohovoru se při závěrečném společném projednání úrovně všech účastníků
pohovoru v komisi hodnotí stupněm „doporučuje se“ nebo „nedoporučuje se“ na pozici
kandidáta na funkci soudce. Současně komise stanoví pořadí uchazečů podle počtu
získaných bodů.
O jednání komise se vyhotoví stručný zápis obsahující jména členů komise, jméno
uchazeče, hodnocení uchazeče stupněm „doporučuje se“ nebo „nedoporučuje se“ na
pozici kandidáta na funkci soudce, včetně stručného odůvodnění a počtu dosažených
bodů, a celkové pořadí uchazečů podle počtu získaných bodů. K průběhu pohovoru se
v zápise vyjádří též zástupce Ministerstva spravedlnosti.
O výsledku pohovoru bude uchazeč vyrozuměn e-mailem.
4. Psychologicko-diagnostické vyšetření
Uchazeč, který byl komisí při pohovoru hodnocen stupněm „doporučuje se na pozici
kandidáta na funkci soudce“, se na výzvu Krajského soudu v Brně podrobí
psychologicko-diagnostickému vyšetření u odborného psychologického pracoviště,
vybraného Ministerstvem spravedlnosti.
Prostřednictvím psychologicko-diagnostického vyšetření je ověřována osobnostní
způsobilost uchazeče pro výkon funkce soudce a vyšetření je zaměřeno na posouzení
intelektové kapacity, odolnosti uchazeče vůči zátěži, charakteristik osobnosti a výskytu

psychopatologie, osobnostní zralosti a integrity uchazeče (viz Metodika k posuzování
osobnostní způsobilosti k výkonu funkce soudce nebo státního zástupce ze dne 1. 3. 2017
na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR https://www.justice.cz/web/msp/duleziteinformace?clanek=metodika-k-posuzovani-osobnostni-zpusobilosti-k-vykonu-funkcesoudce-nebo-statniho-zastupce).
Výsledkem psychologicko-diagnostického vyšetření uchazeče je jeho doporučení,
doporučení s výhradou nebo nedoporučení k výkonu funkce soudce. Zprávu o výsledku
vyšetření obdrží uchazeč e-mailem.
Vyšetření se nemusí podrobit uchazeč v případě, že disponuje závěry vyšetření, které
absolvoval u odborného psychologického pracoviště, vybraného Ministerstvem
spravedlnosti, v době po 1. 3. 2017 s výsledkem „doporučen k výkonu funkce
soudce/státního zástupce“, a zprávu o závěrech vyšetření předložil Krajskému soudu
v Brně.
V případě, že se uchazeč podrobil vyšetření u odborného psychologického pracoviště,
vybraného Ministerstvem spravedlnosti, v období posledního roku před konáním této
etapy výběrového řízení, závěry vyšetření budou podkladem pro rozhodnutí v rámci
výběrového řízení vyhlášeného předsedou Krajského soudu v Brně; opakování vyšetření
uchazeče ve lhůtě kratší než jeden rok je vyloučeno.
5. Výsledek výběrového řízení
Závěry vyšetření budou spolu s dalšími podklady, shromážděnými v jednotlivých fázích
výběrového řízení, podkladem pro konečné rozhodnutí o podání nebo nepodání návrhu na
jmenování uchazeče do funkce soudce Krajského soudu v Brně s přidělením na úsek
insolvenčního soudnictví.
Předseda Krajského soudu v Brně:
a) vyrozumí uchazeče e-mailem o výsledku dosaženém ve výběrovém řízení.
b) projedná se soudcovskou radou krajského soudu výsledek výběrového řízení a zajistí
její stanovisko.
c) podle personálních potřeb insolvenčního úseku Krajského soudu v Brně a počtu míst,
které budou přiděleny do obvodu Krajského soudu v Brně v rámci příslušné jmenovací
etapy, navrhne ke jmenování do funkce soudce kandidáta, který splnil podmínky všech
fází výběrového řízení, pokud o vhodnosti jeho jmenování nevzniknou závažné
pochybnosti, a soudcovská rada krajského soudu vysloví souhlas s jeho jmenováním a
přidělením na úsek insolvenčního soudnictví Krajského soudu v Brně.
Na budoucí jmenování soudcem není, a to ani při splnění všech stanovených podmínek,
právní nárok. Bude-li postup při výběru soudců upraven v zákoně o soudech a soudcích,
nová právní úprava se bude v plné míře vztahovat i na uchazeče, kteří úspěšně splnili
podmínky všech fází výběrového řízení, ale pro nedostatek volných soudcovských míst či
z jiných důvodů nebyli navrženi a jmenováni do funkce soudce.
V Brně dne 17. 6. 2019
JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně

Spr 1195/2019
PŘIHLÁŠKA
do výběrového řízení vyhlášeného předsedou Krajského soudu v Brně dne 17. 6. 2019 na
obsazení na obsazení míst kandidátů na funkci soudce insolvenčního úseku Krajského
soudu v Brně.
Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
Kontaktní telefon a e-mail:
Adresa trvalého bydliště:
Kontaktní adresa pro zasílání
korespondence, je-li odlišná od
adresy trvalého pobytu:
Přesný název vysoké školy v
České republice, na které
uchazeč získal vzdělání
řádným ukončením studia v
magisterském studijním
programu v oblasti práva, a
datum ukončení studia:
Datum složení odborné justiční
zkoušky, advokátní zkoušky,
závěrečné zkoušky právního
čekatele, notářské zkoušky
nebo exekutorské zkoušky:
Dosavadní právní praxe (§ 71
odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. o
soudech a soudcích):
Odborná publikační činnost:

Jazykové znalosti, včetně
úspěšného složení státní
zkoušky:
Ostatní (další schopnosti,
znalosti, zkušenosti apod.):

Informace o zpracování osobních údajů účastníků výběrového řízení
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“) podáváme informaci o zpracování Vašich osobních údajů.
1) Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je Krajský soud v Brně se sídlem Rooseveltova 648/16,
601 95 Brno, tel.: 546 511 111, ID datové schránky: 5wwaa9j, e-mail:
podatelna@ksoud.brn.justice.cz.
2) Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Mgr. Jan Panoš, státní
zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti, tel.: +420 221 997 476, e-mail:
poverenec@msp.justice.cz.
3) Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci přihlášky, životopisu a
dalších dokladů předložených ve výběrovém řízení.
4) K jakému účelu Vaše osobní údaje potřebujeme?
Osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci výběrového řízení, zpracováváme za
účelem plnění:
a) právních povinností při výběru vhodného kandidáta na funkci soudce, který splňuje
předpoklady podle § 60 a § 71 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, a
b) podmínek Memoranda o spolupráci ministra spravedlnosti a předsedů krajských soudů
při výběru soudců.
5) Jak zpracovávame Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v analogové formě ve spise.
6) Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?
Vaše osobní údaje jsou předávány členům výběrové komise, v nezbytném rozsahu Justiční
akademii za účelem přípravy písemného testu a psychologickému pracovišti vybranému
Ministerstvem spravedlnosti za účelem psychologicko-diagnostického vyšetření. Osobní
údaje kandidáta navrženého na jmenování do funkce soudce se předávají Ministerstvu
spravedlnosti, Úřadu vlády a Kanceláři prezidenta republiky.
7) Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu půl roku od ukončení výběrového řízení a u
kandidáta jmenovaného do funkce soudce dále po dobu délky funkčního období.
8) Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní
organizace)?
Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.
9) Jaká jsou Vaše práva a povinnosti?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete uplatnit tato 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.

Prohlášení uchazeče
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenou informací a beru na vědomí, že po
skončení výběrového řízení mi budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na
písemnou žádost, a že s nevyžádanými osobními údaji bude Krajským soudem v Brně
naloženo v souladu souladu s platnými právními předpisy.
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly předány členům výběrové komise a v nezbytném
rozsahu Justiční akademii za účelem přípravy písemného testu.
Budu-li při pohovoru hodnocen/a stupněm „doporučuje se na pozici kandidáta na funkci
soudce“, na výzvu se podrobím psychologicko-diagnostickému vyšetření u odborného
psychologického pracoviště vybraného Ministerstvem spravedlnosti, jehož cílem je posouzení
osobnostních předpokladů uchazeče pro výkon funkce soudce. Souhlasím s tím, aby
odbornému psychologickému pracovišti byl předložen můj životopis a osobní údaje v rozsahu
nezbytném pro účely vyšetření. Souhlasím s tím, aby informace o výsledku vyšetření byla
příslušným pracovištěm sdělena osobám podílejícím se na výběru kandidátů na jmenování do
funkce soudce (výběrová komise, předseda a pracovníci personálního oddělení Krajského
soudu v Brně), a budu-li navržen/a na jmenování, také osobám a orgánům podílejícím se na
procesu jmenování soudců. Souhlasím i s tím, aby uvedeným osobám a orgánům byly
předloženy i další doklady, zprávy a stanoviska vyžádané pro účely ověření, zda splňuji
předpoklady pro ustanovení do funkce soudce (§ 60 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a
soudcích) a pro přidělení ke Krajskému soudu v Brně na úsek insolvenčního soudnictví (§ 71
odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích).
Prohlašuji, že jsem si plně vědom/a, že na případné budoucí jmenování soudcem není,
ani při splnění všech stanovených podmínek, právní nárok.
Bude-li postup při výběru soudců upraven v zákoně o soudech a soudcích, beru na vědomí, že
nová právní úprava se bude v plné míře vztahovat i na uchazeče, kteří úspěšně splnili
podmínky všech fází výběrového řízení, ale pro nedostatek volných soudcovských míst či z
jiných důvodů nebyli navrženi a jmenováni do funkce soudce.

V................................... dne ...............................................

Podpis:

