
 
 

Č. j. 794/2018 – pers. 

 

Předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích 

vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení míst soudců v obvodu Krajského 

soudu v Českých Budějovicích 

 

Předpoklady pro účast ve výběrovém řízení na místo soudce: 
 
- bezúhonnost 
- 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 podmínky kvalifikace dle § 60 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích pro 
výkon funkce soudce, složí-li písemnou zkoušku s požadovanou mírou úspěšnosti, je-li 
vybrán hodnotící komisí a s přihlédnutím k výsledkům psychotestů zajišťovaných krajským 
soudem, s výjimkou podmínky dosažení věku 30 let. 

 
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 5. 11. 2018 poštou, do podatelny 

Krajského soudu v Českých Budějovicích 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  
- prohlášení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů (vyjádřit souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů v souvislosti 
s výběrem kandidátů pro funkci, a to v rozsahu nezbytném pro průběh tohoto výběrového 
řízení a vyjádření souhlasu s tím, že po skončení výběrového řízení budou listiny obsahující 
osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost) 

- 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 
- doklad o evidenci v profesní komoře 
- doklad o výsledku psychologicko – diagnostického vyšetření u odborného pracoviště 

vybraného MS 
 
 



 
 

Dále účastník k přihlášce předloží: 
 

- 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).  

 
Pravidla výběrového řízení: 
 
Výběrové řízení proběhne způsobem, který je popsán v připojené Informací o pravidlech 
výběrového řízení: obsahuje 1/ část písemnou, kterou ve formě testu organizuje Justiční 
akademie ČR v Kroměříži a 2/ ústní pohovor před komisí sestavenou předsedou krajského 
soudu, ke kterému budou následně pozváni účastníci výběrového řízení, kteří složili písemnou 
zkoušku v rozsahu stanoveném předsedou krajského soudu.   
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 Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, 370 84 České Budějovice.  

Kontaktní osoba pro podání přihlášek: JUDr. Ivana Vobejdová, vedoucí personálního útvaru,  
tel.: 389 018 104, e-mail: ivobejdova@ksoud.cbu.justice.cz  

Datová schránka krajského soudu:  832abay 

 
 
V Českých Budějovicích dne 19. 10. 2018          
 
 
 
JUDr. Milan Tripes 
předseda Krajského soudu  
v Českých Budějovicích 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: Přihláška účastníka výběrového řízení 
 Informace o pravidlech výběrového řízení 
 Pravidla a popis písemného testu 
 
 
 



Informace o výběrovém řízení 
na místa soudců v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 
 
1. Přihláška 

Přihlášku podává uchazeč v písemné formě ve stanovené lhůtě na předepsaném formuláři. 
Krajský soud v Českých Budějovicích 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 nesplňuje podmínky pro  jmenování do 
funkce soudce (vyjma věkové hranice 30 let).  
 
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 v testu nedosáhne alespoň 35 bodů, bude z výběrového řízení vyřazen a o vyřazení bude 
vyrozuměn e-mailem. Poměr úspěšnosti v testu stanoví předseda krajského soudu tak, že k 
ústnímu pohovoru bude pozváno 20 nejúspěšnějších uchazečů v testu, pokud dosáhli alespoň 35 
bodů. Pokud počet uchazečů, kteří dosáhli alespoň 35 bodů v testu, bude nižší než 20, budou 
pozváni k pohovoru všichni tito uchazeči. 
 
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 Českých Budějovicích. 
Pozvánku obdrží uchazeč e-mailem na jím uvedenou kontaktní adresu. 
Ústní pohovor provede pětičlenná komise jmenovaná předsedou Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, 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 je předseda komise, který dbá na nestrannost jednání komise a na 
správnost zápisu o jednání komise. K průběhu konání pohovoru se 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 Českých Budějovicích 
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. Stupněm „doporučuje se“ nemůže být 
komisí ohodnoceno více než 10 uchazečů. O výsledku pohovoru bude uchazeč vyrozuměn e-
mailem. 
O jednání komise se vyhotoví stručný zápis obsahující jména členů komise, jméno uchazeče, 
uchazeči položené otázky, hodnocení uchazeče stupněm „doporučuje se“ nebo „nedoporučuje 
se“ na jmenování do funkce soudce/soudkyně (včetně stručného odůvodnění).  
 
4. Výsledek výběrového řízení 

Předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích vyrozumí uchazeče e-mailem o výsledku 
dosaženém ve výběrovém řízení.  
 
 
V Českých Budějovicích dne 19. 10. 2018 
 

 



Pravidla a popis písemného testu výběrového řízení na pozici soudce 
v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 
Základní popis: 
Písemným testem se u účastníků výběrového řízení na pozici soudce v obvodu Krajského soudu 
v Českých Budějovicích (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: podatelna@ksoud.cbu.justice.cz  



PŘIHLÁŠKA 

do výběrového řízení vyhlášeného předsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích 

dne 19. 10. 2018 pod č. j. 794/2018 pers. 

pro obsazení míst soudců v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 

 

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 ukončením 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): 

 



Prohlášení 

 

Podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů souhlasím se 
shromažďováním, zpracováváním a uchováváním mých osobních údajů Krajským soudem 
v Českých Budějovicích k realizaci výběrového řízení na místo soudce okresního soudu 
v působnosti krajského soudu.  

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly v nezbytném rozsahu postoupeny Justiční akademii 
ČR za účelem přípravy písemného testu. 

Současně 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 Českých Budějovicích naloženo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

V …………………………………… dne ……………………………… 

  

 

 

Podpis: ……………………………… 

 

 



Č. j. 794/2018 – pers. 

 

Předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích v zájmu sjednocení podmínek vyhlášených 

výběrových řízení pro obsazení míst soudců mění jím vyhlášené výběrové řízení tak, že podmínkou 

přihlášení se do výběrového řízení není předložení dokladu o výsledku psychologicko – 

diagnostického vyšetření u odborného pracoviště vybraného MS. 

 
Z tohoto důvodu se současně prodlužuje lhůta pro podání přihlášek do 7. 11. 2018. 

 

 
 
V Českých Budějovicích dne 30. 10. 2018          
 
 

 
 
 
                                                                                           

JUDr. Milan Tripes 
předseda Krajského soudu  
v Českých Budějovicích 
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