
 

 

Spr 3672/2019 

 

Výběrové řízení pro obsazení funkce soudců/soudkyň okresních soudů v obvodu 
působnosti Krajského soudu v Plzni 

a soudců/soudkyň úseku správního soudnictví Krajského soudu v Plzni 

 

Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení maximálně 10 
pracovních míst soudců/soudkyň (dále jen soudce) okresních soudů v obvodu působnosti 
Krajského soudu v Plzni a maximálně 2 soudců úseku správního soudnictví Krajského soudu 
v Plzni. Vzhledem k tomu, že dle ustanovení § 39 instrukce č. 7/2017 Ministerstva spravedlnosti, 
č. j. 1002/2015-LO-SP, ve znění pozdějších předpisů, není proces výběru kandidátů na funkci 
soudce právně upraven až do realizace 130. jmenovací etapy soudců, Krajský soud v Plzni 
stanovuje následující postup: 

Uchazeč či uchazečka (dále jen uchazeč) si může zvolit účast pouze v jednom výběrovém řízení – 
buď na pozici soudce okresních soudů v obvodu působnosti Krajského soudu v Plzni 
(VARIANTA A), nebo na pozici soudce úseku správního soudnictví Krajského soudu v Plzni 
(VARIANTA B). 

Uchazeč o funkci soudce okresního soudu v obvodu působnosti Krajského soudu v Plzni 
musí splňovat následující předpoklady (VARIANTA A): 

a) bezúhonnost a svéprávnost 

b) dosažení věku 30 let nejpozději dnem 31. 3. 2020 

c) dosažení vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia v magisterském 
studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice 

d) 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 

 

Uchazeč o funkci soudce úseku správního soudnictví Krajského soudu v Plzni musí 
splňovat následující předpoklady (VARIANTA B): 

a) splnění předpokladů uvedených výše u VARIANTY A 

b) dle ustanovení § 121 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění 
pozdějších předpisů, nejméně pětiletá právní praxe nebo vědecká, popřípadě pedagogická 
činnost v oboru ústavního, správního nebo finanční práva, a to nejpozději ke dni 31. 1. 
2020, nebo odůvodňují-li to výsledky přípravné služby a justiční zkoušky uchazeče 

 

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 

Přihláška: 

Uchazeč zvolí jednu z přiložených variant přihlášky (A – soudce okresního soudu či B – soudce 
úseku správního soudnictví) a tuto po jejím vyplnění doručí nejpozději do 31. ledna 2020 (do 
14 hodin) prostřednictvím pošty, osobně do podatelny či elektronicky (datovou schránkou či 
e-mailem) Krajskému soudu v Plzni (kontaktní informace uvedeny v textu níže) společně 
s následujícími přílohami: 

a) vlastní rukou psaný strukturovaný životopis (případně kopii či sken) 



 

 

b) vlastní rukou psaný motivační dopis (případně kopii či sken) 

c) okopírované či oskenované doklady o požadovaném dosaženém vysokoškolském 
vzdělání 

d) okopírovaný či oskenovaný doklad o složení odborné justiční či jí na roveň postavené 
zkoušky 

e) originál či oskenované prohlášení uchazeče k informaci o zpracování osobních údajů 
s podpisem (v příloze tohoto dokumentu) 

f) v případě varianty B (soudce úseku správního soudnictví) navíc okopírované či 
oskenované doklady prokazující splnění podmínek uvedených v ustanovení § 121 odst. 1 
zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů 

g) nepovinně hodnocení z dosavadních pozic 

h) nepovinně přehled zásadních vypracovaných soudních rozhodnutí, rozhodnutí státního 
zástupce, podání advokáta, rozhodnutí a další podání notáře a exekutora 
v anonymizovaném znění 

 

Kontaktní informace 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 

 

Uchazeč, který ve shora stanovené lhůtě nedoručí přihlášku s požadovanými doklady, případně 
nepředloží požadované doklady ani po výzvě v náhradní lhůtě nebo nebude splňovat stanovené 
předpoklady, bude z výběrového řízení vyřazen. 

 

Písemný test: 

Písemný test realizuje Justiční akademie v Kroměříži zvlášť pro uchazeče o funkci soudce 
okresního soudu v obvodu působnosti Krajského soudu v Plzni (zaměření všeobecné) a zvlášť 
pro uchazeče o funkci soudce úseku správního soudnictví Krajského soud v Plzni (zaměření 
všeobecné s důrazem na oblast správního soudnictví). Pozvánku a podrobné pokyny 
k písemnému testu obdrží uchazeč e-mailem na jím uvedenou kontaktní adresu nejpozději týden 
před termínem písemného testu. Předpokládaný termín konání písemných testů je na počátku 
března 2020. Uchazeč, který se k písemnému testu nedostaví, bude z výběrového řízení vyřazen. 
O vyřazení bude uchazeč vyrozuměn e-mailem. 

 

Ústní pohovor: 
K ústnímu pohovoru v rámci výběrového řízení na funkci soudců okresních soudců v obvodu 
působnosti Krajského soudu v Plzni bude prostřednictvím e-mailu pozváno minimálně 20 
nejúspěšnějších účastníků a v rámci výběrového řízení na funkci soudců úseku správního 
soudnictví Krajského soudu v Plzni minimálně 8 nejúspěšnějších účastníků, kteří splnili písemný 
test. V případě bodové shody úspěšných, postupujících uchazečů na posledním místě bude 
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stanovený počet o tyto uchazeče navýšen. Předseda Krajského soudu v Plzni má právo počet 
úspěšných, postupujících uchazečů snížit, pokud úroveň výsledků písemných testů nebude 
odpovídat nezbytnému standardu či pokud se nepřihlásí dostatečný počet uchazečů. Místem 
konání ústního pohovoru bude budova Krajského soudu v Plzni. 

 

Psychologicko-diagnostické vyšetření: 

Vybraní uchazeči absolvují psychologicko-diagnostické vyšetření prostřednictvím poskytovatele 
těchto služeb vybraným Ministerstvem spravedlnosti. Výsledkem vyšetření je doporučení, 
doporučení s výhradou nebo nedoporučení uchazeče. Zprávu o výsledku vyšetření obdrží 
uchazeč e-mailem. 

 

Výsledek výběrového řízení: 

Předseda Krajského soudu v Plzni 

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

b) vyzve úspěšné uchazeče k předložení originálů dokladů potřebných pro předložení 
podnětu ke jmenování uchazeče soudcem 

c) podle personálních potřeb Krajského soudu v Plzni a okresních soudů v jeho obvodu 
působnosti, počtu míst přidělených do jmenovacích etap a současně podle pořadí 
úspěšných uchazečů předloží podnět ke jmenování do funkce soudce uchazeče, který 
splnil podmínky všech fází výběrového řízení, pokud o vhodnosti jeho jmenování 
nevzniknou závažné pochybnosti 

d) si vyhrazuje právo dle výsledků výběrového řízení předložit podnět ke jmenování 
i menšího počtu uchazečů, nežli je počet vypsaných míst, nebo podnět ke jmenování 
vůbec nepředložit či zejména v případě nedostatečného zájmu výběrové řízení zcela 
zrušit. 

 

Plzeň 11. 12. 2019 

 

                                                                                          

Mgr. Miloslav Sedláček v. r. 

předseda Krajského soudu v Plzni 

 

 

Přílohy: 

Přihláška účastníka výběrového řízení VARIANTA A, VARIANTA B 

Informace o zpracování osobních údajů 

 


