
ČESKÁ REPUBLIKA - KRAJSKÝ SOUD V PRAZE 
150 75  Praha 5, nám. Kinských 5,  tel. 257 005 111, fax. 257 321 528                                                 

ID datové schránky: hvbabbq                               E-mail: podatelna@ksoud.pha.justice.cz 

IČO: 215678 
Naše značka: Spr-p 725/2021 
(uveďte v odpovědi)                                                               
 V Praze dne 11. ledna 2022 
 
 
 

Předseda Krajského soudu v Praze 
 

vyhlašuje  

 
podle ustanovení § 112 odst.1 věty první zákona 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 (dále jen „zákona o soudech a soudcích“), a § 12 vyhlášky č. 516/2021 

Sb. o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů 

na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro 

okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 
na pozice justičních kandidátů pro obvod Krajského soudu v Praze. 

 
Přihláška do výběrového řízení se podává ve lhůtě do 14. února 2022. 
Přihlášku na formuláři, který je uveden v příloze 1), spolu se všemi jejími součástmi je třeba 

podat ve lhůtě u Krajského soudu v Praze písemně v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na 
na justičního kandidáta“; lhůta pro podání je zachována, bude-li přihláška nejpozději poslední den 
lhůty dána osobně do podatelny Krajského soudu v Praze nebo předána provozovateli poštovních 
služeb k dodání Krajskému soudu v Praze. 

 
Požadované předpoklady pro výkon funkce: 
a) občanství České republiky, 
b) plná svéprávnost, 
c) bezúhonnost (ve smyslu § 60 odst.2 zákona o soudech a soudcích), 
d) vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním 

programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, 
e) složení odborné justiční zkoušky nebo jiné profesní zkoušky uvedené v § 60 odst.5 větě 

první zákona o soudech a soudcích, popř. výkon funkce soudce Ústavního soudu ve smyslu § 60 
odst.5 věty druhé zákona o soudech a soudcích, 
 f) negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 451/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (neplatí u uchazečů, kteří se narodili po 1.12.1971). 
 

Písemná část výběrového řízení se bude konat 4. dubna 2022 v Justiční akademii 
v Kroměříži. 

 
Předpokládaný počet míst obsazovaných ve výběrovém řízení činí 11. 
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K ústní části výběrového řízení bude na základě výsledků písemné části v pořadí určeném 

podle nejvyššího počtu dosažených bodů pozváno 22 uchazečů a všichni další uchazeči, kteří dosáhli 
stejné počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním postupovém místě. 
 
 
 

 JUDr. Ljubomír    D r á p a l v. r. 

 předseda Krajského soudu v Praze 

 
Kontaktní osoba pro poskytování informací a další jednání: 

Krajský soud v Praze - personální oddělení – Kateřina Hůlková, tel. 257 005 425, 

e-mail: khulkova@ksoud.pha.justice.cz 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:khulkova@ksoud.pha.justice.cz
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Přílohy: 
 

1) Formulář přihlášky: 
 

PŘIHLÁŠKA 

do výběrového řízení na justičního kandidáta Krajského soudu v Praze 
 

Titul, jméno/jména, příjmení: 
 

 
 

Datum narození:  
 

 

Adresa místa trvalého pobytu:  
 

 

Kontaktní adresa pro zasílání 
korespondence, je-li odlišná od 
adresy trvalého pobytu: 

 
 
 

Telefonní číslo a adresa 
elektronické pošty: 
 

 

Informace o složení odborné 
justiční zkoušky, nebo jiné 
profesní zkoušky podle § 60 
odst. 5 zákona o soudech a 
soudcích: 

 

Dosavadní praxe uchazeče:  

Informace o předchozí účasti 
uchazeče ve výběrovém řízení 
na pozici justičního kandidáta: 

 

Informace o jazykových 
znalostech: 
 

 

Informace o stážích:  

Odborná publikační činnost: 
 

 

Datum a podpis:   
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Součásti přihlášky jsou 
a) doklady o dosaženém vzdělání - 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, 
b) doklad o státním občanství, 
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
d) lékařská zpráva o způsobilosti k výkonu funkce soudce ne starší než 3 měsíce, 
e) osvědčení o úspěšném absolvování odborné justiční zkoušky nebo jiné profesní zkoušky podle 
§ 60 odst. 5 zákona o soudech a soudcích, 
f) strukturovaný životopis, 
g) motivační dopis, 
h) podepsané prohlášení o informacích o zpracování osobních údajů; vzor prohlášení je uveden 
v příloze 2), 
i) ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 451/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů; to neplatí u uchazečů, kteří se narodili po 1.12.1971 . 
 

2) 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 Praze se sídlem náměstí Kinských 234, 150 
75 Praha 5 - Smíchov, tel.: 257005111, ID datové schránky: hvhabbq, e-mail: 
podatelna@ksoud.pha.justice.cz. 

2) Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů? 
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Jan Panoš, Ministerstvo spravedlnosti. 
Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, 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 dotazníku a dokladech 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: 
Osobní údaje, které jste nám poskytl/a v dotazníku, 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 kandidáta. 

5) Jak používáme Vaše osobní údaje? 
Získané osobní údaje používáme výhradně k realizaci výběrového řízení v souladu s vyhlášenými 
podmínkami. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v analogové formě ve spisu. 

6) Komu mohou být Vaše osobní údaje předány? 
Vaše osobní údaje mohou být předány Justiční akademii a psychologickému pracovišti Justiční 
akademie za účelem provedení psychologicko-diagnostického vyšetření a dále Ministerstvu 
spravedlnosti ČR.  

mailto:podatelna@ksoud.pha.justice.cz
mailto:poverenec@msp.justice.cz
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7) Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje? 
Originály či úředně ověřené kopie listin obsahující osobní údaje mohou být uchazeči vydány 
pouze na písemnou žádost, přičemž s nevyžádanými osobními údaji bude Krajským soudem v 
Praze naloženo v souladu s platnými právními předpisy. 

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 

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

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.  
 
Prohlašuji, že jsem si plně vědom/a, že na pozici justičního kandidáta není, ani při splnění všech 
stanovených podmínek, právní nárok. 

 

V …………… dne ………….. 

 
 
 Podpis: ……………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

3) Základní informace o výběrovém řízení pro uchazeče o přijetí do přípravné služby 
justičních kandidátů pro obvod Krajského soudu v Praze v roce 2022 a o podmínkách vzniku 
pracovního poměru a jeho obsahu 
 

Výběrové řízení na pozici justičního kandidáta probíhá v pěti etapách. 
 

První etapa je zaměřena na posouzení náležitostí přihlášky a jejích součástí. Nepředloží-li 
uchazeč řádně vyplněnou přihlášku nebo nepředloží-li všechny součásti (požadované doklady) ve 
lhůtě stanovené pro podání přihlášky a ani v dodatečně k tomu poskytnuté přiměřené lhůtě, předseda 
krajského soudu uchazeče z účasti na výběrovém řízení vyřadí; o tom bude uchazeč předsedou 
krajského soudu vyrozuměn. 
 

Ve druhé etapě se formou testu aplikace práva základní úrovně obtížnosti ověřují odborné 
znalosti a předpoklady uchazeče pro přijetí do přípravné služby. Tuto písemnou část vývěrového řízení 
zajišťuje a organizuje Justiční akademie v souladu se schválenou metodikou. 

Písemná část výběrového řízení proběhne ve stanoveném termínu; náhradní termín se 
nepřipouští. 

Uchazeč vypracuje test aplikace práva samostatně.  Jako pomůcku je uchazeč oprávněn v 
průběhu písemné části výběrového řízení použít pouze právní informační systém poskytnutý Justiční 
akademií, sbírky právních předpisů v listinné podobě, další programové vybavení poskytnuté Justiční 
akademií a psací potřeby. Uchazeč, který nevypracuje test aplikace práva samostatně nebo použije 
nedovolené pomůcky, bude z výběrového řízení vyloučen. 

Písemná část výběrového řízení je hodnocena na základě schválené metodiky.  O výsledku 
písemné části výběrového řízení na pozici justičního kandidáta vyrozumí předseda krajského soudu 
uchazeče v pseudonymizované podobě na internetových stránkách krajského soudu bez zbytečného 
odkladu poté, co obdrží výsledky od Justiční akademie. 

K ústní části výběrového řízení postoupí takový počet uchazečů, který odpovídá dvojnásobku 
počtu volných míst na pozici justičního kandidáta v pořadí podle nejvyššího počtu dosažených bodů 
v písemné části výběrového řízení, jakož i všichni uchazeči, kteří dosáhli stejného počtu bodů jako 
poslední postupující uchazeč. 

 
Třetí etapa výběrového řízení spočívá v absolvování psychologického vyšetření. Uchazeč, 

který na základě výsledku písemné části výběrového řízení postoupí do ústní části výběrového řízení, 
podstoupí před ústní částí výběrového řízení psychologické vyšetření prováděné podle metodiky 
Justiční akademie schválené ministerstvem a projednané s předsedy krajských a vyšších soudů. 
Psychologické vyšetření provádí psychologické pracoviště Justiční akademie. Výsledek 
psychologického vyšetření se hodnotí stupni „doporučuje se“ a „nedoporučuje se“. Součástí výsledku 
psychologického vyšetření je charakteristika osobnosti uchazeče a její celkové zhodnocení včetně 
odůvodnění. Psychologického vyšetření se nemusí podrobit ten uchazeč, který takové vyšetření 
absolvoval s výsledkem „doporučuje se“ v předchozích 5 letech před podáním přihlášky do 
výběrového řízení na pozici justičního kandidáta; to neplatí, pokud uchazeč trvá na podstoupení 
nového vyšetření. 

 
Ve čtvrté etapě výběrového řízení probíhá jeho ústní část. Uchazeče, kteří postoupili do ústní 

části výběrového řízení, vyrozumí předseda krajského soudu o termínu konání ústní části výběrového 
řízení a o složení výběrové komise včetně náhradníků jmenovaných předsedou krajského soudu; 
náhradní termín se nepřipouští. 
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Výběrová komise má 5 členů a jmenuje ji (spolu s náhradníky) předseda krajského soudu; 
komise se skládá ze soudců a zaměstnanců ministerstva, soudci mají ve výběrové komisi většinu a 
seznam soudců a zaměstnanců ministerstva, ze kterých předseda krajského soudu jmenuje členy 
komise, zveřejní předseda soudu na internetových stránkách soudu. Uchazeč může namítnout 
podjatost člena komise nebo náhradníka; námitka musí být odůvodněna konkrétními skutečnostmi, z 
nichž je podjatost dovozována. Námitka musí být uplatněna do 1 týdne ode dne vyrozumění uchazeče 
o složení výběrové komise. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Včas uplatněné námitky 
posoudí předseda krajského soudu; v případě důvodné námitky člena komise nebo náhradníka vyloučí 
a o tomto postupu vyrozumí uchazeče. 

 
Ústní část výběrového řízení se koná formou pohovoru před výběrovou komisí. Před 

zahájením ústní části výběrového řízení se výběrová komise seznámí s výsledkem písemné části 
výběrového řízení vypracované každým uchazečem a s výsledkem jeho psychologického vyšetření. 
Pohovor před výběrovou komisí je veřejný. 

Výsledky výběrového řízení na pozici justičního kandidáta uveřejní předseda krajského soudu 
v pseudonymizované podobě na internetových stránkách soudu. 
 

V páté etapě předseda krajského soudu ustanovuje justiční kandidáty; justičním kandidátem se 
může stát jen ten, kdo uspěl ve výběrovém řízení, kdo složil do rukou předsedy krajského soudu 
zákonem předepsaný slib a kdo splní předpoklady pro výkon funkce soudce s výjimkou věku a 
výběrového řízení na funkci soudce. 

Odborná příprava justičního kandidáta, která zásadně trvá 1 rok, se vykonává v pracovním 
poměru založeném pracovní smlouvou; za stát pracovní smlouvu s justičním kandidátem uzavírá a v 
pracovněprávních vztazích s justičním kandidátem jedná krajský soud.  
 
 


