
 

 

 

 

 

 

Vzhledem k narůstající četnosti dotazů, v souvislosti s Instrukcí Ministerstva 

spravedlnosti č. 7/2017, o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu 

při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce (dále jen Instrukce), účinnou 

od 1. 1. 2018, především na termíny vyhlášení výběrových řízení, považuje Justiční 

akademie za vhodné informovat touto cestou o následujícím: 

Justiční akademie se sídlem v Kroměříži, jako organizační složka státu a účetní 

jednotka, nad jejíž činností vykonává dohled Ministerstvo spravedlnosti, v souvislosti 

s předmětnou Instrukcí, výběrem kandidátů na funkci soudce a postupem při 

předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce, výběrové řízení vyhlašuje, a to 

v závislosti na potřebě obsazení funkčních míst jednotlivých okresních soudů 

v obvodu příslušných krajských soudů, a dále krajských soudů jako soudů 

prvního stupně. Vedle toho Justiční akademie posuzuje a zajišťuje úplnost přihlášky 

uchazeče do výběrového řízení a podkladů k ní přiložených podle požadavků 

Instrukce, následně organizačně zajišťuje písemnou část tohoto výběrového řízení a 

jeho konečné vyhodnocení, organizačně se podílí na psychologicko-diagnostickém 

vyšetření uchazečů odborným pracovištěm, vyrozumívá uchazeče o výsledku písemné 

části výběrového řízení a výsledky výběrového řízení zveřejňuje na svých stránkách. 

Tedy primárně vyhlášení výběrového řízení Justiční akademií závisí na konkrétních 

personálních potřebách jednotlivých soudů po realizaci 124. jmenovací etapy 

soudců, neboť jak vyplývá z § 36 Instrukce, tato se na 123. a 124. jmenovací etapu 

soudců nepoužije, přičemž momentálně probíhá a je realizována teprve 123. etapa 

jmenování soudců.  

S ohledem na tyto skutečnosti a faktickou nemožnost odhadu potřeby a počtu volných 

funkčních míst pro obvod toho kterého soudu po 124. jmenovací etapě soudců, není 

možné relevantně sdělit, kdy proběhne první výběrové řízení podle Instrukce, pro 

obvod kterých soudů, včetně počtu volných funkčních míst atd. 

Proto namísto jednotlivých telefonických dotazů doporučujeme průběžně sledovat 

jednak průběh 124. jmenovací etapy soudců a především stránky Justiční akademie 

či Ministerstva spravedlnosti, kde v případě personálních potřeb jednotlivých soudů, 

jak shora uvedeno, bude výběrové řízení vyhlášeno a zveřejněno. 

      

        Justiční akademie Kroměříž 


