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Spr. 2298/2019  V Praze dne 19.8.2019     

 

 

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR 

 

Ústavní soud 

Nejvyšší soud 

Nejvyšší správní soud ČR 

Všem krajským soudům ČR, okresním soudům jejich prostřednictvím  

Obvodním soudům v působnosti Městského soudu v Praze 

k rukám jejich předsedů 

Justiční akademie 

 

 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, 

 

 v příloze Vám zasílám materiály vyhlášeného výběru na kandidáty na funkci soudce 

v obvodu Městského soudu v Praze a na funkci soudce správního úseku Městského soudu                 

v Praze.  

 

 Prosím o zajištění zveřejnění a informování v působnosti Vašeho soudu.  

 

     S úctou 

 

 

                                                                                               JUDr. Libor Vávra v.r. 

                                         předseda Městského soudu v Praze 

 

 

 

 

 

 

 
Za správnost vyhotovení: Ing. Pavla Wulkanová 

 

Příloha: dle textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr kandidátů na funkci soudce v obvodu Městského soudu v Praze 

a na funkci soudce správního úseku Městského soudu v Praze 



 

 

 

 

 

Výběr kandidátů na funkci soudce v obvodu Městského soudu v Praze a na 

funkci soudce správního úseku Městského soudu v Praze.  

 
Prezident republiky jmenuje soudce obecných soudů na návrh vlády, respektive 

Ministerstva spravedlnosti. Tyto návrhy vycházejí obvykle z podkladů předsedů krajských 

soudů, do jejichž soudního kraje má být ten který kandidát jmenován. 

Vedení Městského soudu chce připravit seznam kandidátů, které bude navrhovat 

v následujících etapách. 

Vzhledem k tomu, že tento proces není nijak právně upraven, a to včetně výběru 

kandidátů, rozhodli jsme se pro následující postup: 

 

Zájemci musí splňovat podmínky pro jmenování soudcem stanovené v § 60 zákona                

č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění ke dni termínu podání přihlášky 

Podmínku věku podle § 60 odst. 1 tohoto zákona musí splňovat nejpozději ke dni  21.října 

2019. 

 

 Uchazeč, který se přihlásí jen/také na funkci soudce správního úseku, musí navíc 

k témuž datu splňovat další podmínky kvalifikace dle § 121 zákona č. 150/2002 Sb. soudní 

řád správní v platném znění. 

 

Do 15.září 2019 každý zájemce doručí výhradně na mailovou adresu 

prihlaskyMS2019@msoud.pha.justice.cz  v přílohách mailové zprávy tyto dokumenty:  

vyplněnou přihlášku v nezměněném formátu s přílohami: 

a) strukturovaný životopis - rozsah 1 strany A 4 

b) motivační dopis – rozsah 1 strany A 4 

c) scan osvědčení o vykonání odborné zkoušky 

d) scan čestného prohlášení s podpisem uchazeče 

e) prohlášení uchazeče k informaci o zpracování osobních údajů s podpisem 

uchazeče. 

Zájemci o kandidaturu na funkci soudce na správním úseku Městského soudu v Praze doručí 

navíc kopie dokumentů, které dokládají praxi dle  § 121 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád 

správní v platném znění. 

 

Následovat bude dne 26.září 2019 písemný rozřazovací test ověřující schopnost 

aplikovat účinné právo. Místem konání bude Justiční akademie, Kroměříž.  

 

Nejméně dvacetpět nejúspěšnějších uchazečů, kteří projevili zájem o kandidaturu na 

funkci soudce v obvodu Městského soudu v Praze bude pozváno na osobní pohovory, které se 

uskuteční v týdnu od 21.října 2019.   

Zároveň bude k pohovoru pozváno nejméně sedm nejúspěšnějších uchazečů, kteří 

projevili zájem o kandidaturu na funkci soudce na správním úseku MěS v Praze.  

Vybraní uchazeči budou vyzváni k doložení dokumentů podle § 60 zákona č. 6/2002 

Sb. v platném znění (příp. dle §121 zákona č. 150/2002 Sb.)  a dalších, které jsou součástí 

podkladů k podání návrhu na jmenování do funkce soudce. Jména vybraných uchazečů budou 

zveřejněna. Kandidáti na funkci soudce podstupují psychologicko-diagnostické vyšetření. 

 

 

 

 V Praze dne 19. srpna 2019                                                 JUDr. Libor Vávra v.r. 

              předseda Městského soudu v Praze 
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Spr. 2298/2019 

 

PŘIHLÁŠKA 

do výběrového řízení vyhlášeného předsedou Městského soudu v Praze dne 19.8.2019  

na obsazení kandidátů na soudce s přidělením k výkonu soudcovské funkce u obvodního 

soudu v působnosti Městského soudu v Praze 

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:  

 

 

 

 

Zájem o kandidaturu na 

funkci soudce na správním 

úseku MěS v Praze  
*) vyznačte 1 z možností  

**) vyznačte v případě výlučného zájmu 

 

ANO   X   NE *) 

 

Výlučný zájem o správní úsek  **) 

 

Odborná publikační činnost: 

 

 

 

 

Jazykové znalosti, včetně 

úspěšného složení státní 

zkoušky:  

 

 

 

 



 

Nedílnou součástí této přihlášky jsou tyto přílohy: 

a) strukturovaný životopis - rozsah 1 strany A 4 

b) motivační dopis – rozsah 1 strany A 4 

c) scan osvědčení o vykonání odborné zkoušky 

d) scan čestného prohlášení s podpisem uchazeče 

e) prohlášení uchazeče k informaci o zpracování osobních údajů s podpisem 

uchazeče. 

 

Zájemci o kandidaturu na funkci soudce správního úseku MěS v Praze předloží také: 

x) 

 

 

Přihlášku doručí uchazeč výhradně na e-mailovou adresu 

prihlaskyMS2019@msoud.pha.justice.cz s požadovanými přílohami 

nejpozději do  15. září 2019 do 24 hod.  
 

Akceptovány budou přihlášky s veškerými náležitostmi uvedenými v přihlášce doručené 

výhradně na e-mailovou adresu prihlaskyMS2019@msoud.pha.justice.cz  

nejpozději do  15.září 2019 do 24 hod.  

O případném vyřazení přihlášky bude uchazeč vyrozuměn.  

Z důvodů urychlení komunikace bude přednostně použita mailová korespondence. 

Kontaktní osoba pro poskytování informací a další jednání: 

                          Městský soud v Praze – manažerka lidských zdrojů – Ing. Pavla Wulkanová,  

                               tel. 221 932 106, E-mail: pwulkanova@msoud.pha.justice.cz 

 

Datum doručení přihlášky: 

 

 

 

Čestné prohlášení: 

1. Prohlašuji, že splňuji nebo budu splňovat předpoklady pro výkon soudce dle § 60 

zákona č. 6/2002 Sb. v platném znění k datu 15.9.2019. Věkovou hranici 30 let splním 

nejpozději dnem 21.10.2019. 
2. Prohlašuji, že jsem si plně vědom(a), že výběr na pozici kandidáta na funkci soudce 

určuje Městský soud v Praze, že absolvování všech částí výběru (test, pohovor, 

psychologicko-diagnostické vyšetření) nezakládá žádný nárok na určení budoucího 

místa výkonu funkce soudce, a že na případné budoucí jmenování do funkce soudce 

není, ani při splnění všech stanovených podmínek, právní nárok. 

3. Prohlašuji, že jsem bezúhonný a není proti mně k datu podání přihlášky vedeno trestní 

řízení.   

4. Prohlašuji, že mnou uvedené údaje odpovídají skutečnosti a že při jakékoliv změně 

podám neprodleně informaci na uvedený kontakt. 

 

V ……………….. dne …………………            

 Podpis uchazeče:………………… 
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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") a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
v platném znění, 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 Městský soud v Praze, IČO: 00215660, se sídlem 
Spálená 6/2, 120 00 Praha 2 – Nové Město, ID datové schránky: snkabbm, kontaktní tel.: 
+ 420 221 932 106, kontaktní e-mail: PWulkanova@msoud.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 přihlášce 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: 
a) právních povinností při výběru vhodného kandidáta na funkci soudce, který splňuje 

předpoklady podle § 60 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 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 za účelem přípravy písemného 
testu, členům výběrové komise a společnosti Kariérový a personální servis s.r.o. za 
účelem provedení psychologicko-diagnostického vyšetření, případně Ministerstvu 
spravedlnosti při podání návrhu na jmenování vybraných uchazečů do funkce soudce. 

7) Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje? 
Po dobu půl roku od data ukončení výběrového řízení s ohledem na možnost soudního 
přezkumu rozhodnutí. Originály či úředně ověřené kopie listin obsahující osobní údaje 
mohou být uchazeči vydány pouze na písemnou žádost nejpozději do uplynutí výše 
uvedené doby, přičemž s nevyžádanými osobními údaji bude Městským 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)  
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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 Městským soudem v Praze 
naloženo v souladu s platnými právními předpisy. 

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly v nezbytném rozsahu postoupeny Justiční 

akademii za účelem přípravy písemného testu.  

Budu-li vybrán jako kandidát na 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 manažer 
lidských zdrojů Městského soudu v Praze), 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). 

Prohlašuji, že jsem si plně vědom/a, že na případné budoucí jmenování soudcem není, 

ani při splnění všech stanovených podmínek, právní nárok. 

 

 

V …………… dne ………….. 

 

 

 Podpis: ……………………….. 

 



Informace o výběrovém řízení 

Výběr kandidátů na funkci soudce v obvodu Městského soudu v Praze a na funkci 

soudce správního úseku Městského soudu v Praze  

1. Přihláška 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč v písemné formě ve stanovené lhůtě na 

předepsaném formuláři. Městský soud v Praze 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 dnem 21.října 2019). 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 dne 26.září 2019 v Justiční akademii v Kroměříži, která nejpozději 

týden před termínem písemného testu zašle uchazeči na jeho e-mailovou adresu pozvánku                

k písemnému testu s uvedením přesného dne provedení písemného testu a dalšími podrobnými 

informacemi. 

Náhradní termín písemného testu se nepřipouští. Uchazeč, který se k písemnému testu 

nedostaví, bude z výběrového řízení vyřazen. O vyřazení bude uchazeč vyrozuměn e- 

mailem. 

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 (12 otázek), 

-  trestní právo hmotné a procesní (12 otázek), 

-  správní právo hmotné a procesní (6 otázek), 

-  insolvenční právo (5 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, 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. 

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 70 minut. Testem se ověřuje především 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 po konání testu v 

9:00 hod. na webových stránkách Justiční akademie.  

Úspěšné absolvování testu je podmínkou pro další účast uchazeče ve výběrovém řízení 

(postup k ústnímu pohovoru). Uchazeč, který při testu neuspěje, bude z výběrového řízení 

vyřazen a o vyřazení bude vyrozuměn e-mailem. Poměr úspěšnosti v testu stanoví 

předseda Městského soudu v Praze tak, aby k ústnímu pohovoru postoupilo nejméně 20 

uchazečů s nejvyšším počtem bodů a všichni další uchazeči, kteří dosáhli stejný počet bodů.  

3. Ústní pohovor 

Ústní pohovor proběhne v týdnu od 21.října 2019 v místě a za podmínek určených 

Městským soudem v Praze, který postupujícímu uchazeči zašle na jeho e-mailovou adresu 

pozvánku na konkrétní termín s podrobnými informacemi. Náhradní termín pohovoru se 

nepřipouští. Uchazeč, který se k pohovoru nedostaví, bude z výběrového řízení vyřazen. O 

vyřazení bude uchazeč vyrozuměn e-mailem. 

Cílem ústního pohovoru je ověřit motivaci uchazeče a prověřit míru jeho způsobilosti pro 

výkon funkce soudce. 

Ústní pohovor provede pětičlenná komise, jmenovaná předsedou Městského soudu v Praze 

Praze, složená ze soudců Městského soudu v Praze, popřípadě obvodních soudů, které jsou 

v působnosti Městského soudu v Praze. Nevylučuje se účast pozorovatele z Justiční 

akademie, případně Ministerstva spravedlnosti v průběhu ústních pohovorů i hodnocení 

komise. Jednání komise je neveřejné a řídí jej předseda komise, který dbá na nestrannost  

jednání komise a na správnost zápisu o jednání komise. 

Po zahájení pohovoru uchazeč prokáže svou totožnost, odůvodní podání přihlášky a 

stručně popíše svou dosavadní právní praxi. Členové komise při pohovoru uchazeči kladou 

otázky zaměřené na osobnostní předpoklady pro výkon funkce soudce. Přihlíží 

přitom ke všem předloženým podkladům a výsledkům písemných testů. 



 

 

 

Výsledek pohovoru se u každého uchazeče hodnotí stupněm „doporučuje se", nebo 

„nedoporučuje se" na přijetí za kandidáta na soudce. Současně komise stanoví pořadí 

uchazečů podle počtu získaných bodů; každý člen komise může uchazeči přidělit nejvýše 

10 bodů. 

O jednám komise se vyhotoví stručný zápis obsahující jména členů komise, jméno 

uchazeče, hodnocení uchazeče stupněm „doporučuje se" nebo „nedoporučuje se" na přijetí 

za kandidáta na soudce, včetně stručného odůvodnění a počtu dosažených bodů. K průběhu 

pohovoru se v zápise vyjádří též zástupce Justiční akademie, případně Ministerstva 

spravedlnosti. Podle počtu dosažených bodů budou uchazeči hodnocení stupněm 

„doporučuje se“ seřazeni do pořadí. 

Předseda Městského soudu v Praze stanoví, kolik uchazečů hodnocených stupněm 

„doporučuje se“ bude podle stanoveného pořadí přijato za kandidáty na soudce. 

O výsledku pohovoru a o tom, zda byl vybrán za kandidáta na soudce, bude uchazeč 

vyrozuměn e-mailem. 

 

4.  Psychologicko-diagnostické vyšetření 

Vybraní uchazeči se na výzvu Městského soudu v Praze 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. 

Výsledkem psychologicko-diagnostického vyšetření uchazeče je jeho doporučení, doporučení s 

výhradou nebo nedoporučení k výkonu funkce soudce (viz Metodika k posuzování osobnostní 

způsobilosti k výkonu funkce soudce nebo státního zástupce ze dne 1.3. 2017 publikovaná na 

stránkách Ministerstva spravedlnosti 

http://portal, justice.cz/lustice2/MS/ms.aspx?o=23&i=33&k=5938&d= 3 53389). 

 
Zprávu o výsledku vyšetření obdrží uchazeč e-mailem. 

 

 

http://portal/

