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Základní informace 
o výběrovém řízení pro uchazeče / uchazečky o přijetí do čekatelské praxe  

a o podmínkách vzniku pracovního poměru a jeho obsahu 

 

Zásady výběru uchazečů/uchazeček 

 
Výběrové řízení do čekatelské praxe vyhlašuje krajský státní zástupce Krajského státního 
zastupitelství v Praze (dále jen „krajský státní zástupce“) po projednání s Ministerstvem 
spravedlnosti ČR podle potřeby obsazení volných míst právních čekatelů/právních čekatelek. 

 
Řádně vyplněnou přihlášku podle vzoru v příloze č. 1 této informace je třeba doručit 
Krajskému státnímu zastupitelství v  Praze nejpozději do 30. listopadu 2020.  
 
Uchazeči/uchazečky, jejichž přihlášky nebudou ve stanovené formě doručeny na Krajské 
státní zastupitelství v Praze v tomto termínu pro podávání přihlášek, nebudou do výběrového 
řízení zařazeni a přihlášky s přílohami jim budou vráceny.   
 
Výběrové řízení je upraveno vyhláškou č. 383/2017 Sb., o výběru, přijímání a čekatelské 
praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce (dále jen „vyhláška č. 383/2017 Sb.“) a 
probíhá v následujících etapách: 

 
První etapa - Posouzení přihlášky podle § 2 vyhlášky č. 383/2017 Sb.: Posuzuje se včasnost 
podání přihlášky a úplnost podané přihlášky k účasti ve výběrovém řízení a dokladů, které je 
uchazeč/uchazečka povinen/povinna s přihláškou předložit. Uchazeči/uchazečky, jejichž 
přihlášky nebudou doručeny na Krajské státní zastupitelství v Praze v termínu pro podávání 
přihlášek, nebudou do výběrového řízení zařazeni a přihlášky s přílohami jim budou vráceny. 
V případě, že sice budou přihlášky doručeny na Krajské státní zastupitelství v Praze ve 
stanovením termínu, ale uchazeč/uchazečka nepředloží přihlášku řádně vyplněnou nebo 
nepředloží-li všechny požadované doklady ani po výzvě ve lhůtě stanovené k jejich doplnění, 
krajský státní zástupce uchazeče/uchazečku z další účasti na výběrovém řízení vyřadí.  
 
Druhá etapa - Písemný test podle § 3 vyhlášky č. 383/2017 Sb.:  Formou písemného testu 
se ověří na základě jednotné metodiky odborné znalosti a předpoklady uchazeče/uchazečky 
pro přijetí do čekatelské praxe. Úspěšné absolvování testu je podmínkou pro další účast 
uchazeče/uchazečky ve výběrovém řízení. Uchazeč/uchazečka, který/á při testu neuspěje, 
bude z  výběrového řízení vyřazen/a, přičemž o vyřazení bude písemně vyrozuměn/a. 
Uchazeči/uchazečky, kteří/ré postoupí do druhé etapy výběrového řízení, budou o termínu a 
místu konání písemného testu vyrozuměni. Při písemném testu podle § 3 vyhlášky č. 
383/2017 Sb. postupuje krajské státní zastupitelství podle metodiky, která je přílohou č. 2 
této informace o průběhu výběrového řízení.  
 
Třetí etapa - Přijímací pohovor podle § 4 vyhlášky č. 383/2017 Sb.: Cílem přijímacího 
pohovoru je celkové zhodnocení předpokladů uchazeče/uchazečky pro přijetí na pozici 
právního čekatele/právní čekatelky a návrh na předpokládané určení okresního státního 
zastupitelství, u něhož bude právní čekatel/právní čekatelka vykonávat čekatelskou praxi. 
Přijímací pohovor provádí komise složená ze státních zástupců působících v obvodu 
Krajského státního zastupitelství v Praze. Přijímacího pohovoru se účastní též zástupce 
Justiční akademie. Výsledkem přijímacího pohovoru je navržení nebo nenavržení 
uchazeče/uchazečky k přijetí. Uchazeč/uchazečka, který/á nebude navržen/a k přijetí, bude 
z výběrového řízení vyřazen/a. O vyřazení z výběrového řízení bude uchazeč/uchazečka 
písemně vyrozuměn/a. Uchazeči/uchazečky, kteří/ré postoupí do třetí etapy výběrového 
řízení, budou o konkrétním termínu a místu konání přijímacího pohovoru vyrozuměni 
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současně s vyrozuměním o výsledku jimi zpracovaného písemného testu. Při přijímacím 
pohovoru podle § 4 vyhlášky č. 383/2017 Sb. se postupuje podle zásad obsažených 
v metodice k průběhu a hodnocení přijímacího pohovoru, která je přílohou č. 3 této informace 
o průběhu výběrového řízení.  
 
Čtvrtá etapa - Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do čekatelské praxe podle § 5 vyhlášky č. 
383/2017 Sb.: Uchazeče/uchazečku přijímá do čekatelské praxe krajský státní zástupce, 
přitom přihlíží k výsledkům předchozích etap výběrového řízení a k vyjádření zástupce 
justiční akademie při přijímacím pohovoru, v případě přijetí uchazeče/uchazečky určí též 
místo výkonu čekatelské praxe s tím, že místem výkonu práce právního čekatele/právní 
čekatelky budou Krajské státní zastupitelství v Praze a okresní státní zastupitelství v obvodu 
jeho působnosti, přičemž pravidelné pracoviště právního čekatele/právní čekatelky bude 
stanoveno po skončení výběrového řízení na konkrétním okresním státním zastupitelství 
v obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství v Praze, a to podle potřeb Krajského 
státního zastupitelství v Praze a okresních státních zastupitelství v obvodu jeho působnosti.   
 
Uchazeči/uchazečky, kteří postoupí do čtvrté etapy výběrového řízení, a u kterých bude 
krajským státním zástupcem rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí na pozici právního 
čekatele/právní čekatelky, musí před rozhodnutím krajského státního zástupce absolvovat  
psychologicko-diagnostického vyšetření, při kterém se ověří osobnostní a morální 
předpoklady uchazeče/uchazečky pro přijetí do čekatelské praxe. Cílem vyšetření je 
posouzení vlastností a dalších osobnostních předpokladů uchazeče/uchazečky pro výkon 
funkce státního zástupce/státní zástupkyně. Požadavky na osobnostní způsobilost 
uchazeče/uchazečky určuje Ministerstvo spravedlnosti ČR spolu s Justiční akademií a 
s přihlédnutím k poznatkům získaných od státních zastupitelství. Výsledek vyšetření je 
jedním z podkladů pro přijetí uchazeče/uchazečky do čekatelské praxe. Vyšetření zajišťuje 
krajský státní zástupce. Vyšetření provádějí odborná psychologická pracoviště vybraná 
Ministerstvem spravedlnosti ČR na základě výběrového řízení. Výsledkem vyšetření je 
doporučení, doporučení s výhradou nebo nedoporučení uchazeče/uchazečky. Podrobnosti o 
vyšetření je oprávněn sdělit uchazeči/uchazečce na jeho žádost mimo rámec výběrového 
řízení pouze ten, kdo vyšetření prováděl. Podrobnější informace o výsledku vyšetření  
uchazeče/uchazečky je odborné psychologické pracoviště oprávněno sdělit pouze na 
základě předchozího písemného souhlasu uchazeče/uchazečky, o jehož vyšetření se jedná, 
a to v rozsahu uchazečem v písemném souhlasu vymezeném; přitom je třeba dbát důsledné 
ochrany osobních údajů podle zvláštního právního předpisu.    
 
Krajský státní zástupce zašle uchazeči/uchazečce písemné oznámení o přijetí nebo nepřijetí 
do čekatelské praxe. Přijetí nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky do přípravné služby je 
konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek. Je-li jediným důvodem nepřijetí 
uchazeče/uchazečky nedostatek volných funkčních míst, musí být tato okolnost v písemném 
oznámení o nepřijetí do čekatelské praxe uvedena.   
 
Uchazeč/uchazečka, který/á se bez důvodné omluvy nepodrobí některé z etap výběrového 
řízení, bude z výběrového řízení vyřazen/a. Rovněž bude vyřazen/a nepředloží-li všechny 
požadované doklady či předloží-li chybně vyplněnou či neplatnou přihlášku.  

   
Pracovní poměr  

1. Požadované předpoklady uchazeče/uchazečky pro přijetí do funkce právního 
čekatele/právní čekatelky jsou: státní občanství České republiky, způsobilost 
k právním úkonům, bezúhonnost, morální vlastnosti uchazeče dávající záruku, že 
budoucí funkci bude řádně zastávat, vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, negativní 
lustrační osvědčení a čestné prohlášení (zákon č. 451/1991 Sb., v platném znění). 
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2. Pracovní poměr právního čekatele/právní čekatelky se uzavírá na dobu určitou za 
podmínek ustanovení § 33 zákona č. 283/1993 Sb., v platném znění.        

3. Zaměstnavatelem je Česká republika - Krajské státní zastupitelství v Praze, v jehož 
obvodu bude čekatel/čekatelka vykonávat čekatelskou praxi.  

4. Místem výkonu čekatelské praxe (místo výkonu práce) budou Krajské státní 
zastupitelství v Praze a okresní státní zastupitelství v obvodu působnosti Krajského 
státního zastupitelství v Praze, včetně určení konkrétního okresního státního 
zastupitelství jako pravidelného pracoviště. Místo výkonu čekatelské praxe a okresní 
státní zastupitelství označené jako pravidelné pracoviště právního čekatele/právní 
čekatelky se určuje s přihlédnutím k potřebám Krajského státního zastupitelství v 
Praze, zajištění kvalitního průběhu čekatelské praxe, osobním poměrům uchazeče a 
předpokládanému budoucímu určení místa výkonu funkce státního zástupce/státní 
zástupkyně. Určení místa výkonu čekatelské praxe však nezakládá nárok na budoucí 
výkon funkce státního zástupce/státní zástupkyně u konkrétního zastupitelství.  

5. Obsahem pracovního poměru je absolvování čekatelské praxe. Podrobnosti jsou 
upraveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 383/2017 Sb., o výběru, přijímání a 
čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce, v platném znění. 

 
Výběrové řízení na obsazení míst právních čekatelů/právních čekatelek a další údaje 
k průběhu čekatelské praxe jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 
383/2017 Sb., o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné 
zkoušce, v platném znění (blíže viz Sbírka zákonů na www.mv.cz).  

  
 

 
 

http://www.mv.cz/

