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Vyhlášení výběrového řízení  

na obsazení míst právních čekatelů / právních čekatelek  
pro obvod působnosti Krajského státního zastupitelství v Praze 

 
 
Krajský státní zástupce v Praze po projednání s Ministerstvem spravedlnosti České 
republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst právních čekatelů/právních 
čekatelek pro obvod působnosti Krajského státního zastupitelství v Praze.   
  
Výběrové řízení se vyhlašuje na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti 
České republiky a oznamuje se na úřední desce všech krajských státních 
zastupitelství a okresních státních zastupitelství.   
 
Na základě tohoto výběrového řízení bude doplněn plánovaný počet právních 
čekatelů v obvodu Krajského státního zastupitelství v Praze ve II. pololetí roku 2022, 
a tedy celkový počet nově přijímaných právních čekatelů bude stanoven podle počtu 
plánovaných a neobsazených míst právních čekatelů v obvodu Krajského státního 
zastupitelství v Praze, který bude v době po ukončení tohoto výběrového řízení.  
 
Podrobné informace o podmínkách účasti ve výběrovém řízení a o jeho průběhu, 
včetně vzorového formuláře přihlášky k účasti ve výběrovém řízení, je možno získat 
v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České 
republiky a na internetových stránkách Krajského státního zastupitelství v Praze,   
(blíže viz www.justice.cz). V písemné podobě lze tyto materiály získat také na 
Krajském státním zastupitelství v Praze a u všech okresních státních zastupitelstvích 
v obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství v Praze.    
 
Přihlášky uchazečů/uchazeček k účasti ve výběrovém řízení na obsazení míst 
právních čekatelů/právních čekatelek pro obvod působnosti Krajského státního 
zastupitelství v Praze je nutno se stanovenými přílohami doručit na Krajské státní 
zastupitelství v Praze, Husova 243/11, 110 00 Praha 1 - Staré Město, v termínu 
nejpozději do středy dne 16. března 2022. 
 

 
JUDr. Martin Staněk  

krajský státní zástupce v Praze   
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