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Výběrové řízení
na obsazení místa státního zástupce/státní zástupkyně s přidělením k výkonu
funkce k okresnímu státnímu zastupitelství v obvodu působnosti Krajského
státního zastupitelství v Praze
Krajský státní zástupce v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
1 státního zástupce/státní zástupkyně s přidělením k výkonu funkce
k Okresnímu státnímu zastupitelství v Kolíně
Požadavky na uchazeče:
• viz § 17 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 283/1993 Sb.“)
Platové zařazení státního zástupce:
•

viz zákon č. 201/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Termín a místo k podání přihlášek:
Přihlášky uchazečů/uchazeček o místo státního zástupce/státní zástupkyně,
kteří/které splňují stanovené požadavky, je nutno podat na formuláři přihlášky do
výběrového řízení, připojeného v příloze tohoto opatření o vyhlášení výběrového
řízení, a to současně s přílohami uvedenými v uvedeném formuláři přihlášky a
s dalšími níže uvedenými přílohami, a to v písemné formě na Krajské státní
zastupitelství v Praze, Husova ulice č. 11, 110 01 Praha 1 Staré Město, v termínu
nejpozději do středy 16. února 2022.
K přihlášce (viz formulář v příloze vyhlášení výběrového řízení), je nutno připojit
následující přílohy:
a) ověřený doklad o získaném vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti
práva na vysoké škole v České republice
b) ověřený doklad o získání jiných akademických titulů
c) potvrzení matriky o státním občanství České republiky
d) ověřenou kopii dokladu o složení závěrečné odborné zkoušky právního čekatele,
závěrečné odborné justiční zkoušky nebo jiné zkoušky jí na roveň postavené poznámka 1)
e) výpis z Rejstříku trestů ne starší 2 (dvou) měsíců
f) čestné prohlášení o bezúhonnosti (postih za přestupky a jiné správní delikty pro
úmyslné protiprávní jednání)
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g) vlastnoručně psaný strukturovaný životopis
h) motivační dopis s uvedením důvodů zájmu o funkci státního zástupce
i) prohlášení o členství v profesních sdruženích, odborné publicistické nebo
pedagogické činností
j) prohlášení o jazykových znalostech s přiložením kopie dokladů o složených
jazykových zkouškách,
k) záznamový list o průběhu čekatelské praxe (praxe justičního čekatele), včetně
závěrečného hodnocení u kandidáta, který je nebo byl právním (justičním) čekatelem
l) pracovní hodnocení za posledních 5 let, a v případě advokáta/advokátky výpis ze
seznamu advokátů od ČAK a také vyjádření regionálního zmocněnce ČAK,
m) potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce státního zástupce ne starší 2
měsíců,
n) ověřená kopie lustračního osvědčení vydaného podle § 2 odst.. 1 písm. d)až h) a § 4
odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u kandidátů
narozených před 01.12.1971
o) adresu uchazeče/uchazečky a telefonický kontakt.

Při podání přihlášky lze přílohu pod bodem c) výše nahradit čestným prohlášením
s tím, že je však nutné předložit tento dokument dodatečně v případě, že bude
uchazeč pozván k přijímacímu pohovoru před komisí Krajského státního
zastupitelství v Praze (viz níže).
Zasláním přihlášky do výběrového řízení vyjadřují současně uchazeči/uchazečky o
pozici státního zástupce/státní zástupkyně svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů v souvislosti s tímto výběrovým řízením a pro jeho účel.
Výběrové řízení zahrnuje posouzení přihlášky, písemný vyřazovací test, pohovor
před komisí Krajského státního zastupitelství v Praze a psychologicko-diagnostické
vyšetření.
Posouzení přihlášky
Uchazeči/uchazečky, jejichž přihlášky do výběrového řízení budou doručeny na
Krajské státní zastupitelství v Praze po datu 16. února 2022, nebudou do výběrového
řízení zařazeni a doručené přihlášky jim budou bez dalšího opatření vráceny zpět,
včetně příloh.
Uchazeči/uchazečky, jejichž přihlášky doručené v termínu do 16. února 2022 včetně
na Krajské státní zastupitelství v Praze nebudou obsahovat stanovené náležitosti
(nebudou řádně vyplněny) nebo k nim nebudou připojeny požadované přílohy (viz
shora) a budou tak neúplné, budou vyzváni k jejich doplnění a poskytne se jim
k jejich doplnění přiměřená lhůta. Nebudou-li přes tuto výzvu přihláška a její přílohy
ve stanovené lhůtě doplněny, bude rozhodnuto o vyřazení uchazeče/uchazečky
z další účasti na výběrovém řízení a doručené přihlášky jim budou vráceny zpět,
včetně příloh. Z další účasti ve výběrovém řízení budou rovněž vyřazeni
uchazeči/uchazečky, bude-li na základě předložených přihlášek a jejich příloh
zjištěno, že nesplňují-li předpoklady pro vznik funkce státního zástupce. Také v
těchto případech budou spolu s vyrozuměním o vyřazení z výběrového řízení
vráceny uchazečům/uchazečkám jejich přihlášky, včetně příloh.
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V návaznosti na vyhodnocení přihlášek bude uchazečům/uchazečkám, kteří/které
splní stanovené podmínky, sdělen konkrétní termín konání další etapy nebo etap
výběrového řízení, a to na adresu pro doručování uvedenou v jejich přihlášce s tím,
že ze strany Krajského státního zastupitelství v Praze bude preferováno doručování
elektronickou poštou.
Písemný vyřazovací test:
Předmětem písemného vyřazovacího testu budou otázky týkající se organizace,
činnosti a správy státního zastupitelství a soudů, výkonu trestní a netrestní
působnosti státního zastupitelství, postavení státního zástupce a vnitřních vztahů
v soustavě státního zastupitelství, včetně ověření znalosti souvisejících právních
předpisů a pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce. Do další etapy
výběrového řízení (viz níže) pro jednotlivá okresní státní zastupitelství postoupí
pouze 4 (čtyři) uchazeči/uchazečky, kteří/které získají nejvyšší počet bodů
v písemném vyřazovacím testu. Pokud se jedná o uchazeče/uchazečky, kteří/které
se umístí na 5 a dalším místě, budou z další účasti ve výběrovém řízení vyřazeni/y a
spolu s vyrozuměním o vyřazení z výběrového řízení jim budou vráceny zpět
přihlášky, včetně příloh.
Pohovor:
U uchazečů/uchazeček, kteří/které nebyli/y vyřazeni/y, posoudí komise Krajského
státního zastupitelství v Praze při pohovoru konaném za účasti zástupců Nejvyššího
státního zastupitelství ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR jejich odborné znalosti a
schopnosti nezbytné pro výkon funkce státního zástupce/státní zástupkyně, určí, kdo
z uchazečů v pohovoru uspěl a kdo nikoliv, a z úspěšných uchazečů stanoví pořadí.
Uchazeči/uchazečky, u nichž učinila přijímací komise Krajského státního
zastupitelství v Praze závěr, že v pohovoru neuspěli/y, budou z výběrového řízení
vyřazeni/y a spolu s vyrozuměním o vyřazení z výběrového řízení jim budou vráceny
jejich přihlášky, včetně příloh.
Psychologicko-diagnostické vyšetření:
Úspěšný uchazeč/úspěšná uchazečka, který/která bude vybrán/a a doporučen/a
přijímací komisí jako kandidát/ka na funkci státního zástupce/státní zástupkyně, bude
před rozhodnutím krajského státního zástupce v Praze o podání či nepodání podnětu
k návrhu na jmenování státním zástupcem/státní zástupkyní, vyzván/a k tomu, aby
předložil/a výsledky psychologicko-diagnostického vyšetření, které provádí odborné
psychologické pracoviště vybrané Ministerstvem spravedlnosti ČR. Vyšetření se
nemusí podrobit uchazeči/uchazečky v případě, že disponují závěry takového
vyšetření, které absolvovali/y u shora uvedeného odborného psychologického
pracoviště, vybraného Ministerstvem spravedlnosti ČR, v předchozích 5 (pěti) letech
před termínem konání této etapy výběrového řízení, a kteří/které tyto dokumenty
předloží na výzvu Krajskému státnímu zastupitelství v Praze. Závěry psychologickodiagnostického vyšetření budou spolu s dalšími podklady, shromážděnými
v jednotlivých etapách výběrového řízení, podkladem pro konečné rozhodnutí
krajského státního zástupce v Praze o výsledku výběrového řízení a o podání nebo
nepodání podnětu k podání návrhu na jmenování uchazeče/uchazečky do funkce
státního zástupce/státní zástupkyně.
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V případě vybrání vhodného kandidáta/kandidátky na funkci státního zástupce/státní
zástupkyně bude ze strany krajského státního zástupce v Praze podán podnět
nejvyššímu státnímu zástupci k podání návrhu na jmenování uchazeče/uchazečky do
funkce státního zástupce/státní zástupkyně s přidělením k výkonu funkce ke shora
uvedenému okresnímu státnímu zastupitelství z obvodu působnosti Krajského
státního zastupitelství v Praze.
O výsledku výběrového řízení a o konečném rozhodnutí krajského státního zástupe
v Praze budou jednotliví uchazeči/uchazečky vyrozuměni/vyrozuměny.
Krajský státní zástupce v Praze si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo
nevybrat žádného uchazeče/žádnou uchazečku o místo státního zástupce/státní
zástupkyně s přidělením k výkonu funkce ke shora uvedenému okresnímu státnímu
zastupitelství v obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství v Praze v rámci
tohoto výběrového řízení, zejména pokud nebude zjištěn uchazeč/uchazečka
splňující požadavky na jmenování do funkce státního zástupce/státní zástupkyně
nebo pokud by v mezidobí došlo ke změně v systemizaci míst státních zástupců
v obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství v Praze nebo jinému způsobu
obsazení míst státních zástupců u shora uvedeného okresního státního
zastupitelství, popř. nebude-li z jiného důvodu volné a rozpočtově zajištěné místo
státního zástupce (viz. § 19 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb.).
Kontaktní osoba pro poskytnutí informace a další jednání :
Mgr. Eva Hevelová, personalistka Krajského státního zastupitelství v Praze (tel.
222 111 747), zastupována paní Hanou Benešovou, personalistkou Krajského
státního zastupitelství v Praze (tel. 222 111 747).
JUDr. Martin Staněk
krajský státní zástupce v Praze
Digitálně podepsal

JUDr. Martin JUDr. Martin Staněk
Datum: 2022.01.05
Staněk
13:46:28 +01'00'

Příloha:
formulář přihlášky do výběrového řízení

Poznámka ad. 1) : V případě právních čekatelů a justičních čekatelů, kteří budou mít úspěšně absolvovanou závěrečnou
odbornou zkoušku nebo justiční zkoušku před termínem pro podání přihlášek do 16.02.2022 (tj. nejpozději do dne stanoveného
jako termín pro podávání přihlášek), lze při podání přihlášky do výběrového řízení předložit ve stanoveném termínu pro
podávání přihlášek předběžně pouze čestné prohlášení o spěšném absolvování závěrečné odborné zkoušky nebo justiční
zkoušky v uvedeném období roku 2022, a to v případě, že ke dni podání přihlášky nebude ještě vystaveno potvrzení o
úspěšném absolvování závěrečné odborné zkoušky nebo justiční zkoušky. Obdobně platí tento postup i pro uchazeče, kteří sice
absolvovali jinou zkoušku, která je na úrovni závěrečné odborné zkoušky, ale dosud neobdrželi osvědčení o této zkoušce.

Krajské státní zastupitelství v Praze, Husova 243/11, 110 01 Praha 1
tel.: 222 111 700, fax: 222 220 075, podatelna@ksz.pha.justice.cz,
datová schránka: ejwaeup
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