
 
 
 

Brno 9. května 2022 

7 SPR 84/2022  

 

 Výběrové řízení na obsazení místa státního zástupce/státní zástupkyně   
  Nejvyššího státního zastupitelství. 
 
  
Nejvyšší státní zástupce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa státního 
zástupce/státní zástupkyně s přidělením k výkonu funkce k Nejvyššímu státnímu 
zastupitelství, se zařazením k odboru veřejné žaloby v netrestních věcech.  
 
Požadavky:  
Dle § 17 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

Při výkonu mimotrestní působnosti na Nejvyšším státním zastupitelství je 

nezbytná velmi dobrá aplikační schopnost:  

- ve vztahu k vlastní působnosti Nejvyššího státního zastupitelství 

• zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších 

předpisů, 

• zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a 

soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení 

poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech 

prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 

• zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů,  

• 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, 

• zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů  

• zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ve znění pozdějších 

předpisů, zejména dále 

➢ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, 

➢ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů,  

https://www.aspi.cz/products/lawText/13/85/1/EU%253A/31995L0046
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➢ zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů, 

➢ zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich, ve znění pozdějších předpisů, 

➢ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, 

➢ zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

➢ dalších právních předpisů z oblasti veřejné správy, 

 

• zákona č. 91/2012, o mezinárodním právu soukromém, se 

zaměřením na  

➢ § 51 a § 55, 

➢ část šestou – „Řízení o úpadku“, 

• dalších právních předpisů, 

 

- ve vztahu k výkonu dohledu a při naplňování koordinační a metodické role 

Nejvyššího státního zastupitelství 

• zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• zákonných ustanovení o některých otázkách týkajících se právnických 

(§85 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve 

znění pozdějších předpisů, ve vztahu k přísl. ustanovením zákona        

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, ve 

znění pozdějších předpisů), 

• zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších 

předpisů, ve vztahu k jeho § 21 a § 29, 

 

- při naplňování koordinační a metodické role Nejvyššího státního 

zastupitelství ve vztahu k působnosti okresních státních zastupitelství 

 

• zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, 

• zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména pokud jde o aplikaci § 2 písm. q)           

(ve spojení s § 400 a násl.), § 8, § 34 a násl., § 54 a násl., § 59 a násl.        

(ve spojení s § 22 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů),  § 66 a násl., 

§ 84, § 303 a násl., , § 466 písm. q) (ve spojení s § 17 odst. 3 zákona                

č. 301/2000 Sb.),  
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• zákona č. 89/2012 Sb., zejména vzhledem k ustanovením § 55 a násl., 

§ 71 a násl. § 751, § 818 a násl., § 868, § 925, § 926, § 971, § 972, § 

974, § 3021, 

• ustanovení § 42 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve 

znění pozdějších předpisů, ve vztahu k přísl. ustanovením zákona č. 

89/2012 Sb. a zákonným ustanovením omezujícím převod vlastnického 

práva (např. ve vztahu k § 6 odst. 1, § 23c odst. 3 zákona č. 38/1994 Sb., o 

zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů, § 4 odst. 2 zákona č. 289/1995, o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 3, 6, § 17 odst. 2 zákona č. 

77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 1, 2, § 41 

odst. 2, 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 18 odst. 1, 

2, § 23 odst. 2, 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, § 

44a odst. 3, 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  § 8, § 12 odst. 1, § 14, § 

15 odst. 1, § 28 odst., 2 písm. a), 4 písm. a), b), § 29 odst. 3 písm. a), § 39 odst. 4, § 81 

odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších 

předpisů, § 8 odst. 5 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře 

kinematografie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), dalších 

zákonných ustanovení omezujících volnost převodu vlastnického práva. 

• základní znalost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, a schopnost jeho přímé aplikace, 

včetně aktuální judikatury NSS ČR k této problematice, 

Předchozí právní praxe: 

Požadujeme předchozí právní praxi po dobu nejméně 8 let. 

 
Platové zařazení:  
Dle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních 
zástupců, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Termín a místo podání přihlášek (žádostí):  
Přihlášky zájemců, kteří splňují stanovené požadavky, budou přijímány v termínu  
do 10. června 2022 do 15.00 hod. na adrese  Nejvyššího státního zastupitelství, 
Jezuitská 585/4, Brno, a to v písemné podobě na formuláři, který je přílohou 
vyhlášeného výběrového řízení, spolu s následujícími přílohami:  
 
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  
e) výpis z Rejstříku trestů ne starší 2 měsíců  

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/41740/1/2/ASPI%253A/455/1991%20Sb.%2523
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/41740/1/2/ASPI%253A/455/1991%20Sb.%2523
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/41740/1/2/ASPI%253A/140/1961%20Sb.%2523
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f) čestné prohlášení o bezúhonnosti (postih za přestupky a jiné správní delikty pro 
úmyslné protiprávní jednání)  
g) vlastnoručně psaný životopis  
h) motivační dopis s uvedením důvodů zájmu o funkci státního zástupce  
i) prohlášení o členství v profesních sdruženích, odborné publicistické nebo 
pedagogické činnosti  
j) prohlášení o jazykových znalostech s přiložením kopie dokladů o složených 
jazykových zkouškách  
k) záznamový list o průběhu čekatelské praxe včetně závěrečného hodnocení u 
kandidáta, který je právním čekatelem  
l) pracovní hodnocení za posledních 5 let, u kandidáta, který neabsolvoval 
čekatelskou praxi  
m) potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce státního zástupce  
n) ověřená kopie lustračního osvědčení vydaného podle § 2 odst. 1 písm. d) až h) a 
§ 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., u kandidátů narozených před 1. 12. 1971  
 
V případě uchazečů z řad státních zástupců k přihlášce postačí doložit přílohy 
uvedené pod body g, h, i, j, m.  
 
Uchazeče, jejichž přihlášky do výběrového řízení budou doručeny na Nejvyšší státní 
zastupitelství po uzávěrce přihlášek, nebo uchazeče, jejichž přihlášky doručené ve 
stanoveném termínu nebudou řádně vyplněny, nebo nepředloží-li uchazeč všechny 
požadované doklady ani po výzvě ve lhůtě stanovené k jejich doplnění, nejvyšší 
státní zástupce z účasti na výběrovém řízení vyřadí. Rovněž vyřadí uchazeče, který 
nesplňuje předpoklady pro vznik funkce státního zástupce. 
 
V návaznosti na vyhodnocení přihlášek bude uchazečům, kteří splní stanovené 
podmínky, na adresu uvedenou v přihlášce (přednostně elektronickou) sdělen termín 
výběrového řízení, které bude probíhat formou ústního pohovoru před komisí 
Nejvyššího státního zastupitelství za účasti zástupce Ministerstva spravedlnosti. 
  
Uchazeči, kteří nejsou státními zástupci a u pohovoru před výběrovou komisí uspějí, 
se podrobí vyšetření u odborného psychologického pracoviště vybraného 
Ministerstvem spravedlnosti, pokud jej již neabsolvovali v předchozích 5 letech           
(v tomto případě budou vyzváni k předložení výsledků vyšetření).  
 
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči písemně vyrozuměni.  
Nejvyšší  státní zástupce je oprávněn výběrové řízení bez odůvodnění zrušit nebo 
nevybrat žádného uchazeče. 
  
Kontakt pro případné další informace:  
JUDr. Miloslava Pavlicová, mpavlicova@nsz.brn.justice.cz, tel. 542 512 234  
 
 
 
                                                                                                 JUDr. Igor Stříž  
                                                                                           nejvyšší státní zástupce 
Příloha  
Formulář přihlášky do výběrového řízení 
 

mailto:mpavlicova@nsz.brn.justice.cz
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PŘIHLÁŠKA  
do výběrového řízení na místo státního zástupce /státní zástupkyně  
s přidělením k výkonu funkce k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, 
vyhlášeného dne 9. 5. 2002 nejvyšším státním zástupcem 
  
 Příjmení, jméno a titul:  
Adresa trvalého bydliště:  
Adresa pro zasílání korespondence, je-li od adresy bydliště odlišná:  
Datum narození:  
Mobilní telefon:  
E-mail:  
 
Podávám přihlášku do výše uvedeného výběrového řízení a k prokázání své 
způsobilosti přikládám tyto 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  

e) výpis z Rejstříku trestů ne starší 2 měsíců  

f) čestné prohlášení o bezúhonnosti (postih za přestupky a jiné správní delikty pro 
úmyslné protiprávní jednání)  

g) vlastnoručně psaný životopis  

h) motivační dopis s uvedením důvodů zájmu o funkci státního zástupce  

i) prohlášení o členství v profesních sdruženích, odborné publicistické nebo 
pedagogické činnosti  

j) prohlášení o jazykových znalostech s přiložením kopie dokladů o složených 
jazykových zkouškách  

k) záznamový list o průběhu čekatelské praxe včetně závěrečného hodnocení u 
kandidáta, který je právním čekatelem  

l) pracovní hodnocení za posledních 5 let, u kandidáta, který neabsolvoval 
čekatelskou praxi  

m) potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce státního zástupce  

n) ověřená kopie lustračního osvědčení vydaného podle § 2 odst. 1 písm. d) až h) a 
§ 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., u kandidátů narozených před 1. 12. 1971  
 
V případě uchazečů z řad státních zástupců k přihlášce postačí doložit přílohy 

uvedené pod body g, h, i, j, m. 

Dále prohlašuji, že jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:  
 mít přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,  
 požadovat jejich opravu podle čl. 16 GDPR,  
 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle 

čl. 17 GDPR,  
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 na omezení zpracování osobních údajů v případech podle čl. 18 GDPR,  
 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,  
 vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR,  
 odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 GDPR,  
 podat proti správci údajů stížnost podle čl. 77 GDPR.  

 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů  
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Petr Fukan, adresa pro doručování: 
Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 585/4, 660 55 Brno, e-mail: 
poverenec@nsz.brn.justice.cz, ID datové schránky: 5smaetu  
 
 
 
 
V................................ dne .......................  
 
 
 
 
 
 
 
_______________________  

podpis uchazeče 


