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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 Českých Budějovicích 
 
 
Krajský státní zástupce v Českých Budějovicích vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
místa  
 
1 státního zástupce/státní zástupkyně s přidělením k výkonu funkce k 
Okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích 
 
 
Požadavky: 

 
Podle § 17 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších 
předpisů. 
       
 
Platové zařazení: 

 
Podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních 
zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní 
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
Termín a místo k podání přihlášek: 
 
Přihlášky zájemců/zájemkyň o místo státního zástupce/státní zástupkyně, kteří/které 
splňují stanovené požadavky, je nutno podat na formuláři přihlášky do výběrového 
řízení připojeného v příloze opatření o vyhlášení výběrového řízení a současně s níže 
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uvedenými přílohami doručit v písemné podobě na Krajské státní zastupitelství 
v Českých Budějovicích, Goethova 1949/2, 370 70 České Budějovice, a to 
nejpozději do 10. února 2023 do 12.00 hod.  
 
K přihlášce 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 
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/státní 
zástupkyně 
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 (praxe justičního čekatele), včetně 
závěrečného hodnocení u kandidáta, který je nebo byl právním (justičním) čekatelem 
l) pracovní hodnocení za posledních 5 let, v případě advokáta/advokátky výpis ze 
seznamu advokátů od ČAK a vyjádření regionálního zmocněnce ČAK 
m) potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce státního zástupce/státní 
zástupkyně 
n) ověřenou kopii 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/kandidátek narozených před 1. 12. 1971 
o) adresu uchazeče/uchazečky pro doručování písemností v rámci vyhlášeného 
výběrového řízení, včetně elektronické adresy a telefonického kontaktu. 
 
Zasláním přihlášky do výběrového řízení vyjadřuje současně uchazeč/uchazečka 
o pozici státního zástupce/státní zástupkyně svůj souhlas se zpracováním osobních 
údajů v souvislosti s tímto výběrovým řízením a pro jeho účel. 
 
Zájemci/zájemkyně, jejichž přihlášky do výběrového řízení nebudou doručeny na 
Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích do pevně stanoveného termínu 
pro jejich podání, nebo zájemci/zájemkyně, jejichž přihlášky doručené ve stanoveném 
termínu nebudou mít shora uvedené přílohy a budou tak neúplné, nebudou do 
výběrového řízení zařazeni/zařazeny a doručené přihlášky jim budou bez dalšího 
opatření vráceny zpět, včetně příloh. 

 
V návaznosti na vyhodnocení přihlášek bude zájemcům/zájemkyním, kteří/které splní 
stanovené podmínky, sdělen konkrétní termín konání výběrového řízení, a to na 
adresu pro doručování uvedenou v jejich přihlášce s tím, že ze strany Krajského 
státního zastupitelství v Českých Budějovicích bude preferováno doručování 
elektronickou poštou. 
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Výběrové řízení bude probíhat formou pohovoru před komisí ustanovenou krajským 
státním zástupcem v Českých Budějovicích za účasti zástupců Nejvyššího státního 
zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti ČR. 
 
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči/uchazečky písemně 
vyrozuměni/vyrozuměny. 
 
Úspěšný uchazeč/úspěšná uchazečka, který/která bude vybrán/vybrána a 
doporučen/doporučena přijímací komisí jako kandidát/kandidátka na funkci státního 
zástupce/státní zástupkyně bude před rozhodnutím krajského státního zástupce 
v Českých Budějovicích o podání podnětu k návrhu na jmenování státním 
zástupcem/státní zástupkyní, vyzván/vyzvána k tomu, aby se podrobil/ podrobila 
psychologicko – diagnostickému vyšetření u odborného psychologického pracoviště 
vybraného Ministerstvem spravedlnosti ČR, pokud toto vyšetření již 
neabsolvoval/neabsolvovala  v předchozích pěti letech jako právní či justiční 
čekatel/čekatelka, v tomto případě bude uchazeč/uchazečka vyzván/vyzvána 
k předložení výsledků tohoto vyšetření. 

 
Krajský státní zástupce v Českých Budějovicích si vyhrazuje právo výběrové řízení 
zrušit nebo nevybrat žádného kandidáta/žádnou kandidátku na obsazení místa 
státního zástupce/státní zástupkyně s přidělením k výkonu funkce k Okresnímu 
státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích v rámci tohoto výběrového řízení, 
pokud mezi uchazeči/uchazečkami nebude zjištěn vhodný zájemce/zájemkyně 
splňující požadavky na jmenování do funkce státního zástupce/státní zástupkyně nebo 
pokud by došlo v mezidobí ke změně v systemizaci míst státních zástupců pro obvod 
působnosti Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích. 

 
 

Kontaktní osoby pro další informace a jednání: 
 
Jiřina Ujčíková, e-mail: jujcikova@ksz.cbu.justice.cz, telefon: 386 798 127 
Bc. Dita Steinbauerová, e-mail: dsteinbauerová@ksz.cbu.justice.cz, telefon: 
386 798 127 
 
 
 

 
                                                                                       JUDr. Petr Cigánek                                                                             

krajský státní zástupce 
 
 
 
 

 


