
 
 
 

Brno 2. ledna 2023 

7 SPR 280/2022 –  

 

 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 mezinárodnímu odboru.  
 
Požadavky:  
Dle § 17 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Dále: 
- velmi dobrá aplikační znalost trestního práva, zejména zákona č. 40/2009 Sb., 
trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 141/1961 Sb., 
trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
- velmi dobrá znalost zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve 
věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, 
- znalost zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 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,  
- znalost právních předpisů EU týkajících se mezinárodní justiční spolupráce ve 
věcech trestních, zejména rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o 
evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy 
(2002/584/SVV), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 
14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci 
ze dne 28. 11. 2018 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze 
dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních 
věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV,  
- znalost judikatury Evropského soudu pro lidská práva dopadající na trestní řízení, 
zejména na uskutečňování mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, a 
judikatury Soudního dvora Evropské unie týkající se mezinárodní justiční spolupráce 
ve věcech trestních, zejména evropského zatýkacího rozkazu, 
- předchozí právní praxe po dobu nejméně 5 let, 
- velmi dobrá aktivní znalost minimálně jednoho světového jazyka – znalost dalších 
jazyků vítána, 
- předchozí právní praxe po dobu nejméně 5 let 

 
Platové zařazení:  
Dle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních 
zástupců, ve znění pozdějších předpisů.  
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Termín a místo podání přihlášek:  
 
Přihlášky zájemců, kteří splňují stanovené požadavky, budou přijímány v termínu do 
31. 1. 2023 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  
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 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).  
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O výsledku výběrového řízení budou uchazeči písemně vyrozuměni.  
Nejvyšší státní zástupce je oprávněn výběrové řízení bez odůvodnění zrušit nebo 
nevybrat žádného uchazeče. 
  
Kontakt pro další informace a jednání:  
JUDr. Miloslava Pavlicová   
 
 
 
 
 
JUDr. Igor Stříž  
nejvyšší státní zástupce 
 
Příloha  
Formulář přihlášky do výběrového řízení 
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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 2. 1. 2023 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  
 
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,  
 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.  
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Pověřenec pro ochranu osobních údajů  
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Petr Fukan, adresa pro doručování: 
Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55 Brno, e-mail: 
poverenec@nsz.brn.justice.cz, ID datové schránky: 5smaetu  
 
 
V................................ dne .......................  
 
 
 
 
_______________________  

podpis uchazeče 


