
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti ze dne ……2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/…, o výběru

kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru kandidátů na funkci soudce
okresních a krajských soudů na dobu do nabytí účinnosti nové komplexní zákonné úpravy
jednotných a transparentních výběrových řízení, zahrnující i případnou možnost výběrových
řízení organizovaných centrálně.

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) stanoví:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
(1)  Instrukce  upravuje  postup  při  výběru  kandidátů  na  funkci  soudce  okresních

a krajských soudů.
(2)  Výběrové  řízení  pro  obsazení  funkce  soudce  okresních  a  krajských  soudů  je

neveřejné a organizuje ho předseda krajského soudu, v jehož obvodu má být místo soudce
obsazeno  (dále  jen  „předseda  krajského  soudu“),  a  to  po  předchozím  souhlasu  ministra
spravedlnosti (dále jen „ministr“); za průběh výběrového řízení a za řádné předložení návrhu
na jmenování do funkce soudce je odpovědný předseda krajského soudu. 

(3)  Ministr  předloží  pouze  ty  návrhy  předsedy  příslušného  krajského  soudu  na
jmenování  do  funkce  soudce,  kterým  předcházel  postup  výběru  podle  této  Instrukce,
s výjimkou případů uvedených v ustanovení § 13 odstavec 1 a § 14.

(4) Do výběrového řízení  pro obsazení  funkce soudce podle této Instrukce se může
přihlásit uchazeč, který v den podání přihlášky dosáhl věku 30 let a splňuje podmínky podle
§ 60 zákona o soudech a soudcích s výjimkou souhlasu s přidělením k určitému soudu.

ČÁST DRUHÁ
VYHLÁŠENÍ A ETAPY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

§ 2
(1)  Výběrové  řízení  vyhlašuje  předseda  krajského  soudu,  v  jehož  obvodu  má  být

obsazeno  místo  soudce  (dále  jen  „příslušný  krajský  soud“),  a  to  nejméně  30  dnů  před
termínem stanoveným k podání přihlášky.

(2) Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení se zveřejňuje na internetových stránkách
příslušného krajského soudu a ministerstva. 

(3)  Výběrové  řízení  pro  obvod  působnosti  příslušného  krajského  soudu  může  být
vyhlášeno nejvýše dvakrát ročně.



(4) Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat
a) označení příslušného krajského soudu,
b) termín pro podání přihlášky do výběrového řízení,
c) odkaz na informace o výběrovém řízení a na formulář přihlášky do výběrového řízení.

§ 3
(1)  Výběrové  řízení  zahrnuje  písemnou  část,  psychologicko-diagnostické  vyšetření

a ústní část před výběrovou komisí (dále jen „komise“).
(2)  Uchazeč  o  jmenování  do  funkce  soudce  (dále  jen  „uchazeč“)  má  právo  být

informován o kritériích hodnocení a o jím dosažených výsledcích ve výběrovém řízení.

§ 4
(1)  Přihlášku  podává  uchazeč  na  předepsaném  formuláři  ve  lhůtě  stanovené  ve

vyhlášení  výběrového řízení.  Lhůta  pro podání  je  zachována,  je-li  přihláška  poslední  den
lhůty doručena příslušnému krajskému soudu uvedenému v přihlášce.

(2)  K přihlášce  uchazeč  připojí,  a  to  v počtu  vyhotovení  určených  ve  vyhlášení
výběrového řízení,

a) doklady o dosaženém vzdělání
b) osvědčení o vykonání odborné zkoušky podle ust. § 60 zákona o soudech a soudcích
c) strukturovaný životopis,
d) motivační dopis, 
e) přehled o publikační,  pedagogické,  vědecké, řídící nebo jiné tvůrčí či odborné činnosti,

která  může  být  významná  pro  posouzení  jeho  předpokladů  pro  výkon  funkce  soudce,
pokud takovou činnost uchazeč vykonával,

f) výpis z rejstříku trestů,
g)  doklad  o  absolvovaném  psychologicko-diagnostickém  vyšetření  podle  ustanovení  §  6

odstavec 5.
(3) Příslušný předseda krajského soudu posoudí úplnost přihlášky a podkladů, které je

uchazeč povinen s přihláškou předložit. Nepředloží-li uchazeč podklady uvedené v odstavci 2,
bude  příslušným  předsedou  krajského  soudu  z  výběrového  řízení  vyřazen.  O  vyřazení
z výběrového řízení se uchazeč vyrozumí.

(4) Pro potřeby výběrového řízení si komise může opatřit i další podklady o uchazeči
získané v souladu s právními předpisy, případně s jeho souhlasem.

§ 5
(1) Písemná část výběrového řízení se koná formou testu.
(2)  Písemná  část  výběrového řízení  je  orientována  na ověření  odborných znalostí  a

schopností uchazeče.
(3)  V  průběhu  písemné  části  může  uchazeč  použít  jako  pomůcky  znění

nekomentovaných právních předpisů.
(4)  Přípravu  písemné  části  výběrového  řízení  a  její  hodnocení  zajišťuje  Justiční

akademie.
(5)  K ústní  části  postoupí  počet  uchazečů  odpovídající  trojnásobku  počtu  volných

funkčních míst v pořadí podle nejvyššího počtu dosažených bodů v písemné části, minimálně
však dvacet uchazečů. 

(6)  Předseda  příslušného  krajského  soudu  uchazeče,  kteří  postoupili  do  ústní  části
výběrového řízení, písemně vyrozumí. Součástí vyrozumění je informace o termínu konání
ústní části a o předpokládaném složení komise.

(7)  Komise  je  seznámena  s výsledky  a  s  obsahem písemné  části  u  uchazečů,  kteří
postoupili do ústní části výběrového řízení.



§ 6
(1)  V případě,  že  uchazeč  postoupí  do  ústní  části  výběrového  řízení,  je  povinen

podstoupit  psychologicko-diagnostické  vyšetření  (dále  jen  „vyšetření“)  u  psychologů
vybraných ministerstvem.

(2)  Cílem  vyšetření  je  posouzení  způsobilosti  uchazeče  pro  výkon  funkce  soudce.
Výsledek vyšetření je jeden z podkladů pro ústní část výběrového řízení.

(3) Vyšetření zajišťuje předseda příslušného krajského soudu.
(4) Výsledek vyšetření uchazeče se hodnotí stupni „doporučuje se“ a „nedoporučuje se“.
(5)  Ustanovení  odstavce  1  se  nepoužije  v případě,  že  uchazeč  takové  vyšetření

absolvoval s výsledkem „doporučuje se“ nebo „doporučuje se s výhradou“ v předchozích 5
letech;  to neplatí,  pokud uchazeč s výsledkem vyšetření „doporučuje se s výhradou“ hodlá
podstoupit vyšetření nové.

§ 7
(1)  Ústní  část  výběrového řízení  se  koná formou pohovoru před komisí.  Komise  je

pětičlenná.
(2) Jde-li  o výběrové řízení  na obsazení  funkce soudce okresního soudu, jsou členy

komise soudce Nejvyššího soudu určený předsedou Nejvyššího soudu, předseda příslušného
krajského  soudu nebo  jím určený  místopředseda,  předseda  nebo  místopředseda  okresního
soudu určený předsedou příslušného krajského soudu, předseda soudcovské rady nebo jím
určený  člen  soudcovské  rady  okresního  soudu  určeného  předsedou  příslušného  krajského
soudu  a  zaměstnanec  ministerstva  určený  ministrem.  Předsedou  komise  je  předseda
příslušného krajského soudu nebo jím určený místopředseda.

(3) Jde-li  o výběrové řízení  na obsazení  funkce soudce krajského soudu, jsou členy
komise  soudce Nejvyššího  soudu určený předsedou Nejvyššího  soudu,  soudce Nejvyššího
správního soudu určený předsedou Nejvyššího správního soudu, předseda krajského soudu
nebo jím určený místopředseda, předseda soudcovské rady příslušného krajského soudu nebo
jím určený člen soudcovské rady tohoto krajského soudu a zaměstnanec ministerstva určený
ministrem.  Předsedou  komise  je  předseda  příslušného  krajského  soudu  nebo  jím  určený
místopředseda. 

§ 8
(1) Komise může jednat jen v přítomnosti všech členů. Komise jedná i v případě, že do

výběrového řízení byl přihlášen pouze jeden uchazeč.
(2) Jednání komise řídí předseda. Předseda komise dbá na nestrannost jednání komise,

na řádné projednání a posouzení všech komisi předložených podkladů a na správnost zápisu
o jednání komise. 

(3) Členové komise jsou ve vztahu k průběhu a výsledkům výběrového řízení vázáni
mlčenlivostí.

§ 9
(1) K  pohovoru  přistupují  uchazeči  v  pořadí  určeném  losem.  Losování  pořadí  se

uskuteční před zahájením ústní části.
(2) Nejpozději  před  zahájením pohovoru  může  uchazeč  vznést  vůči  členům komise

námitku  podjatosti.  O  námitce  rozhodnou  hlasováním  zbývající  členové  komise  většinou
hlasů. Je-li námitce vyhověno, podjatý člen komise se pohovoru nezúčastní. Hodnotící body
podjatého  člena  se  rozdělí  ostatním členům komise  –  předseda  čtyři  body,  zbylí  členové
každý dva body; je-li vyloučen předseda komise, náleží čtyři body soudci Nejvyššího soudu
(viz § 7 odst. 2) nebo soudci Nejvyššího správního soudu (viz § 7 odst. 3), kteří převezmou



funkci  předsedy  komise.  Je-li  námitka  podjatosti  vznesena  vůči  nejméně  dvěma  členům
komise  současně,  rozhodne  o  námitce  předseda  komise.  Výběrové  řízení  se  na  dobu  do
rozhodnutí o námitkách přeruší. Pro pohovor vyhlašovatel stanoví jiný vhodný termín. Je-li
námitce vyhověno, nahradí vyloučené členy komise vyhlašovatelem určení náhradníci.

(3) Pokud se uchazeč ze závažných důvodů nemůže účastnit pohovoru a svoji neúčast
písemně  omluví  nejpozději  v den  konání  pohovoru,  stanoví  mu  předseda  příslušného
krajského soudu náhradní termín pohovoru.

(4) Uchazeče, který se bez důvodné omluvy nedostaví k pohovoru, předseda krajského
soudu z výběrového řízení vyřadí. Vyřazen bude i uchazeč, který se nedostaví k náhradnímu
termínu pohovoru. O vyřazení se uchazeč písemně vyrozumí.

§ 10
(1) Při pohovoru kladou členové komise uchazeči otázky zaměřené na odbornou stránku

výkonu funkce soudce a na jeho osobnostní předpoklady pro výkon funkce soudce. Přihlíží
přitom  ke  všem  komisi  předloženým  podkladům.  Komise  může  přihlédnout  i  k  dalším
podkladům opatřeným v souladu s právními předpisy nebo k podkladům získaným na základě
souhlasu uchazeče.

(2)  Odpovědi  uchazeče,  včetně  celkového  dojmu z jeho vystupování,  hodnotí  každý
člen komise  samostatně přidělením 0 až 10 bodů. Žádný z členů komise se nesmí  zdržet
hodnocení uchazeče.

(3) V případě rovnosti  bodů dvou či  více uchazečů rozhodne komise o jejich pořadí
hlasováním.

§ 11
O jednání komise se vyhotoví stručný zápis, který obsahuje jména členů komise, jméno

uchazeče,  vznesení  námitky  podjatosti  členů  komise  a  rozhodnutí  o  ní  a  celkové  slovní
hodnocení uchazeče s uvedením celkového počtu dosažených bodů. Zápis podepisují všichni
členové komise a zapisovatel. Zápisy po skončení jednání komise předloží předseda krajského
soudu ministrovi k navržení na jmenování do funkce soudce, včetně kompletní dokumentace
týkající se výběrového řízení. 

ČÁST TŘETÍ
NÁVRH NA JMENOVÁNÍ DO FUNKCE SOUDCE

§ 12
(1)  Návrh  na  jmenování  uchazeče  do  funkce  soudce  předloží  příslušný  předseda

krajského  soudu  ministrovi  na  základě  výsledků  jím  vyhlášeného  výběrového  řízení  dle
ustanovení § 2 až 11 této Instrukce.

(2) Návrhy na jmenování uchazečů ke konkrétním soudům se řídí pořadím uchazečů
dosaženým ve výběrovém řízení.

(3) Návrh na jmenování musí obsahovat tyto údaje o navrhovaném uchazeči:
a) jméno, příjmení a titul,
b) bydliště,
c) datum narození,
d) označení soudu, u kterého má být funkce vykonávána.

(4) Návrh na jmenování musí být vždy odůvodněn.
(5) K návrhu musí být připojena kompletní dokumentace týkající se výběrového řízení a

strukturovaná profesní charakteristika uchazeče.



§ 13
(1)  Ministr  předloží  návrh na jmenování  do funkce soudce,  jsou-li  splněny všechny

stanovené podmínky, a nebrání-li jmenování aktuální personální situace u dotčeného soudu
nebo nedozví-li se ministr o okolnostech, které vhodnost navrženého soudce zpochybňují a
které nebyly známy v průběhu výběrového řízení.

(2) Není-li předložen uchazeč o funkci soudce navržený jako první v pořadí, předloží
předseda příslušného krajského soudu ministru návrh na jmenování uchazeče, který skončil ve
výběrovém řízení  jako druhý v pořadí.  Podmínky pro rozhodování  podle odstavce  1 platí
obdobně.  Není-li  předložen  ani  druhý  navržený  uchazeč,  musí  předseda  krajského  soudu
předložit nový návrh na jmenování na základě nového výběrového řízení.

(3) O důvodech, pro které nebyl uchazeč předložen na jmenování do funkce, ministr
vyrozumí uchazeče a předsedu krajského soudu, který jmenování soudce navrhl.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 14
(1) Výběrová řízení zahájená před účinností této Instrukce se dokončí podle pravidel

vyhlášeného výběrového řízení stanovených předsedou krajského soudu. 
(2) Návrhy na jmenování do funkce soudce doručené ministerstvu do 30. 6. 2015 se

považují za návrhy předložené podle této Instrukce.

§ 15
Tato Instrukce nabývá účinnosti dnem … … 2015.

                                                     
                                                   

ministryně spravedlnosti
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.


