Memorandum o spolupráci
ministra spravedlnosti a předsedů krajských soudů
při výběru soudců
přede dnem nabytí účinnosti nové právní úpravy

V zájmu transparentního výběru budoucích soudců a řádného chodu justice ministr
spravedlnosti Jan Kněžínek nalezl shodu s předsedy krajských soudů na následujících pravidlech
při výběru soudců.
I. Krajské soudy, které již tradičně přistupují k výchově budoucích soudců prostřednictvím
justičních čekatelů podle vyhlášky o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o
odborné justiční zkoušce, zachovají tento postup do nabytí účinnosti nové právní úpravy, která
upraví jednotný postup při výběru soudců.
II. Krajské soudy, které v minulosti volily různé přístupy k výběru kandidátů na funkci soudce,
budou do nabytí účinnosti nové právní úpravy, která upraví jednotný postup při výběru soudců,
postupovat při výběru kandidátů, které předkládají ministrovi k návrhu na jmenování,
přiměřeně podle vyhlášky č. 382/2017 Sb., o výběru, přijímání a přípravné službě justičních
čekatelů a o odborné justiční zkoušce.
III. Krajský soud v Hradci Králové, Ostravě a Praze bude i nadále pokračovat v dobré praxi
výběru budoucích soudců a připravovat je na výkon funkce soudce prostřednictvím přípravné
služby, která by v zásadě měla trvat 3 roky. Přípravnou službu justičního čekatele je podle
zákona možné v návaznosti na předchozí praxi zkrátit, příprava budoucího soudce by však
neměla trvat méně jak 6 měsíců.
IV. Krajský soud v Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem a Městský soud v Praze
bude při výběru kandidátů na funkci soudce přiměřeně aplikovat pravidla pro výběrové řízení
justičních čekatelů podle vyhlášky. Předseda krajského soudu po dohodě s ministerstvem
vyhlásí výběrové řízení, součástí výběrového řízení bude písemný test připravený Justiční
akademií, k ústní části postoupí předem stanovený počet úspěšných uchazečů, ústního
výběrového řízení se zúčastní zástupce Justiční akademie, případně ministerstva.
V. Předsedové krajských soudů budou předkládat návrhy na jmenování kandidátů, kteří prošli
výše uvedeným transparentním výběrem.
VI. Ministr spravedlnosti nenavrhne jako kandidáta na funkci soudce nikoho, kdo neprošel
transparentním výběrovým řízením.

