
 
 

Stanovisko vlády 

 

k návrhu poslanců Stanislava Polčáka, Jana Chvojky, Pavla Blažka 

a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon 

č.  182/1993 Sb., o  Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 232) 

 
 

Vláda na své schůzi dne 14. července 2014 projednala a posoudila návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména 

z těchto důvodů: 

 

1. Vláda s ohledem na postavení ústavního soudnictví v evropských zemích 

principiálně zcela neodmítá zavedení institutu emeritního soudce Ústavního soudu 

a vytvoření Kolegia emeritních soudců Ústavního soudu jakožto poradního orgánu 

Ústavního soudu, současně však shledává nedostatky předloženého návrhu 

zákona a poukazuje na některé nedořešené problémy navrhované právní úpravy, 

například 

- návrh by vyvolal negativní dopady na státní rozpočet, 

- není řešena otázka, zda Ústavní soud bude přiznávat příspěvek za výkon 

funkce soudce i za dobu předcházející podání žádosti o přiznání příspěvku, ani 

zánik nároku na uvedený příspěvek, 

- z návrhu není patrné, z jaké výše platu soudce by se příspěvek za výkon 

funkce soudce počítal, zda z průměrného platu za uznatelné funkční období 

pro výplatu příspěvku, či jinou metodikou, 

- výčet veřejných funkcí (uvedený v § 126 odst. 1 písm. c)), které brání 

bývalému soudci Ústavního soudu pobírat příspěvek za výkon funkce soudce, 

budí dojem jisté nahodilosti a je nezbytné jej zpřesnit (není například zřejmé, 

z jakého důvodu nebyla ve výčtu uvedena funkce člena bankovní rady České 

národní banky), 

- navrhovanou úpravu, podle které emeritní soudci Ústavního soudu i Kolegium 

emeritních soudců Ústavního soudu jako celek připomínkují návrhy na změnu 
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Ústavy a ústavních zákonů, lze považovat za nadbytečnou, neboť v daném 

případě Ústavní soud je povinným připomínkovým místem, a bude tak moci 

jednotlivé emeritní soudce i Kolegium o stanovisko požádat, 

- nejsou zřejmé důvody pro stanovení účinnosti právního předpisu dnem jeho 

vyhlášení; podle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce 

mezinárodních smluv, stanovení účinnosti právního předpisu dnem jeho 

vyhlášení je podmíněno naléhavým obecným zájmem, v důvodové zprávě 

k návrhu zákona však žádné skutečnosti svědčící o  takových naléhavých 

důvodech stanovení účinnosti právního předpisu dnem jeho vyhlášení nejsou 

zmíněny, 

- návrh zákona vykazuje některé nedostatky legislativně technického charakteru, 

(například výčet zákonů uvedený v úvodní větě článku I je nepřesný a neúplný, 

ustáleným legislativně technickým pravidlům neodpovídá text ustanovení 

o nabytí účinnosti).  

 

2. Vláda současně poukazuje na skutečnost, že materiál v důvodové zprávě 

neobsahuje podrobné vyčíslení dopadů předloženého návrhu zákona na státní 

rozpočet; je nezbytné, aby před projednáváním návrhu zákona byly zmíněné 

finanční dopady propočítány, určen zdroj financování a současně předložen 

návrh, jak daná problematika bude řešena z pohledu rozpočtování na jednotlivé 

roky sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu. 
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