
 

 

Platné znění dotčených částí zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 126 

 

(1) Soudce, který více než polovinu funkčního období vykonával funkci, má 

nárok na příspěvek za výkon funkce soudce, jestliže 

a) u něj funkce soudce zanikla uplynutím doby, na kterou byl jmenován, vzdáním se 

funkce anebo dnem, kdy přestal být volitelný do Senátu,  

b) má nárok na výplatu starobního důchodu, předčasného starobního důchodu, 

invalidního důchodu anebo dávek dle § 19 písm. a), b), e) a f) zákona o doplňkovém 

penzijním spoření, a 

c) není soudcem, asistentem soudce, státním zástupcem, členem zastupitelstev 

územních samosprávných celků, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn 

nebo který před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, 

ale vykonává funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové 

zastupitelstva, poslancem Poslanecké sněmovny anebo senátorem Senátu 

Parlamentu, prezidentem republiky, členem vlády, prezidentem, viceprezidentem 

anebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, členem Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání, předsedou Energetického regulačního úřadu, členem Rady Ústavu pro 

studium totalitních režimů, členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

finančním arbitrem, zástupcem finančního arbitra, veřejným ochráncem práv a 

zástupcem veřejného ochránce práv anebo nezastupuje Českou republiku 

v zahraničí jako diplomat nebo pracovník či soudce mezinárodní organizace nebo 

instituce, ve které je Česká republika členem. 

(2) Soudci náleží příspěvek za výkon funkce soudce ve výši 33,3 % platu soudce, 

počínaje prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, ve kterém splnil podmínky 

stanovené v odstavci 1. 

(3) O příspěvku za výkon funkce soudce rozhodne Ústavní soud do 30 dní od 

doručení žádosti o jeho přiznání.  

(4) Příspěvek za výkon funkce soudce vyplácí Ústavní soud předem v 

pravidelných měsíčních lhůtách jím určených, nejpozději 15. den toho kalendářního 

měsíce, za který se příspěvek vyplácí. 

 

§ 127 

 

(1) Soudce, jenž splňuje podmínky dle § 126 odst. 1, jmenuje na základě jeho 

žádosti předseda Ústavního soudu emeritním soudcem Ústavního soudu (dále jen 

„emeritus“). 

(2) Emeriti tvoří Kolegium emeritních soudců Ústavního soudu, jež je poradním 

orgánem Ústavního soudu (dále jen „Kolegium“). Předsedou Kolegia je jeho doyen.  

(3) Emeriti i Kolegium jako celek zejména  

a) spolupracují s Ústavním soudem v činnostech publikační, přednáškové, konferenční, 

reprezentační a mezinárodní,  

b) podílejí se na uchovávání historické paměti ve vztahu k Ústavnímu soudu, 

c) konzultují na požádání odborná stanoviska a expertizy,  

d) spolupracují při výuce justičních čekatelů a vzdělávání soudců,  

připomínkují návrhy na změnu Ústavy a ústavních zákonů. 
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