
Souhrn informací poskytnutých na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(sp. zn. SPR. ÚS 49/16) 

 

 

1. Přehled asistentů přidělených k II. a III. senátu Ústavního soudu, spolu s údaji 

o vysoké škole a roce ukončení právního vzdělání: 

 

 

2. Bylo sděleno, že nebyl vydán žádný interní pokyn, který by ústavnímu soudci, který 

není zpravodajem v projednávané věci, ukládal povinnost nastudovat si konkrétní ústavní 

stížnost.  

Takový postup však lze nicméně odvodit z ustanovení čl. 85 Ústavy České republiky, 

tedy textu slibu1 ústavního soudce, skládanému do rukou prezidentu republiky, jehož dodržení 

je nezbytně spojeno s nutností seznámit se důkladně s projednávanou věcí před samotným 

rozhodováním. Podrobný postup při rozhodování ústavních soudců je dále upraven 

ustanovením § 12 a následujícími zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

                                                           
1 "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se 

ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.“ 

       

  Jméno Příjmení 
absolvovaná PrF, rok 

ukončení 

II. Senát 

 

      

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. Anežka Cirklová UJEP v Brně, 1985 

  Martin Sláma MU v Brně, 1997 

  Jana Týčová MU v Brně, 1995 

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, 
Ph.D. Marian Kokeš MU v Brně, 2006 

  Štěpán Výborný MU v Brně, 2011 

  Ladislav Vyhnánek MU v Brně, 2008 

  Jiří Zeman MU v Brně, 2008 

JUDr. Ludvík David, CSc. Klára Hamuĺáková UPOL, 2005 

  Eva Heinrichová MU v Brně, 1991 

  Martin Kopa UPOL, 2010 

  Martina Kuloglija Podivínová UPOL, 2010 

  Jana Petrov Křiváčková UPOL, 2006 

III. Senát       

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. Daniel Novák MU v Brně, 2005 

  Jitka Šrůtková MU v Brně, 2006 

  Jiří Zeman MU v Brně, 2008 

  Radovan Dávid MU v Brně, 2006 

prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Lenka Bahýľová MU v Brně, 2008 

  Štěpán Bubník MU v Brně, 1994 

  Jiří Novák MU v Brně, 2012 

JUDr. Radovan Suchánek, 
Ph.D.  Otto Dostál MU v Brně, 2004 

  Tomáš Foltýn MU v Brně, 2005 

  Alena Kristková MU v Brně, 2010 

  Renata Rázková UJEP v Brně, 1989 

    

     



 

3. K datu 3. 10. 2016 měl III. senát v případě, kdy je soudcem zpravodajem 

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.: 

 

108 ústavních stížností nevyřízených, 

11 ústavních stížností vyřízených formou nálezu a 

207 ústavních stížností odmítnutých formou usnesení pro zjevnou neopodstatněnost. 

 

4. Soudci Ústavního soudu jsou vysoce postavenými ústavními činiteli, jejichž funkce 

není vykonávána v pracovním poměru. Analogicky se na ně uplatní závěry judikatury 

Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, která se týká poměrů soudců obecných soudů 

a podle níž je z pohledu výkonu soudnictví klíčové nikoliv sledování pracovní doby, ale 

plynulosti rozhodovací činnosti: z tohoto hlediska je soudce soudcem 24 hodin denně (viz 

rozsudek NS ze dne 5. 6. 2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2006). S ohledem na to judikatura obecných 

soudů ani nevyžaduje vedení evidence pracovní doby soudce (viz odst. 27 rozsudku NSS ze 

dne 10. 1. 2014, sp. zn. 16 Kss 10/2013). V souladu s touto judikaturou přistupuje k vedení 

evidence také Ústavní soud, tj. nevede evidenci pracovní doby soudců způsobem a v rozsahu, 

jak u zaměstnanců v pracovním poměru vyžaduje § 96 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Soudci Ústavního soudu vykonávají činnosti soudce zpravidla v sídle Ústavního soudu. 

Přirozeně činnosti soudce, opět s ohledem na to, že se jedná o vysokého ústavního činitele, však 

nevyžadují trvalou přítomnost v sídle Ústavního soudu, celou řadu činností soudci vykonávají 

na celém území ČR i v zahraničí.   

 

5. Byla sdělena výše měsíčního příjmu soudce prof. JUDr. Josefa Fialy, CSc. Plat 

soudců Ústavního soudu je přesně stanoven zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších 

náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů 

a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. Ústavní soud ve vnitřních předpisech neupravuje nakládání se soudními spisy ve 

smyslu jejich odnášení zaměstnanci či soudci mimo budovu Ústavního soudu.  

 

7. Žadatel byl informován, že soudce Ústavního soudu není povinen Ústavní soud 

informovat, jaké další funkce vykonává. Současně však ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním 

soudu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z ustanovení § 4 odst. 3 vyplývá, že výkon 

funkce soudce je neslučitelný s jinou placenou funkcí nebo jinou výdělečnou činností, 

s výjimkou správy vlastního majetku, činnosti vědecké, pedagogické, literární a umělecké, 

pokud taková činnost není na újmu funkce soudce, jejího významu a důstojnosti a neohrožuje 

důvěru v nezávislost a nestrannost rozhodování Ústavního soudu. Z tohoto ustanovení tak lze 

jednoznačně dovodit à contrario možnost např. pedagogickou činnost vykonávat, současně je 

zde však výslovně vyloučena možnost jiné výdělečné činnosti.  
 

 

JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D. 

  generální sekretář Ústavního soudu 
 


