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Podklad k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - SPR. ÚS 312/21

zpracováno dne: 18.03.2021

Výše veškerých 
příjmů ze závislé 

činnosti v Kč 
(bez odměn 

uvedených ve sl. 2)

Odměny (řádné, 
mimořádné a za 
plnění cílových 

úkolů)

Jiné příjmy a 
benefity spojené s 
výkonem funkce

Naturální plnění Odůvodnění mimořádné odměny
Odpracované 

měsíce

v Kč v Kč v Kč výčet zkrácený popis počet
A B 1 2 3 4 5 6

Předseda Ústavního soudu 100 3511200 0 448800
osobní automobil s 

řidičem, byt x 12
Místopředseda Ústavního soudu 100 3014400 0 399600 byt x 12
Místopředseda Ústavního soudu 100 3014400 0 399600 osobní automobil x 12
Soudce Ústavního soudu 1 100 2078000 0 303000 osobní automobil, byt x 10
Soudce Ústavního soudu 2 100 2493600 0 363600 osobní automobil x 12
Soudce Ústavního soudu 3 100 2150730 0 313449 osobní automobil, byt x 11
Soudce Ústavního soudu 4 100 2493600 0 363600 osobní automobil, byt x 12
Soudce Ústavního soudu 5 100 2493600 0 363600 osobní automobil, byt x 12
Soudce Ústavního soudu 6 100 2493600 0 363600 osobní automobil x 12
Soudce Ústavního soudu 7 100 2493600 0 363600 x x 12
Soudce Ústavního soudu 8 100 2493600 0 363600 x x 12
Soudce Ústavního soudu 9 100 2493600 0 363600 osobní automobil, byt x 12
Soudce Ústavního soudu 10 100 2493600 0 363600 osobní automobil, byt x 12
Soudce Ústavního soudu 11 100 2493600 0 363600 osobní automobil, byt x 12
Soudce Ústavního soudu 12 100 2493600 0 363600 x x 12
generální sekretář 200 1289814 209770 0 x mimořádné práce při přípravě, 

koordinaci a realizaci slavnostního 
shromáždění ke 100. výročí přijetí 
ústavní listiny Československé republiky, 
při řízení činnosti poradních orgánů a 
komisí a provádění jejich rozhodnutí a 
mimořádných opatření, při zajištění 
výkonu soudních a správních agend 
v mimořádném režimu, při zajištění 
realizace prioritních úkolů Ústavního 
soudu 12

Rok 2020

Pozice Sekce

informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, 
mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky - 
nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši ti. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců

Přehled o platech 
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Výše veškerých 
příjmů ze závislé 

činnosti v Kč 
(bez odměn 

uvedených ve sl. 2)

Odměny (řádné, 
mimořádné a za 
plnění cílových 

úkolů)

Jiné příjmy a 
benefity spojené s 
výkonem funkce

Naturální plnění Odůvodnění mimořádné odměny
Odpracované 

měsíce

v Kč v Kč v Kč výčet zkrácený popis počet
A B 1 2 3 4 5 6

Rok 2020

Pozice Sekce

Přehled o platech 

ředitel sekce 300 1178039 251904 0 x mimořádné práce při přípravě, 
koordinaci a realizaci slavnostního 
shromáždění ke 100. výročí přijetí 
ústavní listiny Československé republiky, 
při řízení a koordinaci činnosti poradních 
orgánů a pracovních skupin, provádění 
jimi schválených rozhodnutí a 
mimořádných opatření, při koordinaci 
přípravy a realizace stavebně-
udržovacích akcí,  při zpracování 
dokumentace veřejné zakázky na 
pořízení nového informačního soudního 
systému, při přípravě podkladů pro 
skupinu schvalující účetní  závěrku 
Ústavního soudu za rok 2019, při 
přípravě koncepce rozpočtu kapitoly  
Ústavní soud na rok 2021 a přípravě 
podkladů k projednání SZÚ kapitoly za 
rok 2019 v příslušných orgánech 
Parlamentu České republiky

12
vedoucí odboru 1 200 798804 98430 0 x mimořádné práce při zpracování rešerší 

souvisejících s epidemickou situací, při 
činnosti v rámci poradních orgánů a 
komisí, při přípravě analytických 
podkladů pro generální zpravodajskou 
zprávu kongresu Konference evropských 
ústavních soudů 12

vedoucí odboru 2 200 803188 80930 0 x mimořádné práce organizační povahy při 
zajištění činnosti odboru v podmínkách 
výrazného personálního oslabení

12
vedoucí odboru 3 200 644951 80320 0 x mimořádné práce při přípravě, 

koordinaci a realizaci slavnostního 
shromáždění ke 100. výročí přijetí 
ústavní listiny Československé republiky 12
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Výše veškerých 
příjmů ze závislé 

činnosti v Kč 
(bez odměn 

uvedených ve sl. 2)

Odměny (řádné, 
mimořádné a za 
plnění cílových 

úkolů)

Jiné příjmy a 
benefity spojené s 
výkonem funkce

Naturální plnění Odůvodnění mimořádné odměny
Odpracované 

měsíce

v Kč v Kč v Kč výčet zkrácený popis počet
A B 1 2 3 4 5 6

Rok 2020

Pozice Sekce

Přehled o platech 

vedoucí odboru 4 300 742184 122210 0 x mimořádné práce při návrhu a realizaci 
postupů výkonu agend odboru v 
mimořádném režímu, při přípravě 
slavnostního shromáždění ke 100. výročí 
přijetí ústavní listiny Československé 
republiky, při činnosti v rámci poradních 
orgánů a komisí, při přípravě a realizaci 
stavebně-udržovacích akcí, při zpracování 
zadávací dokumentace veřejné zakázky 
na pořízení nového informačního 
soudního systému

12
vedoucí odboru 5 300 878352 147710 0 x mimořádné práce při návrhu a realizaci 

postupů výkonu agend odboru v 
mimořádném režimu, při přípravě 
slavnostního shromáždění ke 100. výročí 
přijetí ústavní listiny Československé 
republiky, při činnosti v rámci poradních 
orgánů a komisí, při zpracování zadávací 
dokumentace na pořízení nového 
informačního soudního systému

12
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Výše veškerých 
příjmů ze závislé 

činnosti v Kč 
(bez odměn 

uvedených ve sl. 2)

Odměny (řádné, 
mimořádné a za 
plnění cílových 

úkolů)

Jiné příjmy a 
benefity spojené s 
výkonem funkce

Naturální plnění Odůvodnění mimořádné odměny
Odpracované 

měsíce

v Kč v Kč v Kč výčet zkrácený popis počet
A B 1 2 3 4 5 6

Rok 2020

Pozice Sekce

Přehled o platech 

vedoucí odboru 6 300 887760 157210 0 x mimořádné práce při přípravě, 
koordinaci a realizaci slavnostního 
shromáždění ke 100. výročí přijetí 
ústavní listiny Československé republiky, 
při činnosti v rámci poradních orgánů a 
komisí, při realizaci pandemického plánu 
Ústavního soudu,  při přípravě a realizaci 
stavebně-udžovacích akcí, při přípravě 
podkladů pro skupinu schvalující účetní  
závěrku Ústavního soudu za rok 2019, při 
přípravě koncepce rozpočtu kapitoly 
Ústavní soud na rok 2021 a přípravě 
podkladů k projednání SZÚ kapitoly za 
rok 2019 v příslušných orgánech 
Parlamentu České republiky, při  
zajišťování úprav služebních bytů soudců

12
vedoucí odboru 7 300 791241 135710 0 x mimořádné práce při přípravě a 

provádění stavebně-investičních akcí, při 
přípravě slavnostního shromáždění ke 
100. výročí přijetí ústavní listiny 
Československé republiky, při přípravě 
realizačních stavebních projektů, při 
činnosti v rámci poradních orgánů a 
komisí

12

Pozn: v odpracovaných měsících jsou zahrnuty také ty měsíce, ve kterých jsou omluvené dny pracovní neschopnosti
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