
Přílohy 

Příloha č. 1 - Přehled platových koeficientů soudců nižších soudů v letech 1995-20041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 - Přehled zvýšených platových koeficientů soudců nižších soudů v letech 1995-

20042 

 okresní soud krajský soud vrchní soud 

samosoudce x + 0,06 x 

předseda senátu x + 0,08 + 0,11 

předseda kolegia x x + 0,17 

místopředseda + 0,08 – 0,145 + 0,17 + 0,24 

předseda + 0,20 – 0,296 + 0,37 + 0,46 

 

Příloha č. 3 - Přehled platových koeficientů soudců vyšších soudů v letech 1995-20047 

 Nejvyšší soud Nejvyšší správní soud Ústavní soud 

základní 1,70 1,70 1,90 

předseda senátu 1,84 1,84 x 

předseda kolegia 1,91 1,91 x 

místopředseda 2,10 2,10 2,30 

předseda 2,50 2,50 2,90 

                                                           
1 Dle ustanovení § 28 odst. 1 platového zákona v původním znění. 
2 Dle ustanovení § 28 odst. 2 platového zákona v původním znění.  
5 Podle počtu senátů. 
6 Podle počtu senátů. 
7 Dle ustanovení § 17 a § 28 odst.3,4,5 platového zákona v původním znění. 

počet let 
okresního soudu ve 

výši 

krajského soudu ve 

výši 

vrchního soudu 

ve výši 

do ukončení 5. roku 0,81 0,89 0,97 

od počátku 6. roku 0,93 1,01 1,08 

od počátku 9. roku 1,05 1,16 1,23 

od počátku 12. roku 1,13 1,25 1,36 

od počátku 15. roku 1,20 1,33 1,48 

od počátku 18. roku 1,25 1,41 1,55 

od počátku 21. roku 1,28 1,44 1,59 

od počátku 24. roku 1,32 1,47 1,62 

od počátku 27. roku 1,35 1,51 1,66 

od počátku 30. roku 1,39 1,54 1,70 



  Příloha č. 4 - Přehled platových koeficientů soudců nižších soudů od roku 2005 do 

současnosti8 

počet let 
okresního soudu ve 

výši 

krajského soudu ve 

výši 

vrchního soudu 

ve výši 

do ukončení 5. roku 0,88 0,96 1,05 

od počátku 6. roku 1,01 1,09 1,17 

od počátku 9. roku 1,14 1,26 1,33 

od počátku 12. roku 1,22 1,35 1,47 

od počátku 15. roku 1,30 1,44 1,60 

od počátku 18. roku 1,35 1,53 1,68 

od počátku 21. roku 1,39 1,56 1,72 

od počátku 24. roku 1,43 1,59 1,75 

od počátku 27. roku 1,46 1,64 1,80 

od počátku 30. roku 1,51 1,67 1,84 

 

Příloha č. 5 - Přehled zvýšených platových koeficientů soudců nižsích soudů od roku 2005 

do současnosti9 

 okresní soud krajský soud vrchní soud 

samosoudce x + 0,07 x 

předseda senátu x + 0,09 + 0,12 

předseda kolegia x x + 0,18 

místopředseda + 0,09 – 0,1510 + 0,18 + 0,26 

předseda + 0,22 – 0,3111 + 0,40 + 0,50 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Dle ustanovení § 28 odst. 1 platového zákona ve znění zákona o odmražení. 
9 Dle ustanovení § 28 odst. 2 platového zákona ve znění zákona o odmražení. 
10 Podle počtu senátů. 
11 Podle počtu senátů.  



Příloha č. 6 -  Přehled platových koeficientů soudců vyšších soudů od roku 2005 do 

současnosti12 

 
Nejvyšší soud 

Nejvyšší správní 

soud 
Ústavní soud 

základní 1,84 1,84 2,06 

předseda senátu 1,99 1,99 x 

předseda kolegia 2,07 2,07 x 

místopředseda 2,27 2,27 2,49 

předseda 2,50 2,50 2, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Dle ustanovení § 17 a § 28 odst. 3,4,5 platového zákona ve znění zákona o odmražení. 



Příloha č. 7 - Odpověd Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 7. 12. 2018 na žádost o 

poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 


