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Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění
zákon 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



Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon 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 

(tisk 277)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Komplexní  pozměňovací  návrh  obsažený  v usnesení  rozpočtového  výboru  č.  181 
z 16. schůze konané dne  20. listopadu 2014 (tisk 277/1)

„ZÁKON
ze dne                             2014,

kterým se mění zákon 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 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákon 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  zákona č.  138/1996 Sb.,  zákona č.  287/1997 Sb.,  zákona č.  155/2000 Sb.,  zákona č. 
231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 
427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 
127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 
531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 
326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., 
zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu 
vyhlášeného  pod  č. 267/2011 Sb.,  zákona  č.  364/2011  Sb.,  zákona  č.  375/2011  Sb.,  nálezu 
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb., 
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb. a zákona č. 185/2014 Sb. se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se za slovo „2,75násobek“ vkládají slova „a pro soudce 3násobek“.

2. § 3a včetně nadpisu zní:
„§ 3a

Platová základna představitelů v letech 2015 až 2017

(1) Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 činí platová základna pro představitele 2,5násobek 
průměrné  nominální  měsíční  mzdy  fyzických  osob  v nepodnikatelské  sféře  dosažené  podle 
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.

(2) Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 činí platová základna pro představitele 2,6násobek 
průměrné  nominální  měsíční  mzdy  fyzických  osob  v nepodnikatelské  sféře  dosažené  podle 
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.

(3) Od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 činí platová základna pro představitele 2,7násobek 
průměrné  nominální  měsíční  mzdy  fyzických  osob  v nepodnikatelské  sféře  dosažené  podle 
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.“.
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Čl. II 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.“.

B. Komplexní pozměňovací  návrh obsažený v usnesení výboru pro sociální  politiku č.  77 
ze 16. schůze konané dne 27. listopadu 2014 (tisk 277/2)

„ZÁKON
ze dne                             2014,

kterým se mění zákon 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 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákon 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  zákona č.  138/1996 Sb.,  zákona č.  287/1997 Sb.,  zákona č.  155/2000 Sb.,  zákona č. 
231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 
427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 
127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 
531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 
326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., 
zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu 
vyhlášeného  pod  č. 267/2011 Sb.,  zákona  č.  364/2011  Sb.,  zákona  č.  375/2011  Sb.,  nálezu 
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb., 
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb. a zákona č. 185/2014 Sb. se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se za slovo „2,75násobek“ vkládají slova „a pro soudce 3násobek“.

2. § 3a včetně nadpisu zní:
„§ 3a

Platová základna představitelů v letech 2015 až 2017

(1) Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 činí platová základna pro představitele 2,5násobek 
průměrné  nominální  měsíční  mzdy  fyzických  osob  v nepodnikatelské  sféře  dosažené  podle 
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.

(2) Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 činí platová základna pro představitele 2,6násobek 
průměrné  nominální  měsíční  mzdy  fyzických  osob  v nepodnikatelské  sféře  dosažené  podle 
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.

(3) Od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 činí platová základna pro představitele 2,7násobek 
průměrné  nominální  měsíční  mzdy  fyzických  osob  v nepodnikatelské  sféře  dosažené  podle 
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.“.

Čl. II 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.“.
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 2. prosince 2014

C. Poslanec Jan Hamáček

Komplexní pozměňovací návrh

„ZÁKON
ze dne                             2014,

kterým se mění zákon 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 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákon 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  zákona č.  138/1996 Sb.,  zákona č.  287/1997 Sb.,  zákona č.  155/2000 Sb.,  zákona č. 
231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 
427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 
127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 
531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 
326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., 
zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu 
vyhlášeného  pod  č. 267/2011 Sb.,  zákona  č.  364/2011  Sb.,  zákona  č.  375/2011  Sb.,  nálezu 
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb., 
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb. a zákona č. 185/2014 Sb. se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se za slovo „2,75násobek“ vkládají slova „a pro soudce 3násobek“.

2. § 3a včetně nadpisu zní:
„§ 3a

Platová základna představitelů v letech 2015 až 2018

(1) Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 činí platová základna pro představitele 2,25násobek 
průměrné  nominální  měsíční  mzdy  fyzických  osob  v nepodnikatelské  sféře  dosažené  podle 
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.

(2) Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 činí platová základna pro představitele 2,35násobek 
průměrné  nominální  měsíční  mzdy  fyzických  osob  v nepodnikatelské  sféře  dosažené  podle 
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.

(3) Od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 činí platová základna pro představitele 2,45násobek 
průměrné  nominální  měsíční  mzdy  fyzických  osob  v nepodnikatelské  sféře  dosažené  podle 
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.“.

(4) Od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 činí platová základna pro představitele 2,5násobek 
průměrné  nominální  měsíční  mzdy  fyzických  osob  v nepodnikatelské  sféře  dosažené  podle 
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.“.
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Čl. II 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.“.

D. Poslanec Jiří Mihola

V Čl. I § 3a zní:
„§ 3a

Platová základna představitelů v letech 2011 až 2015

Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015 činí platová základna pro představitele 51 731 Kč.“.

E. Poslanec Tomio Okamura

V Čl. I § 3a zní:
„§ 3a

Platová základna představitelů v letech 2015 až 2018

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2018 činí platová základna pro představitele 51 731 Kč.“.

V Praze 2. prosince 2014

František  Laudát  v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru

Adolf Beznoska v.r.
zpravodaj výboru pro sociální politiku
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Doprovodné usnesení:

Poslanecká  sněmovna  žádá  vládu  České  republiky,  aby  vytvořila  pracovní  skupinu  složenou  ze 
zástupců  tripartity,  poslaneckých  a  senátorských  klubů,  Asociace  krajů  a  Svazu  měst  a  obcí  pro 
vytvoření návrhu pravidel pro odměňování ústavních činitelů a představitelů regionální a municipální 
správy.


