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Vládní 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
V zákoně 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. a zákona č. 231/2013 Sb., § 3a
včetně nadpisu zní:
„§ 3a
Platová základna představitelů v letech 2015 až 2018
Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2018 činí platová základna pro představitele
52 248 Kč.“.

Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

OBECNÁ ČÁST

1. Zhodnocení platného právního stavu
Podle § 3 odst. 2 zákona 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, (dále jen „zákon“), se plat za výkon stanovených funkcí určí jako součin platové
základny a platového koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti
vykonávané funkce. Plat se zaokrouhluje na celé 100 Kč nahoru.
Podle obecné úpravy obsažené v § 3 odst. 3 zákona činí platová základna od 1. ledna do
31. prosince kalendářního roku 2,75násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických
osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu
za předminulý kalendářní rok. Od 1. ledna 2014 činí platová základna 64 495,75 Kč (od 1.
ledna 2015 bude činit 65 103,50 Kč). Od této výše platové základny se v současnosti
v důsledku několika nálezů Ústavního soudu odvíjí pouze plat a některé náhrady výdajů
soudců okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu.
Pro představitele moci zákonodárné, výkonné a soudní uvedené v § 1 písm. a) až f) zákona
byla zákonem č. 425/2010 Sb. platová základna s účinností od 1. ledna 2011 stanovena
speciálním ustanovením § 3a zákona, a to v návaznosti na nezbytná úsporná opatření, která se
týkala prakticky všech skupin obyvatelstva, v redukované výši 51 731 Kč. Z této platové
základny se představitelům určuje stanoveným procentním podílem i výše víceúčelové
paušální náhrady výdajů spojených s výkonem funkce.

2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních
principů
Doba, po kterou se při určení platu a některých náhrad výdajů představitelů postupuje podle
uvedené speciální platové základny, končí dnem 31. prosince 2014. Pokud nebude učiněno
žádné opatření, potom by se od 1. ledna 2015 automaticky obnovil postup podle § 3 odst. 3
zákona a platová základna by se skokově navýšila na 2,75násobek průměrné nominální
měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů
Českého statistického úřadu za rok 2013 (23 674 Kč), tj. na 65 103,50 Kč. Tím by došlo
jednorázově ke zvýšení platové základny pro představitele s účinností od 1. ledna 2015
o 25,9 %. Postup podle tohoto obecného principu by si v roce 2015 vyžádal ze státního
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rozpočtu částku ve výši cca 88,5 mil. Kč (včetně příslušenství cca 118,6 mil. Kč). V době,
kdy teprve pomalu pomíjejí důsledky celosvětové ekonomické krize a česká ekonomika se
pozvolna oživuje, je plné obnovení valorizačního mechanismu platů představitelů státní moci
před veřejností neobhajitelné.
Proto vláda na své 22. schůzi konané dne 28. května 2014 v bodu IV/2 usnesení č. 385
k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017 uložila ministryni práce
a sociálních věcí zpracovat a vládě do 30. června 2014 předložit takový návrh na změnu
zákona č. 236/1995 Sb., který sice zabezpečí zvýšení platové základny představitelů od
1. ledna 2015 oproti její současné výši, avšak toto zvýšení nepřekročí 1 procentní bod.
Pro představitele moci výkonné, zákonodárné a soudní uvedené v § 1 písm. a) až f) zákona se
tedy navrhuje stanovit platovou základnu od počátku roku 2015 ve výši 52 248 Kč. Doba, po
kterou se má podle tohoto opatření postupovat, by měla trvat až do 31. prosince 2018, a to
vzhledem k předpokládanému termínu příštích řádných voleb do Poslanecké sněmovny až
v podzimních měsících roku 2017.

3. Předpokládané dopady navrhované právní úpravy
3.1 Dopad na státní rozpočet
Realizace tohoto záměru představuje pro uvedené představitele v roce 2015 částku ve výši cca
3,42 mil. Kč (včetně příslušenství cca 4,58 mil. Kč). Dodatečné finanční náklady v letech
2016 až 2018 budou nulové.

3.2. Dopady na podnikatelské prostředí, životní prostředí, sociální dopady;
Dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen a zákazu diskriminace
Z navrhovaného řešení nevyplývají žádné dopady na podnikatelské prostředí, životní prostředí
ani žádné sociální dopady.
Návrh respektuje zásadu rovnosti mezi muži a ženami a zákaz diskriminace.

3.3 Dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, dopady na výkon státní
statistické služby;
Zhodnocení korupčních rizik
Navrhované řešení nemá žádné dopady na ochranu soukromí či osobních údajů a neskýtá
žádná korupční rizika. Návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. Navrhovaná
úprava nebude mít dopad ani na výkon státní statistické služby.
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4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou
soudních orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie
Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky
a neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána, protože ty
uvedenou problematiku neupravují. Pokud se problematikou platů podle zákona
č. 236/1995 Sb. v uplynulých letech zabýval Ústavní soud, tak pouze ve vztahu k mimořádné
ústavní ochraně nezávislého výkonu soudní moci a souladu změn platových poměrů soudců
s ústavními principy a ústavním pořádkem. Předkládaný návrh se však řešení platů soudců
obecných soudů nedotýká.
Evropská unie ponechává právní úpravu platů a náhrad výdajů představitelů státní moci
národní právní úpravě. Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů EU či obecnými
právními zásadami práva Evropské unie.

Hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad
Dne 10. června 2014 ministr a předseda Legislativní rady vlády v souladu s čl. 76 odst. 2
Legislativních pravidel vlády rozhodl (pod č. j.: 8380/2014 – OVL), že se k předmětnému
návrhu zákona hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad neprovede, a to
zejména s ohledem na jednoznačné zadání úkolu a časových lhůt, které vyplývají z usnesení
vlády ze dne 28. května 2014 č. 385.
ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K čl. I
V § 3a zákona č. 236/1995 Sb. se navrhuje stanovit pro představitele na roky 2015 až 2018
novou speciální platovou základnu, zvýšenou oproti současné platové základně o 517 Kč,
tedy nejen na zbytek volebního období, ale i pro počátek nového volebního období po
řádných volbách do Poslanecké sněmovny na podzim 2017 tak, aby byl zajištěn určitý časový
prostor pro rozhodování nové politické reprezentace o budoucím řešení platů.
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K čl. II
Účinnost se navrhuje stanovit tak, aby nová úprava bezprostředně navazovala na dosavadní
zvláštní platovou základnu.

V Praze dne 21. července 2014

předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.

ministryně práce a sociálních věcí
Mgr. Michaela Marksová v. r.
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Platné znění části zákona 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
§3
Plat
(1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek dále
stanovených.
(2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného
v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč
nahoru.
(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,75násobek
průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové
základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve
Sbírce zákonů sdělením.1)
(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2010 činí plat poslance, představitele a poslance
Evropského parlamentu 96 % platu podle tohoto zákona a podle čl. XLVIII zákona
č. 261/2007 Sb.
__________________________
1)

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

§ 3a
Platová základna představitelů v letech 2011 až 2014
Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2014 činí platová základna pro představitele 51 731
Kč.
§ 3a
Platová základna představitelů v letech 2015 až 2018
Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2018 činí platová základna pro představitele
52 248 Kč.
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