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Poslanecký návrh

Kateřiny Konečné, Vladimíra Koníčka, Pavla Kováčika, Vojtěcha Filipa,
a dalších

na vydání

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
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ZÁKON
ze dne ……………2010,

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., 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., 388/2005 Sb., zákona č.
189/2006 Sb., 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 305/2008 Sb.,
zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 418/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 8 písm. a) se číslo „0,11“ nahrazuje číslem „0,01“.
2. V § 8 písm. b) se číslo „0,22“ nahrazuje číslem „0,14“.
3. V § 8 písm. c) se číslo „0,44“ nahrazuje číslem „0,29“ a číslo „0,03“ se nahrazuje
číslem „0,02“.
4. V § 8 písm. d) se číslo „0,98“ nahrazuje číslem „0,65“.
5. V § 8 písm. e) se číslo „1,09“ nahrazuje číslem „0,72“.
6. V § 8 písm. f) se číslo „1,82“ nahrazuje číslem „1,21“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část:
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 upravuje ve svém § 8 navýšení platů funkcionářů Poslanecké sněmovny.
Předkladatelé jsou přesvědčeni, že vzhledem k celkové situaci ve společnosti je nutné toto
navýšení upravit. Předkladatelé proto navrhují u většiny funkcí snížení tohoto navýšení o
jednu třetinu, u funkce místopředsedy podvýboru je navýšení jen symbolické.
Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Návrh zákona je v souladu se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv,
jimiž je Česká republika vázána.
Slučitelnost navrhované právní úpravy s právem Evropské unie
Předkládaný návrh zákona je v souladu s právem EU.
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální
dopady, dopady na životní prostředí a dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Návrh má přímé pozitivní dopady na státní rozpočet, nemá žádný dopad na rozpočty krajů a
obcí. Konkrétní výši úspory není možno vyčíslit, protože funkcionáři Sněmovny ještě nejsou
zvoleni. Odhad předkladatelů je v řádu miliony Kč ročně.
Návrh nemá žádné dopady na podnikatelské prostředí České republiky. Návrh nemá negativní
sociální dopady ani dopady na životní prostředí. Návrh neznevýhodňuje muže ani ženy.
Návrh na schválení zákona Poslaneckou sněmovnou již v prvém čtení
S ohledem na naléhavou potřebu řešit úspory prostředků státního rozpočtu v době co nejkratší
předkladatelé navrhují, aby Poslanecká sněmovna podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995
Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění, vyslovila s návrhem zákona
souhlas již v prvém čtení.
Zvláštní část:
K čl. I (body 1 až 6)
V § 8 jsou nastaveny koeficienty platu funkcionářů Poslanecké sněmovny. Nová formulace
snižuje navýšení platového koeficientu pro místopředsedu podvýboru na 0,01, u ostatních
funkcionářů se koeficient snižuje o jednu třetinu.
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Vzhledem k tomu, že není důvod pro prodloužení legisvakanční lhůty, navrhuje se nabytí
účinnosti předloženého zákona prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

V Praze 26. října 2010

Kateřina Konečná v.r.
Vladimír Koníček v.r.
Pavel Kováčik v.r.
Vojtěch Filip v.r.
MUDr. Vojtěch Adam v.r.
JUDr. Zuzka Bebarová – Rujbrová v.r.
RSDr. Petr Braný v.r.
RSDr. Alexander Černý v.r.
Ing. Jiří Dolejš v.r.
doc.PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc. v.r.
JUDr. Stanislav Grospič v.r.
PaedDr. Milada Halíková v.r.
Ing. Pavel Hojda v.r.
Gabriela Hubáčková v.r.
Bc. Jan Klán v.r.
Mgr. Ivana Levá v.r.
Mgr. Soňa Marková v.r.
Ing. Květa Matušovská v.r.
JUDr. Marie Nedvědová v.r.
RSDr. Josef Nekl v.r.
RSDr. Miroslav Opálka v.r.
JUDr. Marie Rusová v.r.
Mgr. Marta Semelová v.r.
Ing. Josef Šenfeld v.r.
Ing. Karel Šidlo v.r.
Bc. Miloslava Vostrá v.r.
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Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů
s vyznačením navrhovaných změn
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
§8
Plat
Poslanci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,08.
Platový koeficient poslance se zvyšuje
a) místopředsedovi podvýboru o 0,11 0,01,
b) místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého klubu
jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,22 0,14,
c) předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi komise a předsedovi
vyšetřovací komise komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v
Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých
delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací o 0,44 0,29;
předsedovi poslaneckého klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 0,02za každých i
započatých deset členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet stanovený zvláštním zákonem,
d) místopředsedovi komory Parlamentu o 0,98 0,65,
e) místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory
Parlamentu, o 1,09 0,72,
f) předsedovi komory Parlamentu o 1,82 1,21.

