
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu poslanců Martina Plíška, Pavla Blažka, Martina Lanka, Radka Vondráčka, 
Stanislava Grospiče a Pavly Golasowské 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  
(sněmovní tisk č. 787) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 18. května 2016 projednala a posoudila návrh 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, a vyslovila k tomuto návrhu zákona 

neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé níže uvedené skutečnosti, které je 

vhodné v rámci dalšího legislativního procesu zohlednit. 

 

1. Vláda obecně souhlasí s názorem, že člen zákonodárného sboru by neměl dostávat 

paušální náhrady výdajů, které mu z povahy věci nemohou vzniknout, protože  

je zákonným postupem omezen na osobní svobodě a v této souvislosti i ve výkonu 

svého mandátu.  

 

2. Vláda konstatuje, že poměrné krácení nároku na víceúčelové paušální náhrady za dobu, 

po kterou představitel dočasně nevykonává funkci, vyplývá již ze současného znění § 35 

odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb. Jedna z možných cest, jak usnadnit budoucí výklad 

zákona, spočívá ve zpřesnění první věty tohoto ustanovení např. takto: „Za dobu, po 

kterou představitel nebo soudce dočasně nevykonává funkci a z tohoto důvodu mu 

nevznikají výdaje, se krátí náhrady výdajů podle odstavce 1 v poměru k délce této 

doby.“. 

 
3. V souvislosti s předloženým návrhem vláda upozorňuje, že navrhovaná úprava má další 

vazbu na ustanovení § 38 odst. 4, podle kterého by po přijetí navrhované úpravy platilo, 

že doba strávená ve výkonu vazby se nezapočítává do doby, z níž se stanoví počet 

celých ukončených let výkonu funkce poslance rozhodných pro výpočet odchodného. 
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S takovými důsledky však podle názoru vlády nelze souhlasit v případech, kdy poslanec 

byl vzat do vazby v trestním řízení vedeném pro trestný čin, pro nějž byl následně 

zproštěn obžaloby nebo pro nějž bylo trestní stíhání zastaveno. Bylo-li poslanci 

v takovém případě znemožněno vykonávat mandát bez jeho viny, nejeví se jako 

spravedlivé tu dobu, po kterou byl držen ve vazbě, nezapočítávat do doby, z níž 

se stanoví počet celých ukončených let výkonu funkce poslance rozhodných pro výpočet 

odchodného. 

  

4. Vláda dále upozorňuje, že v návrhu chybí jakékoli přechodné ustanovení pro případy, 

kdy by výkon vazby poslance započal přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného 

zákona a pokračoval i po nabytí účinnosti. Vláda současně upozorňuje na nedostatečné 

odůvodnění pro vyloučení legisvakance ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., 

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv v důvodové zprávě k návrhu. 

Předložený návrh zákona vykazuje i některé legislativně technické nedostatky, které je 

nezbytné odstranit, např.  chybějící formulaci „Parlament se usnesl na tomto zákoně 

České republiky:“ nad označením čl. I nebo chybnou formulaci čl. I, která by měla 

zohlednit skutečnost, že se navrhuje změna pouze jednoho ustanovení zákona. 
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