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VI. 

Vypořádání připomínkového řízení 

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. 

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 9. února do 9. března 2018. Návrh zákona byl zaslán celkem na 35 připomínkových míst. 

Stanovisko zaslalo celkem 24 připomínkových míst, připomínky nezaslalo celkem 11 připomínkových míst. Stanovisko bez připomínek zaslalo 

17 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 7 připomínkových míst, z toho 3 připomínková místa vznesla zásadní připomínky a 4 

připomínková místa pouze doporučující připomínky. Doporučujícím připomínkám tam, kde to bylo možné, bylo vyhověno. Pokud jde o zásadní 

připomínky, jsou vypořádány následujícím způsobem: 

Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

ČL. I Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

e-mail: 

Jana.Vyskocilova@m

mr.cz  

 

Ministerstvo pro místní rozvoj požaduje v § 3 odst. 3 slovo 

„2,75násobek“ nahradit slovy „2,75násobek a pro soudce 

3násobek“. 

Jestliže je cílem návrhu zamezit neadekvátnímu nárůstu platů 

představitelů státní moci oproti ostatním zaměstnancům 

placeným z veřejných rozpočtů, pak není zřejmé, proč se toto 

omezení platové základny netýká též soudců, potažmo 

státních zástupců a zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, jejichž plat se odvíjí od platu 

soudců.  

Požadujeme, aby platová základna byla snížena nejen 

některým představitelům, ale též soudcům a v souvislosti 

s tím automaticky i státním zástupcům a zaměstnancům 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Argumentaci uvedenou v důvodové zprávě (str. 3), že 

„představitelé moci soudní požívají v odměňování zvýšené 

ochrany své nezávislosti“ vnímáme jako nepřesvědčivou 

v souvislosti s proklamovaným cílem novely a s ohledem na 

Neakceptováno. Nad rámec. Navrhované 

znění odpovídá současné dikci dotčeného 

ustanovení. 

V případě soudců snížení platů prakticky 

není možné, jak vyplývá i z nálezu Ústavního 

soudu vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb., 

kterým byla část dotčeného zákona z tohoto 

důvodu zrušena – např. citovaný bod 69 

považuje i snížení o 16 % vzhledem 

k tehdejším okolnostem (podotýkáme, 

že hospodářská situace byla méně příznivá) 

za nepřiměřené. 

Změna výše násobku pro určení platových 

základen státních zástupců a některých 

zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových je nad rámec 

dotčeného návrhu, neboť by vyžadovala 

změnu konstrukce způsobu jejich 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

bod 69. nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 161/2014 Sb., ve kterém je výslovně uvedeno, že 

Ústavní soud nepovažuje „poměr mezi základnou pro platy 

soudců a průměrnou mzdou v nepodnikatelské sféře za 

ústavně nedotknutelný“.  

Jak státní zástupci, tak zaměstnanci Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových jsou součástí moci výkonné. 

Není zřejmé, proč právě tyto dvě profese mají požívat vyšší 

míru ochrany v odměňování ve vztahu k ostatním 

představitelům státní moci, jejichž plat je stanoven na 

základě zákona č. 236/1995 Sb. (např. ve vztahu ke členům 

Nejvyššího kontrolního úřadu).  

Dále v souvislosti s platovým ohodnocením těchto dvou 

skupin zaměstnanců státu nutno připomenout, že to nejsou 

jen ony, kdo hájí zájmy státu v soudních řízeních. Ve stejné 

pozici jsou též právníci mnohých ústředních správních úřadů, 

kteří rovněž zastupují Českou republiku před soudy všech 

instancí ve všech soudních věcech, tedy např. i před 

Ústavním soudem. Jejich plat se však neurčuje stejným 

způsobem jako plat těchto dvou profesí. Je nežádoucí, aby se 

platové poměry těchto osob tak neadekvátně vzdalovaly, 

když má platit zásada rovnosti v odměňování za práci stejné 

hodnoty. 

odměňování a, pravděpodobně, i přetržení 

vazby na platové základny soudců. Návrh 

však v souladu s pokyny předsedy vlády 

mění pouze výši násobku představitelů státní 

moci v § 3 odst. 3 zákona. 

Připomínkové místo na připomínce 

netrvá. 
 

 

Upozorňujeme, že v důsledku toho, že se bude při výpočtu 

platové základny vycházet z průměrné nominální měsíční 

mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v nepodnikatelské 

sféře, dojde ke zvýšení platové základny jak některých 

představitelů, tak soudců. Z údajů zveřejněných Českým 

statistickým úřadem činila v 1. až 3. čtvrtletí roku 2016 

průměrná hrubá měsíční mzda v nepodnikatelské sféře 

přepočtená na fyzické osoby 25 179 Kč měsíčně, avšak 

přepočteno na počty zaměstnanců činila průměrná mzda 

26 901 Kč měsíčně. 

Vysvětleno. Ke změně výše platových 

základen z tohoto důvodu nedojde, neboť 

v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze 

dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014 

se postupuje při stanovení platových 

základen již od roku 2015. Navrhovaná 

terminologická úprava pouze odráží existující 

praxi tak, aby do budoucna nevznikaly v této 

věci pochybnosti. 

Připomínkové místo na připomínce 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

netrvá. 

Nejvyšší soud 

e-mail: 

blanka.lanickova@nso

ud.cz (vedoucí 

kanceláře 

místopředsedy NS) 

Požadavek relativní neměnnosti platů soudců (zejména jejich 

snižování, potažmo „zmrazování“) by bylo možno vztáhnout 

i na ostatní osoby představitelů státní moci podle zákona. 

V každém jednotlivém případě úvah o změnách platů 

představitelů státní moci je nutno důkladně zvažovat všechny 

společenské dopady.  

Návrh argumentuje primárně potřebou zabránit „skokovému“ 

zvýšení platů, čemuž mělo být právě dřívější přechodnou 

úpravou zabráněno. Zmiňované přechodné období mělo také 

zajistit plynulé zvyšování platů na hodnotu 2,75, nikoliv tedy 

původní hodnotu 3, a to právě z toho důvodu, aby se 

nejednalo o skokové navýšení. Návrh by měl tedy řádně 

odůvodnit proč je plynulé navyšování upravené zákonem 

pojednou považováno za skokové – jinými slovy, zda 

stanovení 2,75 násobku platové základny bylo 

zákonodárcovým omylem, anebo má popřít rovněž jím 

založený režim nikoli „skokového“ zvýšení. Návrh v tomto 

bodě selhává. Neposkytuje žádný dostatečně důležitý důvod 

pro tento krok. Naopak ještě vykazuje iracionalitou, když 

samotný vychází z údajů naznačujícím skutečnost, že se státu 

hospodářsky daří - platy v nepodnikatelské sféře rostou, a je 

obecně sdíleným zjištěním, že rostou (mzdy) i jinde, v 

sektoru soukromém, zvyšují se důchody, atd. Zmrazování 

platů představitelů státní moci tedy v tomto ohledu zcela 

postrádá smysl. I představitelé státní moci mají legitimní 

očekávání, že jejich platy budou veličinou neměnnou, s níž 

Neakceptováno.  
Jedná se o návrh, který bude standardně 

předložen Parlamentu ke schválení; oba dva 

pilíře státní moci, kterých se návrh týká, o 

jeho přijetí budou v legislativním procesu 

prostřednictvím svých vrcholných orgánů 

moci rozhodovat. 

V uvedeném kontextu je třeba podotknout, že 

výše platů představitelů státní moci je 

zároveň i otázkou politickou, přičemž platy 

představitelů státní moci nepožívají 

kvalifikované ochrany, která je odůvodněná 

v jiných případech (u soudců z důvodu 

zachování nezávislosti, u zaměstnanců 

z důvodu alimentační funkce odměny za 

práci). Pokud se moc zákonodárná a moc 

výkonná rozhodne zpomalit růst platů svých 

představitelů, považuje to předkladatel za 

ústavně konformní. 

Připomínkové místo na připomínce 

podstatné povahy trvá. 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

mohou ve svých osobních poměrech počítat, resp. veličinou 

měnitelnou jen ve výjimečných situacích, kdy pro takovou 

změnu budou existovat přesvědčivé rozumné důvody. 

Navrhované zmrazování platů představitelů státní moci není 

navázáno na žádný objektivní důvod. 

Záměna obratu „průměrné nominální měsíční mzdy 

fyzických osob v nepodnikatelské sféře“ za „průměrné 

nominální měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v 

nepodnikatelské sféře“ pravděpodobně způsobí navýšení 

platové základy bez ohledu na změnu násobícího koeficientu, 

neboť nadále nebudou průměrovány platy celkového počtu 

osob, nýbrž počítány průměrné platy s ohledem na úvazky 

(průměr, který bude násoben, bude vyšší). Následkem toho je 

pak návrh vnitřně nekonzistentní, neboť chce prezentovat 

zmrazování platů představitelů státní moci, přičemž v rámci 

stejného kroku budou všechny platy navyšovány. 

Vysvětleno.  
Ke změně výše platových základen z tohoto 

důvodu nedojde, neboť v souladu 

s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 

2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014 se postupuje 

při stanovení platových základen již od roku 

2015. Navrhovaná terminologická úprava 

pouze odráží existující praxi tak, aby do 

budoucna nevznikaly v této věci pochybnosti. 

Připomínkové místo na připomínce 

podstatné povahy trvá. 

Nad rámec Nejvyšší státní 

zastupitelství 

e-mail: 

alo@nsz.brn.justice.cz 

(k rukám Mgr. Jiřího 

Pavlíka) 

Vzhledem k tomu, že nejsou finalizována pravidla pro 

zjišťování a zveřejňování údaje o průměrné hrubé měsíční 

nominální mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře, a to 

v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 

1440/2014 ze dne 29. 12. 2014, navrhuje Nejvyšší státní 

zastupitelství odložení projednávání citovaného návrhu 

zákona až do doby vyřešení otázky zjišťování a zveřejňování 

údaje o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě fyzických 

osob v nepodnikatelské sféře. 

Vysvětleno. Nad rámec návrhu.  
Návrh má za cíl pouze zafixování násobku 

průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře pro 

určení platové základny představitelů státní 

moci a terminologické zpřesnění v souladu 

s judikaturou Nejvyššího soudu. 

Otázka metodiky pro způsob stanovení 

průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře 

Českým statistickým úřadem je řešena 

v rámci příslušné expertní meziresortní 

skupiny paralelně a vyústí ve vydání 

prováděcího nařízení vlády. Ke změně 

zákona č. 236/1995 Sb. v této souvislosti 

nedojde. Navrhovaná změna zákona způsob 
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Ustanovení Připomínkové 

místo 

Připomínka Vypořádání 

stanovení metodiky průměrné mzdy 

v nepodnikatelské sféře nijak neovlivní. 

Připomínkové místo na připomínce 

netrvá. 
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Doplňující statistické údaje připomínkového řízení: 

Bez připomínek: 

Český statistický úřad 

Český telekomunikační úřad 

Kancelář prezidenta republiky 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zemědělství 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad vlády – Kabinet vedoucího úřadu vlády 

 

Připomínky nezaslali: 

Energetický regulační úřad 

Ministerstvo obrany 

Kancelář veřejného ochránce práv 

Kancelář Poslanecké sněmovny 

Kancelář Senátu 

Nejvyšší správní soud 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 

hnutí 

Úřad vlády – Ministr a předseda legislativní rady vlády 

Úřad vlády – Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

Ústav pro studium totalitních režimů 

 

Pouze doporučující připomínky zaslali: 

Ministerstvo životního prostředí 

Nejvyšší kontrolní úřad 

Úřad vlády – Odbor kompatibility 

Ústavní soud 
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