
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu 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 

(tisk 167) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 30. října 2018 
 

A. Poslanec Tomio Okamura 

SD 1417 

Za čl. I se vkládá čl. II, který zní:  

„Čl. II 

§ 3a 

Platová základna představitelů v letech 2019 až 2021 

 

Od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021 činí platová základna pro představitele 70 195 Kč.“. 

 

Dosavadní čl. II se označuje jako čl. III.  

 

B. Poslanec Jakub Michálek 

SD 1523 

Čl. I se nahrazuje novým článkem I, který zní: 

Čl. I 

V § 3 odst. 3 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 zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 161/2014 Sb. a zákona č. 359/2014 Sb., věta první zní:  

„Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,54násobek a pro soudce 

3,06násobek průměrné nominální měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním 

hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý 

kalendářní rok.“. 

 

V Praze 31. října 2018 

 

 

Jan VOLNÝ, v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru 

 

 

Marek BENDA, v.r. 

zpravodaj ústavně právního výboru  
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Poslanec Jakub Michálek 

 

SD 1527 

návrh doprovodného usnesení 

 

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny zní: 

 
k návrhu na určení orgánu, který rozhoduje o důvodech ztráty nároku dle § 38 odst. 1 zákona 

č. 236/1995 Sb., 

 

Poslanecká sněmovna 

 

stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podrobnější 

pravidla svých vnitřních poměrů takto: 

 

I. Určuje mandátový a imunitní výbor jako orgán rozhodující o důvodech ztráty nároku podle 

§ 38 odst. 1 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. 

 

II. Vyzývá poslance, aby řádně postupovali podle § 34 odst. 4 věty druhé a třetí 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 a oznamovali svoji nepřítomnost z důvodu dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) příslušnému orgánu sněmovny. 
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