
 
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslance Jana Lipavského na vydání zákona, kterým se mění zákon 
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů  
(sněmovní tisk č. 259) 

 
 

Vláda na své schůzi dne 19. září 2018 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, 

a to zejména z následujících důvodů: 

1. Vláda je toho názoru, že navrhované rozšíření výčtu funkcí, se kterými je neslučitelná 

funkce poslance Evropského parlamentu, je příliš široké a zakládá nerovnost s právní 

úpravou neslučitelnosti funkcí člena Parlamentu České republiky. Zatímco funkce člena 

Parlamentu České republiky je neslučitelná s výkonem funkce v pracovním nebo 

služebním poměru k České republice pouze tehdy, pokud jde o funkci jmenovanou nebo 

o funkci, v níž se při výkonu státní správy rozhoduje, navrhovaná úprava nastavuje 

bez náležitého zdůvodnění přísnější pravidlo neslučitelnosti funkcí a dopadá např. i 

na právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární či umělecké činnosti, 

ale i na výhradně pomocné, servisní či manuální práce.  

2. Stávající právní úprava nezakládá neslučitelnost funkce člena Parlamentu České 

republiky s postavením zaměstnance v pracovněprávním vztahu k územnímu 

samosprávnému celku. Jsou-li slučitelné tyto funkce, pak je podle vlády nedůvodné 

zakládat neslučitelnost funkcí v případě poslanců Evropského parlamentu. 

3. Vláda má pochybnosti, zda je navrhovaná úprava proporcionální. Vznikem 

neslučitelnosti funkcí by mandát poslance Evropského parlamentu zanikl, 

což v konkrétním případě např. z důvodu výkonu vědecké nebo pedagogické činnosti 

patrně nelze považovat za přiměřený následek. 

4. Vláda dále upozorňuje na některé legislativně technické nedostatky návrhu zákona. 

V navržené úpravě je namísto terminologicky správného výrazu „územní samosprávný 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSB4RCEKSD)



 2 

celek“ použit tvar „územně samosprávný celek“. Vláda také nepovažuje za vhodné 

nastavení účinnosti návrhu zákona na den zahájení první schůze Evropského 

parlamentu po volbách do Evropského parlamentu konaných po vyhlášení 

navrhovaného zákona. Pokud by se nově doplňovaná podmínka neslučitelnosti funkcí 

neměla vztahovat na dosavadní poslance Evropského parlamentu, bylo by podle vlády 

vhodnější upravit toto pravidlo v rámci přechodných ustanovení a účinnost 

navrhovaného zákona nastavit na konkrétní datum nebo na konkrétní dobu ode dne 

vyhlášení zákona. 
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