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PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM 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, 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. 425/2002 

Sb. zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 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., zákona č. 

388/2005 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., 

zákona č. 269/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010 

Sb., zákona č. 267/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 

181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 359/2014 Sb., zákona č. 

24/2017 Sb., zákona č. 316/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona 

č. 178/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb. s vyznačených navrhovaných změn: 

 

 

§ 3 

 

Plat  

  

 (1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek dále stanovených. 

  

 (2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného v 

závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč 

nahoru. 

  

 (3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,5násobek a 

pro soudce 3násobek průměrné nominální měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v 

nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za 

předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením.1)
 Od 

1. ledna do 31. prosince 2021 činí platová základna osob uvedených v § 1 písm. a) částku 

84 060 Kč.   

 

  

 (4) Od 1. ledna do 31. prosince 2010 činí plat poslance, představitele a poslance 

Evropského parlamentu 96 % platu podle tohoto zákona a podle čl. XLVIII zákona č. 261/2007 

Sb. 
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