Hlavní zásady navrhované právní úpravy platů
ústavních činitelů a soudců pro rok 2013
(materiál má vláda projednávat 19. 7. 2012)
S účinností od 1. ledna 2013 navrhuje MPSV obnovit používání obecné platové
základny, jejíž výše bude společná pro představitele všech tří státních mocí, jako výraz jejich
rovnosti. Toto řešení zamezí vzdalování se úrovně platů za výkon jednotlivých funkcí
představitelů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
Zdůvodnění MPSV:
Cílem je vytvoření stabilní vazby mezi platy všech ústavních činitelů a vývojem mezd
v nepodnikatelské sféře, založené zákonem č. 309/2002 Sb., a aprobované jak Ústavním
soudem, tak představiteli nezávislé justice.
Snížení relace platové základny k průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře
z trojnásobku na 2,5násobek, k němuž došlo od 1. ledna 2011 zákonem č. 425/2010 Sb.,
označil Ústavní soud za platovou restrikci vůči soudcům.
Návrat k trojnásobku v obecné úpravě pro všechny osoby v působnosti zákona č.
236/1995 Sb. by kladl vysoké nároky na prostředky ze státního rozpočtu v roce 2013 i v
letech dalších, tj. v období, ve kterém se uplatňují úsporná opatření prakticky u všech skupin
obyvatelstva. Za přiměřené řešení, zejména vzhledem k současné ekonomické situaci a
možnostem státního rozpočtu, se proto považuje stanovení relace platové základny k
průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře ve výši 2,7násobku.
Názor odborů:
Jde o bezostyšné využití rozhodnutí Ústavního soudu (ve vztahu k soudcům).
Považujeme to za výsměch všem, zdravotně postiženým, důchodcům, nezaměstnaným a
rodinám s dětmi, kterým vláda ve většině případu ponechala pouze dávky hmotné
nouze, a i ty dále škrtá.
Obnovení používání jednotné výše platové základny od 1. ledna 2013 u všech
ústavních činitelů však vyžaduje zrušení úsporného opatření, stanoveného pro
představitele moci zákonodárné, výkonné a některých státních orgánů až do konce roku
2014 (v § 3a zákona č. 236/1995 Sb.). V důsledku zrušení tohoto ustanovení by se sice
uvedená platová základna „rozmrazila“ a zvýšila, avšak v dalších letech by byl její skokový
nárůst již eliminován a její výše by plynule reagovala na změnu výše statistické veličiny, tj.
průměrné mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře.
Podle údajů zveřejněných ČSÚ v roce 2011 průměrná nominální měsíční mzda
fyzických osob v nepodnikatelské sféře činila 22 857 Kč. Platová základna ústavních
činitelů a soudců má v roce 2013 dosáhnout 2,7 násobku uvedeného průměrného platu.
V roce 2013 se jedná o nárůst ve výši 9 983 Kč, tj. platová základna se ze
stávajících 51 731 Kč zvýší na 61 714 Kč.
Meziročně tak platová základna vzroste o 19,3 %, což znamená měsíční zvýšení
platu poslance o 10 800 Kč (na celkovou částku 66 700 Kč), platu ministra o 20 600 Kč
(na částku 127 200 Kč) a platu premiéra o 29 000 Kč (na částku 179 000 Kč).
Podle předloženého návrhu mají mít stejný procentní nárůst i náhrady
poskytované ústavním činitelům.

(Platová základna pro určení platu a náhrad výdajů soudců soustavy soudů ve smyslu
§ 8 zákona č. 6/2002 Sb., tj. Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, vrchních soudů,
krajských soudů a okresních soudů se v lednu 2013 oproti platové základně platné v červnu
2012 zvýší o 4 491 Kč, - nekomentujeme, protože se jedná o rozhodnutí Ústavního soudu.)
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty:
Odhad dodatečných výdajů na platy vč. příslušenství (bez paušálních náhrad výdajů,
které se však zvyšují rovněž o 19,3 %) spojených s realizací navrhovaného řešení by v roce
2013 činily celkové náklady 576,7 mil. Kč, z toho:
- u soudců Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, vrchních, krajských a
okresních soudů 352,1 mil. Kč,
- u soudců Ústavního soudu 5,3 mil. Kč,
- u ostatních představitelů státní moci uvedených v § 1 zákona č. 236/1995 Sb.
84 mil. Kč,
- u státních zástupců 128,4 mil. Kč,
- u zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 6,9 mil. Kč.
Podle hodnocení MPSV:
Předpokládané sociální dopady, dopady na rovnost mužů a žen, dopady na životní
prostředí a dopady na podnikatelské prostředí - ve vztahu k rovnosti mužů a žen je návrh
neutrální. Z navrhovaného řešení nevyplývají žádné sociální dopady, ani dopady na životní
prostředí ani na podnikatelské prostředí.
Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) - Na základě žádosti ministra práce
a sociálních věcí a Přehledu dopadů návrhu právního předpisu a posouzení podstaty
navrhovaného řešení rozhodla místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
dopisem č. j.: 7915/2012-RSL ze dne 25. května 2012, že z důvodu nadbytečnosti nebude
hodnocení dopadů regulace podle obecných pravidel provedeno.

