Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecně k návrhu:

Odborový svaz státních orgánů a organizací bere na vědomí snahu předkladatele řešit vyváženost odměňování soudců a státních zástupců. Kladně lze hodnotit, že tato změna může představovat určitou stabilizaci, pokud jde o platové podmínky státních zástupců.           Nesouhlasíme však s tou částí důvodové  zprávy a tedy i právní úpravou, pokud jde o údajně  “ tradiční “ rozdíl mezi platy státních zástupců a soudců.

a)	Jednak nejde o žádnou tradici, když se opakovaně  vyskytují období, kdy mají státní zástupci sníženy platy a soudci toto snížení odstraní podanými žalobami k Ústavnímu soudu, který navíc nepostupuje stejně, pokud jde o žaloby podané státními zástupci.V loňském roce bylo snížení platů soudcům ústavním soudem zrušeno, o stejné žalobě státních zástupců, podané ve stejné době, Ústavní soud až dosud nerozhodl, a tedy v roce 2010 byli státní zástupci jedinými státními zaměstnanci, kteří měli snížený plat. Poukazujeme například i na skutečnost, že i v roce 2011 nebyl proklamovaný 10% rozdíl dodržen, když pro soudce byla stanovena platová základna ve výši 54 005 Kč a pro státní zástupce v částce 46 557,-Kč.
Nejde tedy rozhodně o žádnou tradici a taková tradice by ani neměla žádné logické odůvodnění, když v okolních demokratických státech, které jsou členy Evropské unie, se odměňování soudců a státních zástupců v naprosté většině vůbec neliší ( viz i Slovensko).
b)	I při stejné platové základě by platové poměry soudců byly i nadále výhodnější, nežli státních zástupců, neboť soudci mají k platu dle § 5 odst.1 zák.č.236/1995 Sb. v platném znění ještě nárok na náhradu výdajů na reprezentaci a na odbornou literaturu ve výši 5,5 % platové základny , což u soudce okresního soudu představuje v současné době nezdaněnou částku 3 970,-Kč navíc. ( Navíc není zcela jasné, co se myslí náklady na reprezentaci, když soudce soudí ve služebním oděvu – taláru a nekoná žádná společenská setkání, náklady na nákup literatury pak nejsou nijak vyúčtovávány, přitom potřeby státních zástupců jsou co do literatury, kterou nezbytně potřebují k práci, stejné a vzhledem k tomu, že se strany ministerstva nejsou poskytovány dostatečné prostředky na nákup literatury úřední, nakupují si ji běžně ze svých prostředků, které jim nikdo nehradí). 

Dále máme za nezbytné připomenout, že postavení obou profesních skupin je vymezeno obdobnými podmínkami – dle čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod státním zástupcům stejně jako soudcům nepřísluší právo na stávku, čl. 44 LZPS zakládá shodně pro státní zástupce i soudce možnost omezit zákonem právo na podnikání a sdružování v politických stranách a hnutích. Stejně tak požadavek naprosté nezávislosti a nestrannosti je na státní zástupce zastupující veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonávající i další ze zákona vyplývající úkoly kladen ve stejné míře jako na soudce. Z uvedených důvodů považujeme  právní úpravu obsaženou v předloženém návrhu pro státní zástupce za diskriminující. 

Setrváváme proto na svém dřívějším stanovisku a požadujeme, aby byla platová základna zcela stejná pro soudce i státní zástupce, neboť při stejných kvalifikačních předpokladech pro výkon funkce ( státní zástupci se navíc, na rozdíl od soudců a advokátů, musí podrobovat prověrkám pro styk s utajovanými informacemi a poskytovat NBÚ citlivé údaje o sobě, svých majetkových poměrech, a to i ve  vztahu k rodinným příslušníkům) nejsou pro tento rozdíl, který je v ČR opakovaně uplatňován pouze s odkazem na zařazení v jiné části Ústavy ČR, dány žádné věcné důvody. Naopak právě zvýšené zákonné požadavky na výkon funkce státního zástupce by měly být tímto způsobem kompenzovány.
Tato připomínka je zásadní.


K čl. I:
V § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb. požadujeme následující znění  první věty:
“Platová základna je shodná s platovou základnou stanovenou pro soudce v zákoně o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.”
Zdůvodnění požadavku je obsaženo v obecné části.
Tato připomínka je zásadní.





                                                                                                                   Alena  Vondrová, v.r.
                                                                                                                     předsedkyně OS

V Praze dne 17.3.2011

