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Úvod

Tato práce se věnuje zejména platům poslanců, kteří nevykonávají žádnou vedoucí funkci, v
dolních komorách jednotlivých států.
Platy ostatních státních funkcionářů jsou uvedeny zejména pro srovnání s platy poslanců.
Tabulka uvádí i poměr průměrného platu ve státě a poslaneckého platu. Rovněž je uvedena
skutečnost, zda se poslanecký plat vypočítává podle jiného údaje, například průměrného platu.
Práce byla několikrát novelizována, každá tabulka jednotlivého státu uvádí rok, k němuž se
uvedené údaje vztahují.
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Belgie

Belgie
2010

1.
abs. hodnota
platu před
zdaněním a

pojišť.

PP plat je
vázán

2.
 paušální

pen.požitky
/nedaní se/

celkem plat +
paušál

PP 3.
sl. cesty

4.
 vykazované
pen. požitky

5.
ostatní požitky

Poslanec 7 408,15 EUR 2,24 ano,
stejný
jako radní
Státní
rady

1 892,49 EUR 9 300,64 EUR 2,81 n úhrada PC a
připojení
k internetu

tiskárna,
papíry,
fotokopie

Státní tajemník 17 217, 67 EUR 5,2

Ministr 18 083,58 EUR 5,46

Předseda vlády
/ Místopředseda
vlády

18 399,5 EUR 5,56
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Vysvětlivky k názvům rubrik:
1. Plat /danění uvedeno shora/
PP - poměr poslaneckého platu a průměrného platu ve státě. V roce 2009 byla průměrná nezdaněná mzda 3 310,23 EUR. 2. Paušál /danění uvedeno shora/ -
jde o požitky bez ohledu na výkon poslance
PP - poměr poslanecké výplaty včetně paušálu k průměrnému platu ve státě
3. Požitky navázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.
4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů
5. Nepeněžité požitky
n - údaje se nepodařilo získat
ne - žádné požitky se neposkytují

Komentář k Belgii:
Rubrika 1

Součástí platu poslance jsou náhrady za svátky, dále poslanci dostávají ke konci roku bonus 2 992,87 EUR. Plat je navázán na platy zaměstnanců ve
státní správě a na jejich roční index růstu, v současnosti 2 %.

Rubrika 4
Maximální náhrada nákladů za PC činí 1 500 EUR. Úhrada internetového připojení je do částky 42 EUR měsíčně.

Rubrika 5
Poslanec má nárok na papír a obálky zdarma, na 4 000 fotokopií, tiskárnu zdarma + dvojnásobnou kvótu toneru a papíru, pokud se dokumenty

parlamentu posílají pouze elektronicky.
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Estonsko

Estonsko
2010

1.
abs. hodnota
platu před
zdaněním a

pojišť.

PP plat je vázán 2.
 paušální

pen.požitky
/nedaní se/

Celkem plat
+ paušál

PP 3.
sl. cesty

4.
 vykazované pen.

požitky
/do částky/

5.
ostatní požitky

Poslanec 3 288 EUR 4 Ano 10 % z platu
329 EUR

3 617 EUR 4,4 n Ve výši do 30 %
platu poslance +
10 % na bydlení*

Poskytnutí
bydlení

Předseda
výboru

3 699 EUR 4,5 10 % z platu
370 EUR

4 069 EUR 4,95 n dtto

Místo-
předseda

4 521 EUR 5,5 10 % z platu
452 EUR

4 973 EUR 6,05 n dtto

Předseda 4 932 EUR 6 10 % z platu

493 EUR

5 425 EUR 6,6 n dtto

Ministr 4 521 EUR 5,5 20 % z platu

904 EUR

5 425 EUR 6,6 n n

Předseda
vlády

4 932 EUR 6 20 % z platu

986 EUR

5 918 EUR 7,2 n n
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Vysvětlivky k názvům rubrik:
1. Plat /danění uvedeno shora/
PP - poměr poslaneckého platu a průměrného platu ve státě. Ve II. čtvrtletí roku 2010 byla průměrná nezdaněná mzda 822 EUR.
2. Paušál /danění uvedeno shora/ - jde o požitky bez ohledu na výkon poslance
PP - poměr poslanecké výplaty včetně paušálu k průměrnému platu ve státě
3. Požitky navázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.
4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů
5. Nepeněžité požitky
n - údaje se nepodařilo získat
ne - žádné požitky se neposkytují

Komentář k Estonsku:
Rubrika 1

Platy poslanců jsou určovány ročně v návaznosti na roční průměrnou mzdu v Estonsku. Platy ministrů jsou určovány čtvrtletně v závislosti na
čtvrtletní průměrné mzdě.

Rubrika 4
Pro poslance, kteří podle evidence obyvatel nebydlí v Tallinnu nebo v přilehlých oblastech, je na žádost poskytován příspěvek do výše 10 % platu.
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Evropský parlament

Evropský
parlament

2010

1.
abs. Hodnota

platu před
zdaněním a

pojišť.

Plat je
vázán

2.
 paušální

pen.požitky
/nedaní se/

celkem plat +
paušál

3.
sl. cesty

4.
 vykazované
pen. požitky

5.
ostatní požitky

Poslanec EP 7 807,12 EUR Ano
38,5 %
základního
platu
soudce
Evropského
soudního
dvora

4 202 EUR 12 009,12 EUR hrazeny cesty
na zasedání +
další cesty

denní
příspěvek

N
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Vysvětlivky k názvům rubrik:
1. Plat /danění uvedeno shora/
2. Paušál /danění uvedeno shora/ - jde o požitky bez ohledu na výkon poslance
3. Požitky navázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.
4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů
5. Nepeněžité požitky
n - údaje se nepodařilo získat
ne - žádné požitky se neposkytují

Komentář k Evropskému parlamentu:
Rubrika 3

Pro oficiální cesty mimo cest na zasedání je stanoven příspěvek v maximální roční výši 4 148 EUR.

Rubrika 4
Denní příspěvek za akce v rámci EU 298 EUR/den, akce mimo rámec EU po podepsání ofic. prezenční listiny 149 EUR/den.
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Finsko

Finsko
2010

1.
abs. Hodnota

platu před
zdaněním a

pojišť.

PP plat je
vázán

2.
paušální

pen.požitky
/daní se
20%/

celkem plat
+ paušál

PP 3.
sl. cesty

4.
vykazované

peněžité
požitky

/do částky/

5.
ostatní
požitky

Poslanec 5 948 EUR
(6 395 EUR po
12 letech služby)

1,87 stát. zaměst.
A27

987 EUR až *
dle bydliště a
služ. roků

6 935  až
8 204 EUR

2,18 - 2,58 upraveno
zákonem

n cestov. po
Finsku zdarma

Místopř. 9 135 EUR 2,87 dtto dtto 10 122 EUR
až
10 944 EUR

3,17 - 3,44 dtto n dtto

Předseda 10 962 EUR 3,44 dtto dtto 11 949 EUR
až  12 771

3,75 - 4,01 dtto n dtto

Ministr
vlády

9 135 EUR 2,87 n n n N n n n

Předseda
vlády

10 962 EUR 3,44 n n n N n n n
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Vysvětlivky k názvům rubrik:
1. Měsíční plat /danění uvedeno v rubrice/
PP - poměr platu funkcionáře a průměrného platu ve státě, průměrný plat ve Finsku byl v r. 2009 přibližně 3 184 EUR (nezdaněný).
2. Paušál /danění uvedeno shora/ - jde o požitky poskytované bez ohledu na výkon poslance
PP - poměr poslanecké výplaty včetně paušálu k průměrnému platu ve státě
3. Požitky vázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.
4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů o výdajích
5. Nepeněžité požitky
n - údaje se nepodařilo získat
ne - žádné požitky se neposkytují

Komentář k Finsku:

Rubrika 1.
Výška poslaneckého platu je závislá na počtu odsloužených let. Předsedové výborů navíc dostávají příspěvek 670 EUR a předsedové 4 hlavních
výborů (Velký, Ústavněprávní, Zahraniční a Rozpočtový) dostávají příspěvek 1 106 EUR. Místopředseda Daňového podvýboru pobírá příspěvek
670 EUR, ostatní předsedové podvýborů 442 EUR. Předsedové parlamentních klubů s více jak 16 členy dostávají navíc příspěvek 1106 EUR,
klubů s méně jak 16 členy 670 EUR, předsedové jedno a dvoučlenných klubů nedostávají žádný příspěvek. Členové parlamentu, kteří jsou zároveň
ministry, pobírají pouze polovinu  svého poslaneckého platu a náhrad. V roce 2011 se od 1. května platy poslanců zvýší o 6.5 %.

Rubrika 2.
Výška kompenzace nákladů se řídí vzdáleností bydliště. Oblast Helsinek 987 EUR, region Uusimaa 1 316 EUR, ostatní volební obvody
1 809 EUR. Kompenzace se nedaní.
Cestování železnicí, letadlem a dálkovým autobusem po Finsku a taxi v Helsinkách pro služební účely.
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Francie

Francie
2010

1.
abs. Hodnota

platu před
zdaněním a

pojišť.

PP plat je
vázán

2.
 paušální

pen.požitky
/nedaní se/

celkem plat +
paušál

PP 3.
sl. cesty

4.
 vykazované
pen. požitky

5.
ostatní požitky

Poslanec 7 100,15 EUR 2,58 ano 6 412 EUR 13 512,15 EUR 4,9 Upraveno
Assemblé
Nationale

až do výše
9 138 EUR

služební
kancelář,
telefon,
internet,
doprava služ.
vozem,
korespondence

Ministr 18 192,96 EUR 6,6

Předseda
vlády

27 287,95 EUR 9,9

Prezident 27 287,95 EUR 9,9
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Vysvětlivky k názvům rubrik:
1. Plat /danění uvedeno shora/
PP - poměr poslaneckého platu a průměrného platu ve státě. V roce 2009 byla průměrná nezdaněná mzda 2 755,44 EUR.
2. Paušál /danění uvedeno shora/ - jde o požitky bez ohledu na výkon poslance
PP - poměr poslanecké výplaty včetně paušálu k průměrnému platu ve státě
3. Požitky navázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.
4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů
5. Nepeněžité požitky
n - údaje se nepodařilo získat
ne - žádné požitky se neposkytují

Komentář k Francii:
Rubrika 1

Plat poslance se skládá ze tří složek: Indemnité de base 5 514,68 EUR, Indemnité de residence, 164,44 EUR (3 %), Indemnité de fonction
1 420,03 EUR (25 %).

Rubrika 4
Poslanec dostává k dispozici částku až do výše 9 138 EUR na platy svých asistentů a zaměstnanců.

Rubrika 5
Poslanci mají nárok na cestování 1. třídou ve vlacích SNCF, v případě delších cesty i na lůžkové a lehátkové vozy. Poslanci dále pro oficiální cesty

po Paříži mohou používat dvacítku oficiálních vozů a v případě potřeby také vozy taxislužby. Dále mohou poslanci z metropolitní (evropské) části Francie
využívat až 40 zpátečních letů mezi volebním obvodem a Paříží a 6 zpátečních letů v rámci metropolitní Francie. Poslanci ze zámořských departmentů a
teritorií mají nárok na 26 letů mezi volebním obvodem a Paříží. Poslanci vzdálení více, než 12 hodin letu mají nárok na 16 zpátečních letů. Dále mají
poslanci nárok na stravování ve 2 restauracích. Poslanec může získat prostřednictvím Assemblée Nationale získat půjčku na bydlení na 10 let s 2 % úrokem
do výše 76 225 EUR. Poslanci mohou zdarma posílat korespondenci související s výkonem mandátu.
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Itálie

Itálie
2008

1.
abs. hodnota
platu před
zdaněním a

pojišť.

PP plat je
vázán

2.
 paušální

pen.požitky
/nedaní se/

celkem plat +
paušál

PP 3.
sl. cesty

4.
 vykazované pen.

požitky

5.
ostatní požitky

Poslanec 11 703,64 EUR 5,34 ne 4 003,11 +
4 190 EUR

19 896,75 EUR 9,08 3 323,7
resp.
3 995,1
EUR

až  3 098 EUR
ročně na telefon
(poslancům není
poskytován
mobilní telefon)

průkaz na
cestování
v rámci státu
pro všechny
druhy dopravy

Předseda vlády
+ poslanec

15 275,34 EUR 6,97 Dtto 23 468,45 EUR 10,71

Ministr +
poslanec

15 105,26 EUR 6,89 Dtto 23 298,37 EUR 10,63

Undersecretary
+ poslanec

14 770,41 EUR 6,74 Dtto 22 963,52 EUR 10,48

Předseda vlády 16 806,06 EUR 7,67 Ne

Ministr 16 563,1 EUR 7,56 Ne

Undersecretary 16 084,72 EUR 7,34 Ne
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Vysvětlivky k názvům rubrik:
1. Plat /danění uvedeno shora/
PP - poměr poslaneckého platu a průměrného platu ve státě. V roce 2008 byla průměrná nezdaněná mzda 2 192 EUR.
2. Paušál /danění uvedeno shora/ - jde o požitky bez ohledu na výkon poslance
PP - poměr poslanecké výplaty včetně paušálu k průměrnému platu ve státě
3. Požitky navázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.
4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů
5. Nepeněžité požitky
n - údaje se nepodařilo získat
ne - žádné požitky se neposkytují

Komentář k Itálii:
Rubrika 1

Z poslaneckého platu jsou měsíčně odečítány sociální, zdravotní a další dávky. Čistý základní plat poslance tak činí pouze 5 486,58 EUR. Poslanci
pobírají svůj plat ve 12 měsíčních dávkách, ministři pak pobírají platů 13. Členové kabinetu, kteří jsou zároveň poslanci, pobírají svůj ministerský plat ve
výši o 30 % snížené oproti neparlamentním ministrům. Předseda vlády pobírá ministerský plat navýšený o 50 %. Platy poslanců a ministrů jsou
kumulativní.

Rubrika 2
Poslanci pobírají náhrady 4 003,11 EUR na život v Římě a 4 190 EUR měsíčně pro kompenzaci nákladů styků s voliči.

Rubrika 3
Poslanci pobírají náhrady za cestu z místa svého bydliště na nejbližší letiště a z letišť Rome-Fiumicino a Montecitorio do Říma ve výši

3 323,7 EUR, resp. 3 995,1 EUR pro cesty na delší vzdálenosti od letiště než 100 km. Tyto náhrady poslanci pobírají čtvrtletně.
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Litva

Litva
2010

1.
abs. hodnota
platu před
zdaněním a

pojišť.

PP plat je vázán 2.
 paušální

pen.požitky
/nedaní se/

celkem plat +
paušál

PP 3.
sl. cesty

4.
 vykazované pen.

požitky
/do částky/

5.
ostatní požitky

Poslanec 6 910 LTL
(+ 3 % za každé 3
roky, max. 30 %)

3,4 Ne 2 056 LTL 8 966 LTL 4,41 v rámci
paušálu

Ne ne

Předseda
výboru

7 736 LTL 3,81 9 792 LTL 4,82

Místo-
předseda

8 271 LTL 4,07 10 327 LTL 5,08

Předseda 9 194 LTL 4,53 11 250 LTL 5,54

Ministr 8 483 LTL 4,18 n n N

Předseda
vlády

9 194 LTL 4,53 n n N
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Vysvětlivky k názvům rubrik:
1. Plat /danění uvedeno shora/
PP - poměr poslaneckého platu a průměrného platu ve státě. V roce 2010 byla průměrná nezdaněná mzda 2 031 LTL v celé ekonomice a 2 136 LTL ve
veřejném sektoru.
2. Paušál /danění uvedeno shora/ - jde o požitky bez ohledu na výkon poslance
PP - poměr poslanecké výplaty včetně paušálu k průměrnému platu ve státě
3. Požitky navázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.
4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů
5. Nepeněžité požitky
n - údaje se nepodařilo získat
ne - žádné požitky se neposkytují

Komentář:
Rubrika 1

Plat poslanců je určován prostřednictvím základní sumy 450 LTL, která je podle funkce násobena koeficientem (15,36; 17,19; 18,38; 20,43 podle
pořadí v tabulce). K paušálu se dále započítává bonus 3 % za každé 3 roky ve funkci, maximálně však 30 % platu.

Rubrika 2
Každý poslanec dostává fixní částku přímo na svůj účet, z této si hradí veškeré další výdaje související s výkonem funkce včetně úhrady cest do

zahraničí.
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Německo

Německo
2009

1.
abs. hodnota
platu před
zdaněním a

pojišť.

PP plat je
vázán

2.
 paušální

pen.požitky
/nedaní se/

celkem plat
+ paušál PP

3.
sl.cesty

4.
vykazované

peněžité
požitky

/do částky/

5.
 ostatní
požitky

Poslanec 7 668 EUR 2,25 Platová
skupina
R6/B6

3 868 EUR 11 536 EUR 3,38 neomezeně
na cesty dle
pravidel

n zdarma,
některé služby
omezeny

Místopř. 11 502 EUR 3,37 dtto dtto 15 370 EUR 4,51 Dtto n dtto

Předseda 15 336 EUR 4,50 dtto dtto 19 204 EUR 5,63 Dtto dtto

Spolk.
ministr

12 860 EUR plat nejv.
úředníků
/B11/ a f.
příplatek st.
zam.

jsou
zahrnuty do
platu

služ. byt za
poplatek

Spolk.
kancléř

15 832 EUR dtto dtto služ. byt místo
paušálu,
ostatní:n
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Vysvětlivky k názvům rubrik:

1. Měsíční plat /danění  uvedeno v rubrice/

PP - poměr platu funkcionáře a průměrného platu ve státě. V roce 2009 byl průměrný plat v Německu 3 410 EUR.

2. Paušál /danění uvedeno shora/ - jde o požitky poskytované bez ohledu na výkon poslance

PP - poměr poslanecké výplaty včetně paušálu k průměrnému platu ve státě

3. Požitky navázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.

4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů o výdajích

5. Nepeněžité požitky

n - údaje se nepodařilo získat

ne - žádné požitky se neposkytují
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Komentář k Německu:

Rubrika 1.
Plat ministra a kancléře se odvozuje z tarifního platu spolkových úředníků /základna/. Spolkoví ministři mají koeficient 1.33 základny, spolkový
kancléř pak 1.67 základny. K tomu pobírá ministr spolkové vlády funkční příplatek, stanovený opět koeficientem pro ministry 1.33 vzhledem k
funkčnímu příplatku určité tarifní třídy. Další položkou je příplatek za mandát, který pobírají členové Bundestagu v poloviční výši poslaneckého
platu. Plat poslanců je určen zákonem podle §11 Abgeordneten Gesetz.

Rubrika 2.
Paušální částka na výdaje, jejím účelem jsou:
Náklady kanceláře v obvodu /telefony, poštovné, nájem, pracovník/
Dodatkové náklady výkonu mandátu v sídle Bundestagu /ubytování - Zweitwohnung, diety/ a diety během služebních cest po SRN.
Náklady cest v SRN.

Rubrika 3.
Cestovné na schválených vnitrostátních cestách /letenky a lůžkové vagóny/, diety při služebních cestách v Německu podle zákona, ubytování a
diety při služ. cestách do zahraničí /dle stanovených pravidel a po povolení cesty/.

Rubrika 4.
Za pracovníky v parlamentu, kteří jsou k dispozici poslanci, včetně jejich odměn a pojištění, stanoveno rozhodnutím Rady starších. Plat je vyplácen
kanceláří Sněmu.

Rubrika 5.
Kancelář ve Sněmu, použití vnitrostátní železnice, použití služebních aut po Bonnu, používání telefonů ve Sněmu, používání faxů, používání
hardware a software ve Sněmu dle pravidel.
Faxování a jiné elektronické spoje zdarma, telex, telegrafování apod.
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Nizozemsko

Nizozemsko
2009

1.
abs. hodnota
platu před
zdaněním a

pojišť.

PP plat je
vázán

2.
 paušální

pen.požitky
/daní se/

celkem plat +
paušál

PP 3.
sl. cesty

4.
 vykazované
pen. požitky

5.
ostatní požitky

Poslanec 7 311,56 EUR 1,97 ano,
podle platu
stupnice
BBRA –
schall 16

584,88 EUR
+ další

7 895,88 EUR 2,12 Viz. komentář Náhrada
nákladů na
ubytování
v závislosti
na
vzdálenosti
od
parlamentu

Průkaz na
osobní
veřejnou
dopravu

Předseda 9 870,61 EUR  2,66 dtto 789,65 EUR
+ další

10 660,26 EUR 2,87 Dtto

Státní
tajemník

9 691,95 EUR 2,61 BBRA –
schaal 20

775,36 EUR 10 467,31 EUR 2,82 n

Ministr 10 325,86 EUR 2,78 BBRA –
schaal 21

826,07 EUR 11 151,93 EUR 3 n

Předseda
vlády

10 325,86 EUR 2,78 dtto 826,07 EUR 11 151,93 EUR 3 N



PI 1.113 21

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vysvětlivky k názvům rubrik:
1. Plat /danění uvedeno shora/
PP - poměr poslaneckého platu a průměrného platu ve státě. V roce 2009 byla průměrná nezdaněná mzda 3 717,57 EUR.
2. Paušál /danění uvedeno shora/ - jde o požitky bez ohledu na výkon poslance
PP - poměr poslanecké výplaty včetně paušálu k průměrnému platu ve státě
3. Požitky navázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.
4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů
5. Nepeněžité požitky
n - údaje se nepodařilo získat
ne - žádné požitky se neposkytují

Komentář k Nizozemsku:
Rubrika 1

Poslancům, kteří zastávají různé funkce v parlamentu náleží příplatek až do výše 35% k základnímu platu.

Rubrika 2
Poslancům náleží příplatek za svátky ve výši 8 % platu, dále jim náleží příplatek na konci roku a roční paušální náhrada za výkon funkce ve výši

2 323,23 EUR.

Rubrika 3
Poslanci dostávají kompenzaci cestovních nákladů podle Income Tax Act, dále jsou jim hrazeny cesty autem až do celkového součtu 17 500 km

ročně.
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Polsko

Polsko
2008

1.
abs. hodnota
platu před
zdaněním a

pojišť.

PP plat je vázán 2.
 paušální

pen.požitky
/nedaní se/

celkem plat +
paušál

PP 3.
sl. cesty

4.
 vykazované pen.

požitky

5.
ostatní požitky

Poslanec 9 892, 30 PLN 3,32 Ano 2 473,08 PLN 12 365,38 PLN 4,14 N Náklady na chod
kanceláře +
vybavení

Zdarma
doprava, další.

Předseda
výboru

11 870,76 PLN 3,98 dtto 14 343,84 PLN 4,81 N Dtto

Předseda 11 870,76 PLN 3,98 dtto 14 343,84 PLN 4,81 N Dtto

Ministr 14 520,34 PLN 4,87

Předseda
vlády

16 675,52 PLN 5,59
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Vysvětlivky k názvům rubrik:
1. Plat /danění uvedeno shora/
PP - poměr poslaneckého platu a průměrného platu ve státě. V roce 2008 byla průměrná nezdaněná mzda 2 983,98 PLN.
2. Paušál /danění uvedeno shora/ - jde o požitky bez ohledu na výkon poslance
PP - poměr poslanecké výplaty včetně paušálu k průměrnému platu ve státě
3. Požitky navázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.
4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů
5. Nepeněžité požitky
n - údaje se nepodařilo získat
ne - žádné požitky se neposkytují

Komentář k Polsku:
Rubrika 1

Plat poslanců je ekvivalentem platu náměstků ministrů, ale je dále upraven zvláštním zákonem o platech vysokých ústavních činitelů.

Rubrika 4
Poslanci mají nárok na finance na zřízení kanceláře (počítače) a na náhradu provozních nákladů.

Rubrika 5
Poslanci mají nárok na cestování zdarma v prostředcích veřejné osobní dopravy po domácím území, na cestování letadlem v rámci Polska a

cestování městskou hromadnou dopravou. Mají nárok na sociální dávky pro sebe a pro své rodinné příslušníky, nárok na bezplatnou lékařskou péči včetně
péče o vysoké ústavní činitele (i pro rodinu), nárok na oficiální tiskoviny a sněmovní noviny. Dále mají nárok na hlavičkové obálky a hlavičkový dopisní
papír a bezplatnou korespondenci spojenou s výkonem mandátu. Poslanci mají nárok na bezplatné ubytováni v hotelu Sejmu.
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Rakousko

Rakousko
2008

1.
abs. hodnota
platu před
zdaněním a

pojišť.

PP plat je vázán 2.
paušál.
peněž.
požitky

celkem plat +
paušál

PP 3.
sl. cesty

4.
vykazované peněžité

požitky
 /do částky/

5.
ostatní požitky

Poslanec Nár.
rady

8 160 EUR 2,52 stanoven úst.
Zákonem

ne diety a ubytování  /cest.
náhrady/ podle předpisu
pro spolk. úředníka
nejvyššího stupně

náhrada nákladů  se
zvyšuje se  podle
vzdálenosti bydliště od
sněmovny

Ne

Poslanec
Spol.rady

4 080 EUR 1,26 odvozen z platu
poslance, 50%

ne Dtto Dtto Dtto

Předs. klubu
NR

170% platu
poslance NR,
13 782 EUR

4,26 Dtto ne Dtto Dtto

Předseda NR 210% platu
poslance NR,
17 136 EUR

5,29 Dtto ne Dtto Dtto služeb. Auto

Spolk. ministr 200% platu
poslance NR,16
320 EUR

5,04 Dtto ne dtto, jen  ubytování a
vnitrostátní cesty bez
cest. náhrad

N služeb. Auto

Spolk. kancléř 250% platu
poslance NR, 20
400 EUR

6,3 Dtto ne Dtto N služeb. Auto

Spolk.
prezident

280% platu
poslance,
22 848 EUR

7,06 Dtto ne Dtto N služ. Byt
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Vysvětlivky k názvům rubrik:

1. Plat /danění uvedeno shora/
PP - poměr poslaneckého platu a průměrného platu ve státě. Průměrný plat byl v Rakousku v r. 2008 přibližně 3 237 EUR.
2. Paušál /danění uvedeno shora/ - jde o požitky bez ohledu na výkon poslance
PP - poměr poslanecké výplaty včetně paušálu k průměrnému platu ve státě
3. Požitky navázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.
4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů o výdajích
5. Nepeněžité požitky
n - údaje se nepodařilo získat
ne - žádné požitky se neposkytují

Komentář k Rakousku:

Rubrika 1.
Funkcionáři dostávají každý 1/4 rok šestinu součtu platů za 1/4 rok, takže berou 13 a 14 plat ve výši svého platu.

Rubrika 3.
Všichni poslanci dostávají cestovní náhrady ve výši, stanovené zákonem o spolkových úřednících, a to ve výši pro nejvyššího úředníka, pokud je
cesta schválena předsedou příslušné komory.
Ostatní funkcionáři /členové vlády/ nemají náhradu za ubytování omezenou, ale řídí se výší skutečných nákladů. Nedostávají diety na služební
cesty vnitrostátní.
Na cesty, celé hrazené státem, se předcházející pravidla nevztahují.

Rubrika 4.
Poslanci obou komor mají nárok na náhradu všech nákladů, které jim vznikly prostřednictvím výkonu mandátu /cestovné, ubytování, náklady
kanceláře včetně jejího provozu a zaměstnanců, pokud jejich plat není hrazen z kanceláře komory, na náhradu ve výši věcných nákladů. Výše
těchto náhrad se odvozuje z výše platů státních úředníků.
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

Slovensko

Slovensko
2010

1.
abs. Hodnota

platu před zdaněním
a pojišť.

PP plat je vázán 2.
 paušální

pen.požitky
/nedaní se/

celkem plat +
paušál

PP 3.
sl. cesty

4. vykazované
peněžité požitky

/do částky/

5.
ostatní požitky

Poslanec 3 x prům. nom
mzda v SR =
2 235 EUR

3 prům. nom.
měs. plat v NH
za předchozí
rok zaokrouhl.
nahoru  na celé

určí NR
usnesením

náhrada ubytování na služ.
cestě, odměna
asistenta ve výši
80 % platu
poslance, technika
+ provoz kanceláře

prostředky hrom.
dopravy zdarma,
letadla jen u
schvál. cest

Př. Výboru Poslanec + 165,97 =

2 400,97  EUR
dtto náhrada Dtto Dtto

Místopřed
seda

Poslanec + 331,94 =

2 566,94 EUR
dtto náhrada Dtto dtto plus bezplatný

byt, pokud nebydlí
v Bratisl., služ. vůz
a telef.

Předseda Poslanec + 497,91 =

2 732,91 EUR
dtto náhrada Dtto dtto, byt v každém

případě

Ministr 1,5 x plat poslance =

3 352,5 EUR
určí vláda
usnesením

náhrada bezpl. byt pokud
nebydlí v
Bratisl.,služ. vůz a
telef.

Předseda vlády 1,5 x plat poslance +
746,87 =

4 099,37 EUR

dtto náhrada bezpl. byt, služ.
vůz a telef.

Prezident 4 x plat poslance =

8 940 EUR
1 327,76 EUR 150 % náhrad

předsedy NR
bezpl. byt, služ.
vůz, telef.
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Vysvětlivky k názvům rubrik:

1. Plat /danění uvedeno shora/
PP - poměr poslaneckého platu a průměrného platu ve státě /průměrný plat na Slovensku v r. 2009 byl 745 EUR.
2. Paušál /danění uvedeno shora/ - jde o požitky bez ohledu na výkon poslance
PP - poměr poslanecké výplaty včetně paušálu k průměrnému platu ve státě
3. Požitky navázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.
4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů o výdajích
5. Nepeněžité požitky
n - údaje se nepodařilo získat
prázdná rubrika - žádné požitky se neposkytují

Rubrika 1.
Poslanci NRSR náleží plat ve výšce trojnásobku průměrného měsíčního platu pracovníka národního hospodářství SR za předcházející kalendářní
rok, zaokrouhlená nahoru na celé EUR.

Rubrika 2.
Paušál poslance /na diety a náhrady spojené s výkonem funkce/ stanoví NR usnesením, které v současné době stanoví, že je paušál 70 % ze
základního platu u bratislavských poslanců a 80 % u ostatních.

Rubrika 3.
Cestovní náhrady za zahraniční služební cesty poslanců určí NR usnesením.
Cestovní náhrady za zahraniční služební cesty členů vlády určí vláda usnesením.
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Švédsko

Švédsko
2008

1.
abs. hodnota
platu před

zdaněním a pojišť.

PP plat je
vázán

2.
paušální

pen.požitky

celkem plat +
paušál

PP 3.
sl. cesty

4.
vykazované

peněžité
požitky

 /do částky/

5.
ostatní
požitky

Poslanec 51 200 SEK 1,74 ne ne n n vnitrost.
cesty
neomezeně,
zahr. cesty
do 50000
SEK

26,5 SEK na
10 km plus
telefony plus
ubytování pře
noc na jednání
350 SEK/noc
aj.

roční pas na
železnici, taxi a
lety
vybavení
kanceláře
v parlamentu

Předs.
výboru

51 200 SEK plus
20%, tj. 61440 SEK

2,09 dtto dtto n n dtto dtto

Místo-
předseda

51 200 SEK plus
30%, tj. 66560 SEK

2,26 dtto dtto n n n n

Předseda 126000 SEK 4,29 dtto dtto n n n n

Ministr n n dtto n n n n n

Předseda
vlády

126000 SEK 4,29 dtto n n n n n



PI 1.113 29

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vysvětlivky k názvům rubrik:
1. Plat /danění uvedeno shora/
PP - poměr poslaneckého platu a průměrného platu ve státě. Průměrný plat byl v r. 2008 ve Švédsku přibližně 29 372 SEK.
2. Paušál /danění uvedeno shora/ - jde o požitky bez ohledu na výkon poslance
PP - poměr poslanecké výplaty včetně paušálu k průměrnému platu ve státě
3. Požitky navázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.
4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů o výdajích
5. Nepeněžité požitky
n - údaje se nepodařilo získat
ne - žádné požitky se neposkytují

Komentář ke Švédsku:
Rubrika 1.

Plat poslanců určuje výbor nezávislý na parlamentu.
Rubrika 2.

Tzv. náhrada nákladů na sekretářskou pomoc, poštovné, noviny, časopisy, knihy, které nejsou v parlamentu k dispozici, náklady na reprezentaci.
Poslanci jsou odpovědni za vykázání nákladů v daňovém přiznání a za zdanění částky.

Rubrika 3.
Všechny cesty poslance po Švédsku včetně cesty a pobytu na zasedání /pokud nemá stálé bydliště ve Stockholmu/ se považují za služební a
poslanec má nárok na náhradu stanovenou shodně jako pro pracovníky státní služby. Maximum denních diet je 350 SEK, a to zdaněných. kromě
Stockholmu, kde je omezeno na 110 SEK za den. Poslanci mají v Stockholmu k dispozici zdarma parlamentní byty pro přenocování.
Zahraniční cesty jsou omezeny 50 000 SEK na volební období.
Při použití vlastního auta se hradí uvedená částka.
Mimo kancelář v parlamentu se hradí účty poslancům za telefony, faxy, mobilní telefony. Za ubytování přes noc při jednání ve Stockholmu je
náhrada pouze 110 SEK.
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Velká Británie

Velká
Británie

Dolní
sněm.
2010

1.
abs. hodnota
platu před
zdaněním a

pojišť.

PP plat je
vázán

2.
paušální

pen.požitky

celkem
plat +
paušál

PP 3.
služ. cesty

4.
vykazované

peněžité
požitky

/do částky/

5.
ostatní
požitky

Poslanec 5 478,17 GBP 1,95 není - je
určen zvl.
usnesením
Sněmovny

ne Podle
pravidel
IPSA

Podle
pravidel IPSA

Podléhá
schválení IPSA

Chair of
Committee

6 693,33 GBP 2,38 dtto ne dtto

Chairman
of Ways
and Means

8 925,67 GBP 3,17 ne

Speaker 12 124,34 GBP 4,31 dtto ne n n dtto

Ministr
kabinetu

12 124,34 GBP 4,31 dtto n n n dtto

Prime
Minister

16 555,08 GBP 5,89 dtto n n n dtto
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Vysvětlivky k názvům rubrik:

1.  Měsíční plat /danění uvedeno v rubrice/

PP - poměr platu funkcionáře a průměrného platu ve státě. Průměrný měsíční plat byl ve Velké Británii v r. 2009 přibližně 2812,07 GBP.

2. Paušál /danění uvedeno shora/ - jde o požitky poskytované bez ohledu na výkon poslance

PP - poměr poslanecké výplaty včetně paušálu k průměrnému platu ve státě

3. Požitky navázané na služební cesty /diety, odlučné, kapesné apod./, poskytované podle délky cesty.

4. Refundace dalších nákladů na základě dokladů o výdajích

5. Nepeněžité požitky

n - údaje se nepodařilo získat

ne - žádné požitky se neposkytují
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Komentář k Velké Británii
Rubrika 1.

Platy funkcionářů a ministrů jsou uváděny se započítaným základním platem poslanců. Platy ministrů jsou v tabulce uvedeny pro případ, že jsou
členy House of Commons. Pokud by byli členy House of Lords, jejich hrubý měsíční příjem by činil 9 021,08 GBP, tedy stejně jako je plat funkce Lord
Speaker.

Poznámka:
Předpisy obsahují odlišnou úpravu platů řady dalších funkcionářů, zejména whipy, leadry opozice a koalice, podobně různé kategorie ministrů mají
rozdílné platy.

Rubrika 3., 4.
Rubriky obsahují několik schémat, o kterých rozhoduje podle doložených výdajů a přísných pravidel IPSA (Independent Parliamentary Standards
Authority):
Accomodation Expanses – ubytovací náklady jsou hrazeny na základě nároku až do výše 19 900 GBP, kdy nájem může dosáhnout pouze
17 400 GBP z výše uvedené částky. Cena noci v hotelu nesmí přesáhnout náklady na noc v Londýně 130 GBP, mimo Londýn 105 GBP.
CORE (Constituency Office Rental Expenditure) – náklady na pronájem kanceláře v jednom nebo více volebním obvodě (constituency) jsou
určeny na max. 12 761 GBP pro Londýn a 10 663 GBP jinde.
General Administrative Expanditure – Náklady na vybavení kanceláře, na služby a na komunikaci jsou limitovány do výše 10 394 GBP.
Staffing Expanditure – Náklady na najímání a platy zaměstnanců/týmu MP jsou limitovány ročním stropem 109 548 GBP. V týmu MP smí být
zaměstnána pouze jedna tzv. „Connected Party“ (partner/ka, člen rodiny, obchodní partner).
Travel Expenditure – cestovní náklady jsou pro MP, jeho členy rodiny a pro jeho zaměstnance hrazeny podle pravidel IPSA. Individuální doprava
obsahuje tzv. Motor Mileage Alowance, náhradu za cestování autem ve výši 40 pencí za míli do 10 000 mil za rok a 25 pencí nad 20 000 mil za
rok. V době pozdního zasedání  (7.30pm, resp 11pm) také náklady za stravu a taxi. V případě zasedání do noci (11pm, resp. 1am) také hotel.
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Prameny:
Interní materiály PI
Parlamenty zpracovávaných zemí
Zdroje EP
Sbírky zákonů zpracovávaných zemí
Statistické úřady zpracovávaných zemí
Odpovědi na dotazy ECPRD z let 2008 a 2010
Statistiky OECD


