Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
4. volební období

2002

USNESENÍ č. 23
z mimořádné schůze dne 11. října 2002
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů
ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- (sněm. tisk 67)
Po odůvodnění 1. náměstka ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky,
zpravodajské zprávě posl. Stanislava Grospiče a po rozpravě
výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně, aby

vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti
orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 67)
-

aby přijala k tomuto návrhu tyto změny a doplnění:

1. Bod 11 zní:
„11. V § 29 odst. 6 písm. a) se slovo „ zařazení“ nahrazuje slovem „zařazenému“ a za
slova „obecního úřadu“ se vkládají slova „obce s rozšířenou působností“.“.
2. Za bod 16 se vkládá nový bod 17, který zní:
„17. V § 30 odst. 2 se text „/§ 61 odst. 3 písm. d)/“ nahrazuje textem „/§ 61 odst. 3
písm. c)/“.“.
Ostatní body se přeznačí.
3. Za dosavadní bod 17 se vkládá nový bod 18, který zní:
„18. V § 32 odst. 2 písm. b) se slovo „školské“ nahrazuje slovem „krajské“.“.
Ostatní body se přeznačí.
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4. Dosavadní bod 39 v části prvé čl. I se označuje jako čl. II části prvé, který zní:
„Čl. II
Přechodné ustanovení
Bylo-li pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vydáno Ministerstvem práce
a sociálních věcí před 1. lednem 2002, je příslušný ke kontrole výkonu sociálně-právní
ochrany poskytované podle tohoto pověření, k udělování pokut a k odnětí pověření krajský
úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby.“.
Dosavadní čl. II až IV se označují jako čl. III až V.
5. V části druhé úvodní větě se slova „zákona č. 425/1990 Sb.“ zrušují, za slova „zákona
č. 307/1993 Sb.,“ se vkládají slova „nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 72/1995
Sb.,“ a za slova „zákona č. 155/1998 Sb.,“ se vkládají slova „zákona č. 169/1999 Sb.“.

II.

zmocňuje
zpravodaje výboru, aby
- se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny;
- ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl
příslušné legislativně technické úpravy.

Stanislav Grospič, v. r.
zpravodaj
Miroslav Opálka, v. r.
ověřovatel

Milada Emmerová, v. r.
předsedkyně
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