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Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
Pozměňovací návrhy přednesené ve II. čtení dne 26. října 2007
A. Poslankyně Alena Páralová
1. K čl. I bodu 9
Bod 9 zní:
„9. V § 35 odst. 1 se věty první až třetí nahrazují větami „Je-li sjednána zkušební doba, nesmí
být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36 odst. 1).
Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na pracovní místo
vedoucího zaměstnance (§ 33 odst. 3). Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně
prodlužována, není-li dále stanoveno jinak.“.“.
2. K čl. I nový bod
Za bod 9 se vkládá nový bod 9a, který zní:
„9a. V § 35 odstavec 2 zní:
„(2) O dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební
doby, se zkušební doba prodlužuje.“.“.
3. K čl. I bodu 55
Bod 55 zní:
„55. V § 114 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) U vedoucích zaměstnanců může být mzda sjednána již s přihlédnutím k případné
práci přesčas, je-li současně v rámci limitu práce přesčas v kalendářním roce stanoveného
v § 93 odst. 2 sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo přihlédnuto. V takovém případě
dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší.“.“.
4. K čl. I nový bod
Za bod 65 se vkládá nový bod 65a, který zní:
„65a. V § 136 odstavec 2 zní:
„(2) V platovém výměru je zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém
stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně
měsíčně poskytovaných složek platu. Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru
uvést, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně
skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost
zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna
nabývá účinnosti.“.“.
5. K čl. XX – Účinnost
Čl. XX zní:
„Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení.“.
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B. Poslanec Stanislav Grospič
1. K čl. I bodu 18
Bod 18 se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.
2. K čl. I dosavadnímu bodu 22
Bod 22 se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.
3. K čl. I dosavadnímu bodu 23
V bodu 23 § 79a zní:
„§ 79a
U zaměstnance mladšího než 18 let může délka pracovní doby nejvýše v rozsahu
2 kalendářních měsíců v roce dosáhnout v jednotlivých dnech 8 hodin a ve více pracovně
právních vztazích podle § 3 věty druhé nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu
překročit 40 hodin týdně. V ostatních případech platí ustanovení § 79 odst. 2 písm. d).“.
4. K čl. I dosavadnímu bodu 29
Bod 29 se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.
5. K čl. I dosavadnímu bodu 56
Bod 56 zní:
„56. V § 116 se slova „ , není-li sjednáno v kolektivní smlouvě jinak“ zrušují a na konci se
doplňuje věta „Vyšší příplatek a jiný způsob jeho určení lze sjednat jen v kolektivní smlouvě
nebo stanovit nařízením zaměstnavatele.“.“.
6. K čl. I dosavadnímu bodu 57
Bod 57 zní:
„57. V § 118 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vyšší příplatek a jiný způsob jeho určení
lze sjednat jen v kolektivní smlouvě nebo stanovit nařízením zaměstnavatele.“.“.
7. K čl. I dosavadnímu bodu 88
Bod 88 se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.

C. Poslanec Kosta Dimitrov
1. K čl. IV nový bod
Před dosavadní bod 1 se vkládá nový bod 0, který zní:
„0. V § 3 odst. 1 písm. e), § 18 odst. 1 písm. b) a c) a § 31 odst. 1 písm. b) a c) se slovo
„soustavně“ zrušuje.“.
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Za nový bod 0 se vkládá nový bod 0a, který zní:
„0a. V § 3 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:
„b) vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce6a), jestliže zakládají práva
zaměstnanců,
___________
6a
) § 305 zákoníku práce.“.“.
3. K čl. IV nový bod
Za bod 1 se vkládá nový bod 1a, který zní:
„1a. V § 15 odst. 1 písm. n) a § 28 odst. 1 písm. n) se slova „zákonem o pracovní době a době
odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě45)“ nahrazují
slovy „nařízením vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku
zaměstnanců v dopravě45)“.“.
Poznámka pod čarou č. 45 zní:
_____________
„45) Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a
doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.“.
4. K čl. IV nový bod
Za nový bod 1a se vkládá nový bod 1b, který zní:
„1b. V § 15 odst. 1 písm. o) a § 28 odst. 1 písm. o) se za slova „§ 93 odst. 2“ vkládají slova
„§ 241 odst. 3 věta druhá“.“.
5. K čl. IV nový bod
Za nový bod 1b se vkládá nový bod 1c, který zní:
„1c. V § 15 odst. 1 písm. r) a § 28 odst. 1 písm. r) zní:
„r) poruší zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas,“.“.
6. K části čtrnácté
Část čtrnáctá se zrušuje.
Dosavadní části patnáctá až osmnáctá se označují jako části čtrnáctá až sedmnáctá.
7. Nová část
Za nově označenou část šestnáctou se vkládá nová část sedmnáctá, která zní:
„ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona č. 182/2006 Sb.
Čl. XIX
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění zákona č. 312/2006 Sb. a zákona č. 108/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 59 odst. 2 a § 295 odst. 2 písm. a) se slova „jejichž pracovní poměr se zakládá volbou
nebo jmenováním“ zrušují.
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___________
„14) § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.“.
2. V § 330 odst. 5 se slova „jejichž pracovní poměr se zakládá volbou nebo jmenováním“
zrušují a odkaz na poznámku pod čarou č. 15 se nahrazuje odkazem na poznámku pod
čarou č. 14.“.
Nově označená část sedmnáctá se označuje jako část osmnáctá.

D. Poslanec Petr Nečas
Nová část
Za dosavadní část sedmnáctou se vkládá nová část osmnáctá, která zní:
„ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona č. 182/2006 Sb.
Čl. XX
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění zákona č. 312/2006 Sb. a zákona č. 108/2007 Sb., se mění takto:
V § 59 odst. 2, § 295 odst. 2 písm. a) a § 330 odst. 5 se slova „jejichž pracovní poměr
se zakládá volbou nebo jmenováním“ nahrazují slovy „podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3
zákoníku práce“.
Poznámky pod čarou č. 14 a 15 se zrušují.“.
Dosavadní část osmnáctá se označuje jako část devatenáctá.

V Praze dne 26. října 2007

Kosta Dimitrov, v.r.
zpravodaj výboru pro sociální politiku

Cyril Zapletal, v.r.
zpravodaj hospodářského výboru

