Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
8. volební období

ZÁPIS
z 21. schůze
výboru pro sociální politiku,
která se konala dne 25. října 2018
od 13.00 hodin
v místnosti č. 48/ „Konírna“, vchod z Malostranského náměstí

Přítomni: Aulická Jírovcová, Babišová , Bauer, Dražilová, Gajdůšková, Golasowská,
Hyťhová, Juchelka, Kaňkovský, Kolářík, Maxová, Novák, Pastuchová, Richterová, Rutová,
Sklenák, Šafránková, Vrecionová, Vyzula
Omluveni: Beitl, Brzobohatá, Kasal, Matušovská, Pekarová Adamová,
21. schůzi výboru pro sociální politiku zahájila předsedkyně výboru Radka Maxová.
Ověřovatelkou byla zvolena poslankyně Lucie Šafránková. Jednání probíhalo podle
schváleného programu schůze.
1/ Jednání garančního výboru.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 109/.
Za předkladatele návrhu vystoupila poslankyně Kateřina Valachová. Uvedla, že cílem
návrhu je obnovení výplaty nemocenské od prvního dne nemoci a to ve výši 60 %
vyměřovacího základu. Kompenzace zaměstnavatelům by byla formou snížení pojištění,
dopad je odhadován zhruba na 3,5 mld. Krátce se vyjádřila k jednotlivým pozměňovacím
návrhům. Požádala o podporu návrhu předkladatelů.
Zpravodaj Marek Novák shrnul dosavadní průběh projednávání návrhu a též se
vyjádřil k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Přednesl návrh procedury, hlasovat ve třetím
čtení o návrzích podaných k návrhu zákona (podle sněmovního tisku 109/5) v následujícím
pořadí:
1

1) Návrh na zamítnutí zákona
2) Návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 JŘ přednesené ve třetím čtení
(budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny)
3) A
4) B
5) D1 až D6 (budou-li návrhy D1 až D6 přijaty, jsou nehlasovatelné návrhy C1 až C5 a E1 až
E12)
6) E1 až E12 (nebudou-li návrhy D1 až D6 přijaty); budou-li návrhy E1 až E12 přijaty, jsou
nehlasovatelné návrhy C1 až C5
7) C1 až C5 (nebudou-li návrhy D1 až D6 nebo E1 až E12 přijaty)
8) Hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Za MPSV se vyjádřil náměstek Petr Hůrka. Ministerstvo podporuje návrh poslankyně
Valachové a dále podporuje pozměňovací návrhy s odkladem účinnosti a s leg.tech.
zpřesněním.
Jako zástupce hospodářského výboru vystoupil poslanec Pavel Juříček. Seznámil
výbor podrobněji s argumenty a pohledem ze strany zaměstnavatelů.
Poslanec Jan Bauer připomenul úroveň projednávání garančního výboru a požádal o
nepodpoření návrhu. Požádal o upřesnění finanční kompenzace a dořešení e-neschopenky.
Poslanec Roman Sklenák doporučil, aby se výbor neodchyloval od zaměření
garančního výboru.
Poslankyně Pavla Golasowská za klub podpořila poslance Bauera a vyjádřila
nesouhlasné stanovisko s návrhem.
Poslankyně Alena Gajdůšková vyjádřila podporu návrhu.
Dále vystoupili poslankyně a poslanci Aleš Juchelka, Markéta Pekarová Adamová,
Hana Aulická Jírovcová. Veronika Vrecionová, Kateřina Valachová, Vít Kaňkovský, Jan
Bauer, Olga Richterová, Alena Gajdůšková a Lucie Šafránková.
Na závěr předsedkyně výboru Radka Maxová připomenula, že e-neschopenka je teprve
v prvém čtení a že z časových důvodů bude návrh přidán do LPS, dále předala slovo náměstkyni
Ivě Merhautové.
Zpravodaj Marek Novák uvedl hlasování k proceduře. V hlasování č. 1 hlasovalo z 18
poslanců pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Procedura byla přijata.
Dále se hlasovalo o stanoviscích k jednotlivým návrhům.
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V hlasování č. 2 se hlasovalo o nedoporučujícím stanovisku k návrhu na zamítnutí
zákona. Pro hlasovalo 10 poslanců, 3 proti, 3 se zdrželi. Nedoporučující stanovisko bylo přijato.
V hlasování č. 3 se hlasovalo o doporučujícím stanovisku k návrhu A. Pro hlasovalo 9
poslanců, 2 proti, 8 se zdrželo. Doporučující stanovisko nebylo přijato.
V hlasování č. 4 se hlasovalo o nedoporučujícím stanovisku k návrhu A. Pro hlasovali
2 poslanci, 5 proti, 11 se zdrželo. Nedoporučující stanovisko nebylo přijato. Návrh A je bez
stanoviska.
V hlasování č. 5 se hlasovalo o nedoručujícím stanovisko k návrhu B. Pro hlasovalo 11
poslanců, 4 proti, 4 se zdrželi. Nedoporučující stanovisko bylo přijato.
V hlasování č. 6 se hlasovalo o doporučujícím stanovisko k návrhům D1 až D6. Pro
hlasovalo 10 poslanců, 4 proti, 3 se zdrželi. Doporučující stanovisko bylo přijato.
V hlasování č. 7 se hlasovalo o nedoporučujícím stanovisku k návrhům E1 až E12. Pro
nedoporučující stanovisko hlasovalo 6 poslanců, 4 proti, 8 se zdrželo. Nedoporučující
stanovisko nebylo přijato.
V hlasování č. 8 se hlasovalo o doporučujícím stanovisku k návrhům E1 až E12. Pro
hlasovali 4 poslanců, 5 proti, 9 se zdrželo. Doporučující stanovisko nebylo přijato. Návrhy E1
až E12 bez stanoviska.
V hlasování č. 9 se hlasovalo o nedoporučujícím stanovisku k návrhům C1 až C5. pro
hlasovalo 11 poslanců, 2 proti, 6 se zdrželo. Nedoporučující stanovisko bylo přijato.
Na závěr se v hlasování č. 10 hlasovalo o návrhu usnesení. Pro hlasovalo 12 poslanců,
4 proti a 2 se zdrželi. Usnesení č. 73 bylo přijato.
Dalším projednávaným bodem byl
2/ Plán zahraničních aktivit výboru pro rok 2019
Předsedkyně výboru Radka Maxová předala slovo tajemníkovi výboru Antonínu
Papouškovi. Ten přednesl návrh na cestu do Dánska a Holandska s předběžným programem.
Navrženy k přijetí byly delegace ze Slovenska a Polska.
Poslanec Jan Bauer a též poslankyně Alena Gajdůšková, Markéta Pekarová Adamová a
Olga Richterová podpořili zvláště cestu do Dánska.
V hlasování č. 11 se hlasovalo o navrženém usnesení. Pro hlasovalo 17 poslanců, nikdo
proti ani se nezdržel. Usnesení č. 74 bylo přijato.
Předsedkyně Radka Maxová předložila změnu pozvánky na 20. schůzi, na kterou by
bylo přidáno jednání garančního výboru k ST 263, stažení dvou bodů (výživné) a zařazení
nového bodu Připravované systemizace na MPSV. V hlasování č. 12 hlasovalo pro změnu
pozvánky 17 poslanců, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat.
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Předsedkyně výboru Radka Maxová avizovala, že na příští schůzi v bodě Různé otevře
téma plnění usnesení výboru.
Poslankyně Alena Gajdůšková připomenula seminář dne 7. 11. 2018 na téma „České
děti – jak jsme na tom“.
Poslankyně Olga Richterová připomenula kulatý stůl dne 26. 10. 2018 na téma Výživné.

Zapsala: H. Prokopová

Lucie Š a f r á n k o v á , v. r.
ověřovatelka výboru

Radka M a x o v á , v. r.
předsedkyně výboru
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