Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období

ZÁPIS
z 27. schůze
výboru pro sociální politiku,
která se konala dne 5. března 2019
od 13.45 hodin
v předsálí místnosti č. 108 A – tzv. „U klavíru“

Přítomni: Aulická Jírovcová, Babišová , Bauer, Beitl, Brzobohatá, Dražilová, Golasowská,
Hyťhová, Juchelka, Kaňkovský, Kasal, Kolářík, Maxová, Novák, Pekarová Adamová,
Pastuchová, Pěnčíková, Rutová, Vrecionová
Omluveni: Gajdůšková, Richterová, Sklenák, Šafránková, Vyzula
Mimořádnou 27. schůzi výboru pro sociální politiku řídila předsedkyně výboru Radka
Maxová. Ověřovatelkou schůze byla zvolena poslankyně Veronika Vrecionová. Na programu
této schůze bylo:
Schválení vyslání delegace výboru do Holandska
Za jednotlivé politické kluby byli nominováni členové delegace a též náhradníci.
Předsedkyně výboru Radka Maxová předložila návrh usnesení:
Po úvodním slově předsedkyně výboru Radky Maxové a po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
d o p o r u č u j e organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby schválil
vyslání delegace poslanců do Holandska ve složení:
Brzobohatá Andrea
Pěnčíková Marie
Šafránková Lucie
Juchelka Aleš
náhradníci:
Dražilová Lenka
Kasal David.
Cesta by měla proběhnout v termínu 2. 4. – 5. 4. 2019 včetně cest s tím, že Kancelář
Poslanecké sněmovny hradí všechny náklady.
Předpokládanou náplní cesty bude setkání s výborem pro sociální záležitosti a
zaměstnanost a výborem pro zdraví, sociální zabezpečení a sport dolní komory holandského
parlamentu. Setkání s komisí pro sociální věci a zaměstnanost a komisí pro veřejné zdraví,
sociální péči a sport horní komory holandského parlamentu. Dále pak jednání s Ministerstvem
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pro sociální záležitosti a zaměstnanost a Ministerstvem pro zdravotnictví, sociální péči a sport
a dalšími institucemi.
Témata: systém sociálních dávek, zkušenosti s občanskou integrací, financování a
organizace sociálních služeb, sociální pojištění, rozdělení kompetencí mezi státem a územními
celky v sociální oblasti, penzijní fondy.
Pro navržené usnesení hlasovali všichni přítomní poslanci. Usnesení č. 101 bylo přijato.
Dále byla projednána úprava pozvánky na 28. schůzi. Oproti původně schválené
pozvánce bylo navrženo, na žádost NKÚ, vypuštění bodu:
9. Informace o kontrolním závěru z kontrolní akce č. 18/04, Peněžní prostředky určené na
podporu sociálních služeb.
Pro tuto úpravu hlasovali všichni přítomní poslanci. Návrh nové pozvánky na 28. schůzi výboru
byl schválen. Vyřazený bod bude zařazen na některou z dalších schůzí výboru.
Zapsala: H. Prokopová

Veronika V r e c i o n o v á , v. r.
ověřovatelka výboru

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