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Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Aleny Gajdůškové, Jana
Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové,
Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka,
Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Doručeno poslancům: 16. října 2019 v 15:42

Pozměňovací a jiné návrhy
k návrhu poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické
Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra
Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 463)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro sociální politiku č. 143
z 37. schůze konané dne 3. října 2019 (tisk 463/2)
K čl. I
1. K bodu 1
Bod 1 zní:
„1. V § 78a odst. 2 se částka „12 000 Kč” nahrazuje slovy „v částce podle odstavce 17
2. Nové body
Za bod 1 se doplňují nové body 2 až 5, které znějí:
„2. V § 78a odst. 3 větě druhé se slova „částkou 12 000 Kč” nahrazují slovy „maximální částkou
příspěvku podle odstavce 17”.
3. V § 78a odst. 12 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
4. V § 78a odst. 13 se slova „písm. b)” nahrazují slovy „písm. a)”.
5. V § 78a se doplňuje odstavec 17, který zní:
Maximální částka příspěvku činí 12 800 Kč. Vláda může nařízením zvýšit maximální částku
příspěvku, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji minimální
mzdy, mzdové úrovně a životních nákladů.“.“.;

Ve druhém čtení dne 16. října 2019 nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy.

V Praze 16. října 2019

Andrea Brzobohatá, v.r.
zpravodajka garančního výboru pro sociální politiku

