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č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro sociální politiku č. 101
z 21. schůze konané dne 1. října 2008 (tisk 533/1)
K čl. I bodu 1
V bodu 1 se slova „ministr práce a sociálních věcí“ nahrazují slovy „ústřední ředitel České
správy sociálního zabezpečení se souhlasem ministra práce a sociálních věcí“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 24. října 2008
B. Poslanec Jan Vidím
K části první
V části první čl. I (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) se na
konci doplňuje bod 28, který zní:
„28. Za § 127 se vkládá nový § 127a, který zní:
„§ 127a
Z důvodu zvláštního charakteru činnosti může ministerstvo vydat pro zpravodajské
služby České republiky a jejich příslušníky zvláštní postupy pro provádění sociálního
zabezpečení těchto příslušníků, včetně poskytování dávek těmto příslušníkům.“.“.
C. Poslankyně Dagmar Molendová
K části druhé (Změna zákona o zaměstnanosti):
1. V části druhé čl. III se za bod 6 vkládají nové body 7 až 13, které znějí:
„7. V § 78 odst. 2 se za slovo „výši“ vkládají slova „75 %“ a za slova „nejvýše však“ se
vkládá částka „8 000 Kč“.
8. V § 78 odst. 2 se písmena a) a b) zrušují.
9. V § 78 odst. 4 písm. b) se slova „délky sjednané pracovní doby“ nahrazují slovy „data
vzniku a skončení pracovního poměru“.
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„(5) Požádá-li o příspěvek více zaměstnavatelů, příspěvek se poskytne tomu
zaměstnavateli, u něhož vznikl zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením,
pracovní poměr nejdříve. Skončí-li tento pracovní poměr v průběhu kalendářního čtvrtletí,
poskytne se příspěvek v poměrné části dalšímu zaměstnavateli, který o něj požádal; v případě,
že požádalo více zaměstnavatelů, postupuje se podle věty první. Vznikne-li zaměstnanci,
který je osobou se zdravotním postižením, ve stejný den pracovní poměr u více
zaměstnavatelů, kteří o příspěvek žádají, příspěvek na tohoto zaměstnance nelze poskytnout
žádnému z nich. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, více
pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele, náleží příspěvek měsíčně ve výši uvedené
v odstavci 2. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené mzdové náklady
včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího
základu tohoto zaměstnance, ve všech pracovních poměrech tohoto zaměstnance sčítají.“.
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.
11. V § 78 odst. 6 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
12. V § 78 odst. 6 písmeno b) zní:
„b) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením,
poživatelem starobního důchodu.“.
13. V § 78 odst. 7 písm. c) se za slova „odstavce 5“ vkládají slova „nebo 6“.“.
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 14.
K části druhé (přechodná ustanovení)
2. V části druhé čl. IV (přechodná ustanovení) se za bod 4 doplňuje bod 5, který zní:
„5. Poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za čtvrté
kalendářní čtvrtletí roku 2008 se řídí právními předpisy účinnými ke dni 31. prosince 2008.“.
K části osmé (účinnost)
3. V části osmé se v čl. X v návaznosti na navrženou změnu doplní účinnost takto:
V článku X se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které
zní:
„d) čl. III bodů 7 až 13 a čl. IV bodu 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.“.
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K části druhé (Změna zákona o zaměstnanosti)
1. V části druhé čl. III se za bod 6 vkládají nové body 7 až 10, které znějí:
„7. V § 98 písm. p) se za slova „Evropské unie“ vkládá čárka a za slova „povolení k
zaměstnání“ se vkládají slova „nebo zelené karty“.
8. V § 104 odst. 2 se písmena e) a f) zrušují.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena e) a f).
9. V § 113 odst. 5 se slova „a d)“ nahrazují slovy „a e)“.
10. V § 116 odst. 2 se ve větě třetí slovo „se“ zrušuje.“.
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 11.
K části osmé (účinnost)
2. V části osmé čl. X se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d),
které zní:
„d)
čl. III bodů 7 až 10, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.“.
K části první (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
3. V § 6 odst. 4 písm. a) se doplňuje bod 18, který zní:
„18. o uznání fyzické osoby zdravotně znevýhodněnou,“.
K části druhé (Změna zákona o zaměstnanosti)
4. Bod 2 zní:
„2. V § 8 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písmena m) až o).“.
5. V bodě 3 se slova „písmeno n)“ nahrazují slovy „písmeno m)“.
6. Vkládá se nový bod 5a, který zní:
„5a. V § 67 odst. 2 písmeno c) zní:
„c)
rozhodnutím orgánů sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými (dále
jen „osoby zdravotně znevýhodněné“).“.“.
E. Poslankyně Vladimíra Lesenská
K části první (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
1. V čl. I bodě 1 se slova „Vedoucího organizační jednotky České správy sociálního
zabezpečení pro posuzování zdravotního stavu jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních
věcí“ zrušují.
2. V čl. I se vkládá nový bod 2, který zní:
„2. V § 3a se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.“.
Dosavadní body 2 až 27 se označují jako body 3 až 28.
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K čl. I (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
1. Za bod 1 se vkládá nový bod 1a, který zní:
„1a. V § 3a odst. 3 větě třetí a odst. 4 se slovo „ředitel“ nahrazuje slovy „ústřední ředitel“.“.
2. V bodě 3 se na konci doplňují slova „a poznámka pod čarou č. 46 se zrušuje“.
3. Za bod 3 se vkládá nový bod 3a, který zní:
„3a. V § 5 písm. ch) se slova „plně nebo částečně“ zrušují.“.
4. Za bod 7 se vkládá nový bod 7a, který zní:
„7a. V § 8 odst. 1 písm. a) zní:
„a) invaliditu a změnu stupně invalidity,“.“.
5. V bodě 8 se slova „plná nebo částečná“ vypouštějí.
6. Za bod 8 se vkládají nové body 8a až 8c, které znějí:
„8a. V § 8 odst. 1 písm. b) se slovo „soustavnou“ zrušuje.
8b. V § 8 odst. 3 písm. d) se slova „plné invalidity“ nahrazují slovy „invalidity třetího
stupně“.
8c. V § 8 odst. 3 písm. f) se slova „plně invalidní nebo částečně“ a slova „plného invalidního
důchodu nebo částečného“ zrušují.“.
7. V bodě 9 se vypouštějí slova „plné invalidity nebo částečné“.
8. V bodě 10 se slova „doplňuje odstavec 9, který zní“ nahrazují slovy „doplňují odstavce 9 a
10, které znějí“, v odstavci 9 se slova „plnou nebo částečnou“ a slovo „soustavnou“
vypouštějí a za odstavec 9 se vkládá text nového odstavce 10, který zní:
„(10) Okresní správa sociálního zabezpečení předá nebo zašle občanu do 7 dnů
stejnopis posudku vydaného podle odstavce 1 písm. a); náležitosti tohoto posudku stanoví
prováděcí právní předpis.“.
9. Za bod 10 se vkládají nové body 10a a 10b, které znějí:
„10a. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „provádí“ vkládají slova „ , řídí a
kontroluje“.
10b. V § 9 odst. 6 se slova „plnou nebo částečnou“, slova „plně nebo částečně“ a slova
„plném nebo částečném“ zrušují.“.“.
10. V bodě 12 v § 16 odst. 4 se poznámky pod čarou č. 50e a 50f označují jako poznámky pod
čarou č. 50f a 50g.
11. Za bod 12 se vkládá nový bod 12a, který zní:
„12a. V § 16 odst. 5 se slova „plné invaliditě nebo částečné“ zrušují.“.
12. Za bod 14 se vkládá nový bod 14a, který zní:
„14a. V § 16a se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Ustanovení § 8 odst. 10 platí obdobně pro posudkovou komisi.“.“.
13. V bodě 19 se označení odstavce 5 mění na označení odstavce 6.
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14. Za bod 23 se vkládá nový bod 23a, který zní:
„23a. V § 90 odst. 1 písm. b) se slova „věty první“ zrušují a slova „odst. 5“ se nahrazují slovy
„odst. 6“.“.
15. Za bod 27 se vkládají nové body 27a až 27c, které znějí:
„27a. V § 115a odst. 2 větě první se slova „nebo plný invalidní důchod“ nahrazují slovy
„důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“ a slova „starobního nebo plného
invalidního“ se nahrazují slovem „tohoto“.
27b. V § 115a odst. 2 větě druhé se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy
„důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.
27c. V § 127 odst. 2 se slova „věty první“ zrušují.“.
K čl. VIII (Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi)
16. Před bod 1 se vkládají nové body 1 a 2, které znějí:
„1. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „plně invalidní, ale nemají nárok na plný invalidní
důchod“ nahrazují slovy „invalidní ve třetím stupni, ale nemají nárok na invalidní důchod pro
invaliditu třetího stupně“.
2. V § 24 odst. 1 písm. h) se slova „uznána plně invalidní, ale nemá nárok na plný invalidní
důchod“ nahrazují slovy „je invalidní ve třetím stupni, ale nemá nárok na invalidní důchod
pro invaliditu třetího stupně“.“.
Následující body se přečíslují.
17. Za dosavadní bod 1 se vkládá nový bod 1a, který zní:
„1a. V § 49 odst. 1 písm. b) se slova „plné invalidity“ nahrazují slovy „invalidity třetího
stupně“.“.
18. Za část sedmou se vkládají nové části osmá, devátá a desátá, které znějí:
„ČÁST OSMÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. X
V § 65 odst. 1 větě první zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
zákona č. 305/2008 Sb., se slova „Plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod se
nevyplácejí“ nahrazují slovy „Invalidní důchod se nevyplácí“ a slova „plné invalidity nebo
částečné“ se zrušují.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XI
V § 84 odst. 2 písm. c), § 124 odst. 2 a § 153 odst. 1 písm. d) zákona č. 187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se
slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního
důchodu pro invaliditu třetího stupně“.
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ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XII
Zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:
1. V čl. I se bod 77 zrušuje.
2. V čl. II bodu 14 se číslo „2010“ nahrazuje číslem „2009“ a číslo „2009“ se nahrazuje
číslem „2008“.
3. V čl. IV se body 4 až 6, 8 až 11, 18 a 19 zrušují.
4. V čl. IX se bod 3 zrušuje.“.
19. K čl. X (účinnost zákona)
1. V písmenu a) se u bodů nabývajících účinnosti dnem vyhlášení doplňuje čl. I bod 10a a čl.
XII bod 2.
2. V písmenu b) se u bodů v čl. I, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010, doplňují body
3a, 7a, 8a, 8b, 8c, 10b, 12a, 14a, 23a, 27a, 27b a 27c a dále se do písmene b) doplňují čl. VIII
nové body 1 a 2 a bod 1a, čl. X a čl. XI.
Následující části a články se přečíslují.
G. Poslanec Petr Nečas
K části šesté – Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
1. V čl. VIII se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. V § 43 odstavec 5 zní:
„(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti
osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke
kterému je určena. Způsob výplaty
a) příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 %
přiznané dávky bude poskytnuto ve formě poukázky opravňující k nákupu zboží ve
stanovené hodnotě nebo prostřednictvím elektronického platebního prostředku,
b) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3 může určit
plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto ve
formě poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě,
c) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určí plátce
dávky jako způsob výplaty přímou úhradou výdaje nebo nákladu, který je důvodem
přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo prostřednictvím poukázky na přímý odběr
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pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určit plátce dávky pouze v případě,
nelze-li využít těchto způsobů výplaty, nebo pokud plátce dávky dospěje v odůvodněném
případě k závěru, že je důvodné poskytnutí dávky hotovostním způsobem.“.
Dosavadní body 1 a 2 se označí jako body 2 a 3.
2. V čl. VIII se doplňuje nový bod 4, který zní:
„4. V § 55 odst. 4 písm. d) se za slova „okamžité pomoci,“ vkládají slova „nebo je jim
příspěvek na živobytí poskytován prostřednictvím elektronického platebního prostředku,“.“.
3. Za část sedmou se vkládá nová část osmá:
„ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
Čl. X
V části desáté, čl. XV zákona č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, se slova „a 12“ nahrazují slovy „ , 12 a 17“.“.
Následující části a články se přečíslují.
K dosavadní části osmé (účinnost)
4.. V čl. X písm. a) se za slova „až 4“ vkládají slova „a čl. X“.
5. V čl. X písm. b) se slova „a čl. VI“ nahrazují slovy „ , čl.VI a čl. VIII bodů 1 a 4“.
K části šesté (Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi)
6. V části šesté se vkládají nové body 1 až 3, které znějí:
„1. V § 18a odstavec 2 zní:
„(2) Při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro výkon veřejné služby použijí pracovněprávní
předpisy. Pro výkon veřejné služby osobou mladší 18 let se použijí pracovněprávní
předpisy upravující pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců. V případě uzavření
smlouvy o výkonu veřejné služby je obec povinna uzavřít pojistnou smlouvu kryjící
odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou
službu způsobí nebo jí bude způsobena. Osoba vykonávající veřejnou službu odpovídá
pouze za škodu způsobenou úmyslně. Ministerstvo práce a sociálních věcí může
poskytnout obci dotaci ke krytí sjednaného pojistného.“.
2. V § 24 odst. 1 písm. f) se za slovo „vykonávala“ doplňují slova „dobrovolnickou
službu21) nebo“.
3. V § 24 odst. 1 písm. g) se za slovo „vykonává“ doplňují slova „dobrovolnickou službu21)
nebo“.“.
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Dosavadní body 1 a 2 se označují jako body 4 a 5.
K části osmé (účinnost )
7. V části osmé čl. X se za písmeno c) doplňuje písmeno d), které zní:
„d) čl. VIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.“.

V Praze dne 27. října 2008

Mgr. Ivana L e v á v.r.
zpravodajka výboru pro sociální politiku

