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Návrh na zamítnutí návrhu zákona přednesl poslanec Miroslav Opálka.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku č. 25. z 5.
schůze konané dne 25. listopadu 2010 (tisk 131/2)
K části první – návrh zákona o Úřadu práce České republiky
1. V § 6 odst. 2 se slovo „povinnosti“ nahrazuje slovem „povinností“.
2. V § 6 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Ministerstvo dohodne se zaměstnanci
uvedenými v odstavci 4 přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na
Úřad práce a jejich zařazení k výkonu práce u generálního ředitelství.“.
3. V § 6 odst. 8 se věta druhá nahrazuje větou „Řízení zahájená úřady práce zřízenými podle
zákona č. 435/2004 Sb. a do dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona pravomocně
neskončená nebo přerušená, dokončí Úřad práce prostřednictvím krajské pobočky,
v jejímž správním obvodu působil úřad práce zřízený podle zákona č. 435/2004 Sb., který
řízení zahájil.“.
4. V § 7 odstavec 1 zní:
„(1) Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, včetně práv a ostatních
majetkových hodnot, se kterými byly příslušné hospodařit úřady práce zřízené podle
zákona č. 435/2004 Sb., přechází dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona na Úřad
práce. Současně Úřad práce započne plnit úkoly spojené s odpovědností za závazky České
republiky související s tímto majetkem.“.
5. V § 7 odst. 2 se slova „mimorozpočtových účtů“ nahrazují slovy „účtů podle § 45 odst. 5
věty první zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)“.
6. V § 7 odst. 3 větě první se slova „přecházejí do evidence Úřadu práce“ nahrazují slovy „se
stávají nároky Úřadu práce“.
K části druhé - změna zákona o zaměstnanosti
7. K bodu 1
Přečíslovat v celém bodě poznámku pod čarou č. 72 na 75 a doplnit odkaz na poznámku pod
čarou za závorkou pod legislativní zkratkou.
8. Nový bod
Za bod 2 se vkládá nový bod 2a, který zní:
„2a. V § 4 odst. 4 se slova „podle § 6 odst. 1 písm. e) a § 8 odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy
„podle § 8 písm. c) a § 8a písm. d)“.“.
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9. K bodu 3
V bodě 3 se slova „bod 5“ nahrazují slovy „bod 6“.
10. K bodu 6
Přečíslovat v celém bodě poznámku pod čarou č. 73 na 76.
11. Nový bod
Za bod 6 se vkládá nový bod 6a, který zní:
„6a. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 77 zní:
„§ 7a
(1) Úřad práce může určit úkony podle tohoto zákona, které lze vůči němu činit
prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad práce může činit úkony
podle tohoto zákona prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad
práce zveřejní seznam úkonů podle věty první způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Pověřeným kontaktním místem veřejné správy se rozumí kontaktní místo veřejné
správy77), s nímž Úřad práce uzavře dohodu o možnosti činit úkony podle odstavce 1 jeho
prostřednictvím. Seznam pověřených kontaktních míst veřejné správy zveřejní Úřad práce
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Příslušnost pověřeného kontaktního místa veřejné správy, případně příslušnost
pracoviště pověřeného kontaktního místa veřejné správy, prostřednictvím kterého se provede
úkon podle odstavce 1, určí Úřad práce. Neučiní-li tak, úkon podle odstavce 1 nelze
prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy provést.
(4) Pověřené kontaktní místo veřejné správy a jeho pracoviště, jehož příslušnost byla
určena podle odstavce 3, se musí nacházet na území správního obvodu obce s rozšířenou
působností, v němž má osoba činící úkon podle odstavce 1 věty první nebo adresát úkonu,
vůči němuž je činěn úkon podle odstavce 1 věty druhé, bydliště anebo sídlo, nebo v němž se
skutečně zdržuje. Věta první se nepoužije, určí-li Úřad práce příslušnost pověřeného
kontaktního místa veřejné správy na základě dohody s osobou činící úkon podle odstavce 1
věty první nebo s adresátem úkonu podle odstavce 1 věty druhé.
(5) Odměnu spojenou s činěním úkonů podle odstavce 1 hradí pověřenému kontaktnímu
místu veřejné správy Úřad práce. Výši odměny a způsob její úhrady stanoví dohoda podle
odstavce 2.
____________________
77)
§ 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb.“.“.
12. K bodu 7
V § 8 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně
poznámky pod čarou č. 78 zní:
„l) poskytuje Ministerstvu vnitra
1. přehled o změnách údajů v udělených povoleních ke zprostředkování
zaměstnání,

-42. přehled o pokutách uložených právnickým nebo fyzickým osobám, kterým
bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání, za porušení
povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů podle § 126 odst. 2
nebo jiného právního předpisu78).
____________________________________
78)

§ 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

13. K bodu 8
V § 8a písmeno g) zní:
„g) poskytuje fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby
v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů,“.
14. K bodu 8
V § 8a písm. m) se v bodech 4 a 7 slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočkou
Úřadu práce“.
15. Nový bod
Za bod 11 se vkládá nový bod 11a, který zní:
„11a. V § 14 odst. 4 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „Úřadu práce“.“.
16. K bodu 12
V bodě 12 se slova „§ 22 odst. 1 a 3“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 1 větě druhé a odst. 3 větě
první“, slova „§ 68 odst. 1 a 3“ se nahrazují slovy „§ 68 odst. 1“, slova „ , § 123 odst. 6, 8 a
10“ se nahrazují slovy „ a § 123 odst. 6 větě druhé, odst. 8 a 10“ a slova „a § 124 odst. 4“ se
zrušují.
17. K bodu 15
Bod 15 zní:
„15. V § 19 odst. 1 větě první se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu
práce“ a ve větě druhé se slova „kteréhokoliv úřadu práce“ nahrazují slovy „kterékoliv krajské
pobočky Úřadu práce“.“.
18. K bodu 16
V bodě 16 se za slova „§ 27 odst. 2,“ vkládají slova „§ 30 odst. 1 písm. b) bod 2,“ a slova „a §
42 odst. 2“ se nahrazují slovy „ , § 42 odst. 2 a § 78 odst. 3 úvodní části ustanovení“.
19. K bodu 18
V bodě 18 se za slova „§ 22 odst. 3“ vkládají slova „větě druhé“.
20. K bodu 20
V bodě 20 se za slova „§ 102 odst. 3“ vkládají slova „ , § 122 odst. 8“.
21. K bodu 21
Bod 21 zní:
„21. V § 21 odst. 4, § 29 v úvodní části ustanovení, § 72 odst. 3, § 73 odst. 1 a 2, § 75 odst. 1,
§ 76 odst. 1, § 92 odst. 1, § 94 odst. 1 větě první, § 95 odst. 4, § 105 odst. 4, § 108 odst. 6, §
109 odst. 1 větě druhé a odst. 5, § 110 odst. 1 a 6, § 113 odst. 1 a 2, § 114 odst. 1, § 117 odst.
1, § 119 odst. 1 a § 124 odst. 2 a 4 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce“.“.
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V bodě 22 se za slova „V § 22 odst. 1“ vkládají slova „větě první“.
23. K bodu 24
V bodě 24 se za slovy „§ 113 odst. 1“ čárka nahrazuje spojkou „a“ a slova „a § 124 odst. 4“
zrušují.
24. K bodu 25
V bodě 25 se slova „§ 27 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 1 písm. b) bod 2“.
25. Nový bod
Za bod 25 se vkládá nový bod 25a, který zní:
„25a. V § 27 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Ve stejné lhůtě je povinen osobně nebo
písemně oznámit důvody, pro které se ve stanoveném termínu nedostavil na krajskou pobočku
Úřadu práce nebo na kontaktní místo veřejné správy stanovené krajskou pobočkou Úřadu
práce.“.“.
26. K bodu 27
V § 28 odst. 2 se na konci věty první tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova
„povinnosti podle této věty lze plnit i na kontaktním místě veřejné správy77) stanoveném
krajskou pobočkou Úřadu práce.“ a věta poslední se zrušuje.
27. Nový bod
Za bod 28 se vkládá nový bod 28a, který zní:
„28a. V § 30 odst. 1 písm. b) bodu 2 se za slova „krajskou pobočku Úřadu práce“ vkládají
slova „nebo kontaktní místo veřejné správy“.“.
28. Nový bod
Za bod 28a se vkládá nový bod 28b, který zní:
„28b. V § 31 písm. c) se za slova „krajskou pobočku Úřadu práce“ vkládají slova „nebo
kontaktní místo veřejné správy“.“.
29. K bodu 29
V bodě 29 se za slova „§ 32 odst. 1“ vkládá zájmeno „se“ a slova „a § 124 odst. 4“ se zrušují.
30. K bodu 33
V bodě 33 se slova „ , § 123 odst. 7“ zrušují.
31. K bodu 34
V bodě 34 se za předložku „V“ vkládají slova „§ 58a,“, za slova „§ 60a“ se vkládají slova
„odst. 3“ a slova „§ 61 odst. 6“ se nahrazují slovy „§ 63 odst. 2 písm. c)“.
32. K bodu 35
V bodě 35 se za slova „§ 60 odst. 1“ vkládají slova „a 4“ a slova „§ 63 odst. 2 a 3“ se
nahrazují slovy „§ 63 odst. 2, 3 a 5“.
33. K bodu 38
V bodě 38 se za slova „§ 60a“ vkládají slova „odst. 1, § 61 odst. 6“.
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V bodě 39 se za předložku „V“ vkládají slova „§ 60a odst. 1 a“.
35. Nový bod
Vkládá se nový bod 42a, který zní:
„42a. V § 69 odst. 4 se slova „(§ 7 odst. 5)“ nahrazují slovy „(§ 7 odst. 3)“.“.
36. K bodu 49
V bodě 49 se za slovo „jejímž“ doplňují slova „územním obvodu je sídlo zaměstnavatele,
který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou“.
37. K bodu 51
V bodě 51 se za slova „§ 94 odst. 1“ vkládají slova „větě druhé“.
38. K bodu 55
V bodě 55 se za slova „V § 109 odst. 1“ vkládají slova „větě třetí“.
39. Nový bod
Za bod 68 se vkládá nový bod 68a, který zní:
„68a. V § 142 se slova se slova „a) až d)“ nahrazují slovy a) až e)“.“.
40. K bodu 74
Bod 74 se zrušuje.
K části třetí, § 10 – změna zákona o ochraně zaměstnance při platební neschopnosti
zaměstnavatele
41. K bodu 2
Návětí bodu 2 zní: „§ 4 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:“ a poznámka pod čarou č. 5b
včetně odkazu na poznámku pod čarou se zrušuje.
42. K bodu 3
V bodě 3 se slova „§ 10“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1“.
K části osmnácté – změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
43. Nový bod
Za bod 1 se vkládá nový bod 2, který zní:
„2. V § 19 odst. 4 se slova „úřad práce nebo Úřad práce hlavního města Prahy“ nahrazují
slovy „orgán státní sociální podpory“.“.
Následující body se přeznačí.
44. Nový bod
Za nově označený bod 4 se vkládá nový bod 5, který zní:
„5. V § 51 odst. 5 písm. a) bodu 5 se slova „úřadu práce a Úřadu práce hlavního města Prahy“
nahrazují slovy „orgánu státní sociální podpory“.“.
Dosavadní bod 4 se označí jako bod 6.
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Pozměňovací návrh přednesený ve druhém čtení dne 7. prosince 2010
B. Poslankyně Milada Emmerová
K § 40 – účinnost
V § 40 se slova „prvním dnem kalendářního čtvrtletí, které následuje“ nahrazují slovy
„prvním dnem šestého měsíce následujícího“.

V Praze dne 9. prosince 2010

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., v. r.
zpravodajka výboru pro sociální politiku

