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Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku a
zdravotnictví č. 103 ze 16. schůze konané dne 11. září 2003 (sněmovní tisk 396/1)
1. K názvu návrhu zákona
Název zákona zní:
„Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
2. K čl. I nové body 2 a 3
Za bod 1 se vkládají nové body 2 a 3, které znějí:
„2. V § 9 odst. 3 písm. e) se v části věty před středníkem za slova „v písmenech a) až d)“
vkládají slova „, a výkon činnosti mandatáře konané na základě mandátní smlouvy uzavřené
podle obchodního zákoníku 13a)“.
Poznámka pod čarou č. 13a) zní:
13a)
§ 566 až 575 obchodního zákoníku.
3. V § 9 odst. 3 písm. e) se v části věty za středníkem slova „tato činnost je konána mimo
pracovněprávní nebo obdobný vztah“ nahrazují slovy „tyto činnosti jsou konány mimo vztah
zakládající účast na nemocenském pojištění (nemocenské péči), a jde-li o činnost mandatáře, též
to, že mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti“.“.
Ostatní body se přečíslují.
3. K čl. II bodu 1
Na konci bodu 1 se doplňuje věta: „Za samostatnou výdělečnou činnost se nepovažuje
činnost mandatáře konaná na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku,
pokud tato smlouva byla uzavřena před 1. lednem 2004.“.
4. Nová část čtvrtá
Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. VI
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doplnění některých souvisejících zákonů, se za bod 6 vkládá nový bod 7, který včetně poznámky
pod čarou č. 6a) zní:
„7. osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle
obchodního zákoníku, 6a) pokud tato činnost je konána mimo vztah zakládající účast na
nemocenském pojištění (nemocenské péči) a mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné
samostatné výdělečné činnosti,
-----------6a)
§ 566 až 575 obchodního zákoníku.
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8.“.
Čl. VII
Přechodné ustanovení
Za osobu samostatně výdělečně činnou se nepovažuje osoba vykonávající činnost
mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, pokud tato
smlouva byla uzavřena před 1. lednem 2004.“.
Dosavadní část čtvrtá se označí jako část pátá a dosavadní čl. VI se označí jako čl. VIII.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 24. září 2003
B. Poslankyně Milada Emmerová
B 1 - K čl. I bodu 11 a 12
a) Bod 11 zní:
„11. V § 32 odst. 2 se slova „do 31. prosince 2006“ nahrazují slovy „do 31. prosince
2012“.“.
b) Bod 12 zní:
„12. V § 32 odstavec 3 zní:
„(3) Po 31. prosinci 2012 činí důchodový věk, pokud pojištěnci nedosáhli
důchodového věku podle odstavce 1 nebo 2
a) u mužů 63 let,
b) u žen
1. 59 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,
2. 60 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,
3. 61 let, pokud vychovaly dvě děti,
4. 62 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo
5. 63 let.“.“.
B 2 - K čl. I bodu 7, 8, 10, 14, 15, 16 a čl. II bodu 4
a) Body 7 a 8 znějí:
„7. V § 30 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
8. V § 30 odst. 1 se slovo „též“ zrušuje.“.
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„9. V § 30 odst. 3 se slova „odstavců 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 2“.“.
Další body se přečíslují.
c) Dosavadní body 10, 14, 15 a 16 se zrušují.
Další body se přečíslují.
d) V dosavadním bodě 17 se v § 37 odst. 2 slova „podle § 31“ nahrazují slovy „podle § 30
nebo 31“.
e) V čl. II bodu 4 se slova „§ 30 zákona o důchodovém pojištění“ nahrazují slovy „§ 30
odst. 1 zákona o důchodovém pojištění ve znění účinném ke dni 31. prosince 2003“.
B 3 - K čl. I bodu 4 a čl. II bodu 3
a) V čl. I bodu 4 se slova „skončení povinné školní docházky“ nahrazují slovy „dosažení věku
18 let“.
b) V článku II bodě 3 se věta první zrušuje a ve větě druhé se za slova „doba studia“ vkládají
slova „po dosažení věku 18 let“.
B 4 - K čl. III bodu 4
V § 5a odst. 2 písm. c) větě čtvrté se slova „v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána
samostatná výdělečná činnost;“ nahrazují slovy „v nichž byla aspoň po část měsíce
vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost;“.
C. Poslanec Jaromír Kohlíček
K čl. I nový bod 1
V čl. I se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. V § 5 odst. 1 písm. ch) se na konci doplňují slova „poslanci zvolení v České republice do
Evropského parlamentu,“.“.
Další body se přečíslují.
D. Poslanec Miroslav Opálka
D 1 - K čl. I nové body 18 a 19
a) Nový bod 18 zní:
„18. V § 45 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Jestliže poživatel částečného invalidního důchodu je výdělečně činný v cizině,
částečný invalidní důchod se po dobu této výdělečné činnosti nevyplácí.“.“.
b) Nový bod 19 zní:
„19. Část čtvrtá hlava třetí díl třetí včetně nadpisu se zrušuje.“.
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D 2 - K čl. I bodu 17
Bod 17 se zrušuje.
Další body se přečíslují.
D 3 - K čl. I bodu 4
V bodu 4 se slova „studia po skončení povinné školní docházky“ nahrazují slovy „prvních šest
let studia po dosažení věku 18 let“.
D 4 - K čl. I bodu 7, 8, 10, 14, 15 a 16
Body 7, 8, 10, 14, 15 a 16 se zrušují.
Další body se přečíslují.
D 5 - K čl. I dosavadnímu bodu 11
Bod 11 se zrušuje.
Další body se přečíslují.
D 6 - K čl. I dosavadnímu bodu 12
Bod 12 se zrušuje.
Další body se přečíslují.

V Praze dne 25. září 2003

Alena Páralová v.r.
zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

