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Poslanecká sněmovna
výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
4. volební období
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USNESENÍ č. 107
z 16. schůze dne 11. září 2003
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (sněmovní tisk 397)
Po odůvodnění ministra práce a sociálních věcí Z. Škromacha, zpravodajské zprávě
poslance Miroslava Opálky a po rozpravě
výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně, aby
-

vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a některé další
zákony (sněmovní tisk 397),

-

přijala k tomuto návrhu tyto změny a doplnění:

1. K čl. I bodu 2
Bod 2 zní:
„2. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:
„§ 2a
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají orgány státní sociální podpory, a to
a) úřady státní sociální podpory, jimiž jsou
1. úřady práce,
2. v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního
města Prahy,
b) krajské úřady,
c) Magistrát hlavního Prahy.
(2) Státní správu podle tohoto zákona vykonává též Ministerstvo práce a sociálních věcí.
(3) Výkon působnosti orgánů hlavního města Prahy a krajských úřadů podle tohoto zákona je
výkonem přenesené působnosti.
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(4) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) úřady práce ve správních obvodech stanovených zvláštním právním předpisem, 1) s
výjimkou území hlavního města Prahy,
b) úřady městských částí hlavního města Prahy určené Statutem hlavního města Prahy
ve správních obvodech tvořených územím příslušných městských částí, 1a)
c) krajské úřady ve správních obvodech úřadů práce spadajících do správního obvodu
krajského úřadu a vykonávajících působnost v rozsahu podle písmene a).
--------------------1)
§ 2 odst. 2 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České
republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb. a zákona č.
320/2002 Sb.
1a)
§ 4 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001
Sb.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně
odkazů na tuto poznámku pod čarou.“.
2. K čl. I nový bod 5a
Za bod 5 se vkládá nový bod 5a, který zní:
„5a. V § 5 odst. 1 písm. a) se na konci bodu 1 doplňují slova „a s výjimkou částky odpovídající
příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen, a to v rozsahu
stanoveném v odstavci 8“.“.
3. K čl. I bodu 6
Bod 6 zní:
„6. V § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2 se na konci doplňují slova „nejméně však částka stanovená v
odstavci 7; pokud podnikání nebo jinou výdělečnou činnost vykonávalo nezaopatřené dítě v
měsících červenci a srpnu, nepovažuje se za příjem částka ve výši a za podmínek stanovených v
odstavci 8,“.“.
4. K čl. I bodu 11
V bodu 11 v § 5 odst. 7 písm. b) věta za středníkem zní: „to platí i přiznávají-li se v rámci
tohoto období na dobu kratší (§ 51 odst. 2).“.
5. K čl. I nový bod 11a
Za dosavadní bod 11 se vkládá nový bod 11a, který zní:
„11a. V § 5 se vkládá nový odstavec 8, který zní:
„ (8) Pro stanovení rozhodného příjmu se nepovažuje za příjem
a) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 příjem, který byl
nezaopatřenému dítěti zaúčtován v měsících červenec a srpen, a to ve výši po
odpočtu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, po odpočtu daně z příjmů
připadající na tyto příjmy a případně po odpočtu částky, která se považuje za příjem
z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely
podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů,
b) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 2 za každý z měsíců červenec a
srpen částka uvedená v odstavci 7, jestliže podnikání a jiná samostatná výdělečná
činnost trvala po celý takový měsíc.“.
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Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.“.
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6. K čl. I nový bod 25a
Za dosavadní bod 25 se vkládá nový bod 25a, který zní:
„25a. V § 59 odst. 1 písm. c) se slova „28 odst. 6“ zrušují.
7. K čl. I bodu 35
Bod 35 zní:
„35. V § 64 odst. 1 se slova „Zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí, kraje zařazení
do krajského úřadu a obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu“ nahrazují slovy
„Zaměstnanci státu, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, zaměstnanci městské části
hlavního města Prahy určené Statutem hlavního města Prahy zařazení do úřadu městské části a
zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do Magistrátu hlavního města Prahy“.“.
8. K čl. I bodu 44
Bod 44 zní:
„44. V § 65 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou „Výnosy z pokut uložených úřady práce jsou
příjmem státního rozpočtu České republiky, výnosy z pokut uložených orgány hlavního města
Prahy jsou příjmem jeho rozpočtu a výnosy z pokut uložených krajskými úřady jsou příjmem
rozpočtu kraje, který pokutu uložil.“.“.
9. K čl. I bodu 51
Bod 51 zní:
„51. § 71 zní:
„§ 71
(1) Rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona ve správním řízení
a) úřady práce přezkoumává krajský úřad,
b) úřady městských částí hlavního města Prahy přezkoumává Magistrát hlavního města
Prahy.
(2) Odvolání nemá odkladný účinek.“.“.
10. K čl. I bodu 54
Bod 54 zní:
„54. § 73b včetně poznámky pod čarou č. 22a) zní:
„§ 73b
(1) Pro výkon přenesené působnosti orgány hlavního města Prahy na úseku státní sociální
podpory platí zákon o hlavním městě Praze. 22a)
(2)
Krajské úřady na úseku státní sociální podpory v přenesené působnosti poskytují
úřadům práce odbornou a metodickou pomoc a vykonávají kontrolu a dozor nad jejich činností
ve státní sociální podpoře; pro kontrolu a výkon dozoru nad činností úřadů práce ve státní
sociální podpoře se přiměřeně použije ustanovení zákona o krajích (krajské zřízení) o kontrole
přenesené působnosti obcí a o dozoru nad výkonem přenesené působnosti obcí.
_______________________
22a)
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů .“.“.
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11. K čl. II bodu 1
V článku II bodu 1 se ve třetí větě slova „a statutární města Brno, Ostravu a Plzeň“ zrušují.
12. K čl. II bodu 5
V článku II bodu 5 se slovo „budou“ nahrazuje slovem „bude“ a slova „magistráty měst Brna,
Ostravy a Plzně a“ se zrušují.
13. K čl. II bodu 7
V čl. II bodu 7 se číslice „11“ nahrazuje číslicí „13“.
14. K čl. II bodu 11
V článku II bodu 11 se slova „magistrátům měst Brno, Ostrava a Plzeň,“ zrušují.
15. K čl. III bodu 1
Bod 1 zní:
„1. V § 12 odst. 1 písm. t) se slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují
slovy „orgánům hlavního města Prahy vykonávajícím působnost ve státní sociální podpoře“.“.

II.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru,
- aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny;
- aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl
příslušné legislativně technické úpravy.

Miroslav Opálka, v. r.
zpravodaj
Jaroslav Krákora, v. r.
ověřovatel

Milada Emmerová, v. r.
předsedkyně
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