Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2011
6. volební období

42.
USNESENÍ
výboru pro sociální politiku
z 9. schůze konané dne 25. května 2011
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v
působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (sněm. tisk 315)

Po úvodním slově Karla Machotky, náměstka ministra práce a sociálních věcí, po zpravodajské
zprávě poslance Miroslava Opálky a po rozpravě výbor pro sociální politiku
I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních
věcí /sněmovní tisk 315/ vyslovila s o u h l a s s těmito změnami a doplňky:
K části páté, čl. IX (změna zákona o zaměstnanosti)
1. V bodě 7 v § 44a se slovo „přísluší“ nahrazuje slovem „bylo“ a za slova „z posledního
zaměstnání“ se vkládá slovo „vyplaceno“.
2. Za bod 7 se vkládá nový bod 7a, který zní:
„7a. Za § 44a se vkládá nový § 44b, který zní:
„§ 44b
(1) Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale
odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního nebo služebního
poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu
anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru, poskytne Úřad práce kompenzaci za
dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby uvedené v § 44a.
(2) Výše kompenzace se stanoví jako násobek doby, za kterou náleží odstupné,
odchodné nebo odbytné, a 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku15), který byl u uchazeče o
zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném
zaměstnání podle pracovněprávních předpisů15); pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy
neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve

kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti
a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních
předpisů15).
(3) V případě, že uchazeč o zaměstnání nebude moci průměrný měsíční čistý výdělek
doložit, kompenzace se poskytne ve výši násobku doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo
odbytné, a 0,15 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního
roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byl uchazeč o zaměstnání zařazen do evidence
uchazečů o zaměstnání.
(4) Náleží-li kompenzace jen po část kalendářního měsíce, stanoví se její výše v
poměrné částce odpovídající počtu kalendářních dnů, za které náleží. Výsledná částka se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(5) O poskytnutí kompenzace vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.
(6) O výši vyplacené kompenzace informuje krajská pobočka Úřadu práce
zaměstnavatele do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Zaměstnavatel je povinen
uvedenou částku Úřadu práce uhradit do 10 pracovních dnů od doručení této informace, a to i
v případě, že dlužné odstupné již vyplatil. Nesplnění této povinnosti oznamuje Úřad práce celnímu
úřadu příslušnému podle sídla zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště
zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.“.“.

II.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby

-

se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny;

ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné
legislativně technické úpravy.

Miroslav Opálka, v.r.
zpravodaj výboru

Marta Semelová, v.r.

Jitka Chalánková, v.r.

ověřovatelka výboru
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