
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 1072) 

 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

 

Garanční výbor pro sociální politiku v usnesení č. 263 na své 53. schůzi konané dne 

1. června 2017 nepřijal žádné pozměňovací návrhy (tisk 1072/1) 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 28. června 2017 
 

 

 

A. Poslanec Jaroslav Zavadil 

SD 6618 

 

1. V názvu vládního návrhu zákona se slova „zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 

předpisů“ nahrazují slovy „zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 

Sb.“. 

 

2. V části první článku I se novelizační body 2 a 3 zrušují. 

 

Dosavadní novelizační bod 4 se označuje jako novelizační bod 2. 

 

3. V části první článku I se za novelizační bod 2 vkládá nový novelizační bod 3, který zní: 

„3. V § 60a se slova „podle § 61 odst. 2 písm. d) a § 61 odst. 4 písm. d)“ nahrazují slovy „podle 

§ 61 odst. 2 písm. c) a § 61 odst. 4 písm. c)“  

 

4. V části první článku I se dosavadní novelizační body 5 až 8 zrušují. 

 

Dosavadní novelizační body 9 až 17 se označují jako novelizační body 4 až 12. 

 

5. V části první článku I v novelizačním bodě 10 se v § 78a odstavci 2 a 3 částka „10 500 Kč“ 

nahrazuje částkou „12 000 Kč“ a v odstavci 13 se slova „podle odst. 1“ nahrazují slovy „podle 

odstavce 1“. 

 

6. V části první článku I se za novelizační bod 12 vkládá nový novelizační bod 13, který zní: 
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„13. V § 81 odst. 5 se věta poslední zrušuje.“. 

 

Dosavadní novelizační body 18 až 23 se označují jako novelizační body 14 až 19. 

 

7. V části první článku I se za novelizační bod 14 vkládá nový novelizační bod 15, který zní: 

„15. V § 107 se doplňuje nový odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti se nepovažují za dotace podle zvláštního 

právního předpisu46).“.“ 

 

Dosavadní novelizační body 15 až 19 se označují jako novelizační body 16 až 20. 

 

8. V části první článku I se za novelizační bod 20 vkládají nové novelizační body 21 až 25, 

které znějí: 

„21. V § 111 odst. 3 se slova „průměrný podíl nezaměstnanosti“ nahrazují slovy „průměrný 

podíl nezaměstnaných osob“. 

 

22. V § 111 odst. 4 se slova „minimálního podílu nezaměstnanosti“ nahrazují slovy 

„minimálního podílu nezaměstnaných osob“. 

 

23. V § 111 odst. 12 se slova „vyjádřeným podílem nezaměstnanosti“ nahrazují slovy 

„vyjádřeným podílem nezaměstnaných osob“. 

 

24. V § 113 odst. 3 a 4 se slova „podíl nezaměstnanosti“ nahrazují slovy „podíl nezaměstnaných 

osob“ a slova „průměrného podílu nezaměstnanosti“ nahrazují slovy „průměrného podílu 

nezaměstnaných osob“. 

 

25. V § 115 odst. 1 se slovo „způsobené“ nahrazuje slovem „způsobeného“.“ 

 

Dosavadní novelizační body 24 až 27 se označují jako novelizační body 26 až 29. 

 

9. V části první článku I se novelizační bod 29 zrušuje. 

 

10. Část druhá zní: 

 

„ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o inspekci práce 

 

Čl. III 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění zákona č. 93/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 20a odst. 1 písm. d) se odkaz na poznámku pod čarou č. 77 nahrazuje odkazem na 

poznámku pod čarou č. 81 a poznámka pod čarou č. 77 se označuje jako poznámka pod čarou  

č. 81. 
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2. V § 37b odst. 2 se ve větě druhé slova „příslušného cizího orgánu“ nahrazují slovy 

„příslušným cizím orgánem“. 

 

11. V části třetí článek IV zní: 

 

„Čl. IV 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího  

po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 12, které nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 2018.“. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 28. června 2017 

 

 

PhDr. Zdeněk   S o u k u p  v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku 
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