
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném 

 na veřejné zdravotní pojištění 

(tisk 1018) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 23. května 2017 
 

 

 

A. Poslanec Rostislav Vyzula 

SD 6391 

 

1. V čl. I se doplňují body 3 až 8, které znějí: 

 

„3. V § 21d odst. 3 se slova „a správních deliktech“ zrušují. 

4. Nadpis § 21e zní: 

„Přestupek“. 

5. V § 21e odst. 1 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

6. V  § 21e odst. 2 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“ a slova „se uloží pokuta“ 

se nahrazují slovy „lze uložit pokutu“. 

7. V  § 21e se odstavce 3 až 5 a 7 zrušují. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3. 

8. V § 21e odst. 3 se slova „Správní delikt v prvním stupni“ nahrazují slovy „Přestupek podle 

odstavce 1“.“. 

 

2. Čl. II včetně nadpisu zní: 

„Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, 

které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, a ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 2020.“. 
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B. Poslankyně Soňa Marková 

SD 6405 

 

Varianta I 

 

1. V čl. I bod 1 zní: 

„1. § 3c včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 

„§ 3c 

 

Vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního 

právního předpisu37) plátcem pojistného stát, je 26 % průměrné mzdy. Vypočtená částka se 

zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“. 
___________ 
37) Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.“. 

 

 

2. V čl. I bod 2 zní: 

„2. V § 3c se číslo „26“ nahrazuje číslem „27“.“. 

 

3. Čl. II včetně nadpisu zní: 

„Čl. II 

Zrušovací ustanovení 

Nařízení vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je 

plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se zrušuje.“. 

 

4. Za čl. II se doplňuje nový čl. III, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které 

nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.“. 
 

 

Varianta II 

 

1. V čl. I bod 1 zní: 

„1. § 3c včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 

„§ 3c 

 

Vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního 

právního předpisu37) plátcem pojistného stát, je 27 % průměrné mzdy. Vypočtená částka se 

zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“. 

__________ 
37) Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.“. 

 

2. V čl. I se bod 2 zrušuje. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=131635)



3 

 

 

 

3. Čl. II včetně nadpisu zní: 

„Čl. II 

Zrušovací ustanovení 

Nařízení vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je 

plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se zrušuje.“. 

  

4. Za čl. II se doplňuje nový čl. III, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 24. května 2017 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Rostislav Vyzula, v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví 
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