
Pozměňovací a jiné návrhy  

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

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 964) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro sociální politiku č. 239 

ze 48. schůze konané dne 15. prosince 2016 (tisk 964/1) 

K části první, čl. I.: 

 

1. Za bod 2 se vkládá nový bod 2a, který zní: 

 

„2a. V § 78 odst. 2 se částka „8 800 Kč“ nahrazuje částkou „9 500 Kč“.“ 

 

 

2. V části první se doplňuje článek II, který včetně nadpisu zní: 

 

„Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

1. Poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 

pracovním místě za čtvrté kalendářní čtvrtletí roku 2016 se řídí právními předpisy účinnými ke dni 

31. prosince 2016. 

 

2. Poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 

pracovním místě za první kalendářní čtvrtletí roku 2017 se řídí podle zákona  

č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

3. Správní řízení o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

na chráněném pracovním místě podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona.“. 

 

Dosavadní články II až IV se označují jako články III až V. 

 

 

K části třetí, čl. IV. 

 

3. V části třetí článku IV v bodě 2 se na konci písmena c) tečka nahrazuje čárkou a za písmeno c) se 

vkládá nové písmeno d), které zní: 

 

„d) činnost zaměstnance vyslaného k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na 

území České republiky zahrnovala práce týkající se výstavby, oprav, údržby, přestavby nebo stržení 

budov, a zejména těchto prací: 
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1. výkopové práce, 

2. přemísťování zeminy, 

3. vlastní stavební práce, 

4. montáž a demontáž prefabrikovaných dílců, 

5. zařízení nebo vybavení, 

6. úpravy, 

7. renovace, 

8. opravy, 

9. demontáž, 

10. demolice, 

11. údržba, 

12. malířské a úklidové práce v rámci údržby, 

13. asanace.“. 

 

 

K části čtvrté  

 

4. V části čtvrté článek V zní: 

„Čl. V 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti prvním dnem 

kalendářního čtvrtletí následujícího po jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení části třetí čl. IV 

bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 17. ledna 2017 
 

 

B. Poslankyně Jana Hnyková 

SD 5525 

V článku I se za bod 2 vkládá nový bod 2a, který zní:  

 

„2a. V § 31 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: 

„d) se nepodrobí zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 

 e) je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,“  

 

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena f) a g).“ 

 

 

C. Poslankyně Markéta Pekarová Adamová 

SD 5538 

V části třetí článku III se bod 2 zrušuje.  

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2. 

 

 

V Praze 17. ledna 2017 

 

Pavlína Nytrová, v.r. 

zpravodajka garančního výboru pro sociální politiku 
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