
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 821) 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 17. ledna 2017 
 

 

A. Poslankyně Jana Pastuchová 

SD 5543 

K čl. I novelizačnímu bodu 9:  

Nové znění § 29 odst. 2: 

„(2) Výše nemocenského za kalendářní den činí 100 % denního vyměřovacího základu 

v případech, kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa 

v důsledku toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění 

záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva jako člen jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním a informačním střediskem integrovaného 

záchranného systému. To platí obdobně i pro člena ostatní složky integrovaného záchranného 

systému, který k této složce není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru.“. 

 

K čl. I novelizačnímu bodu 15: 

Nové znění § 109 odst. 3 písm. c) 

„c) při stanovení výše nemocenského podle § 29 odst. 2 též potvrzením operačního a informačního 

střediska integrovaného záchranného systému, že pojištěnec je členem jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce nebo členem ostatní složky integrovaného záchranného systému a 

že k dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo v  souvislosti se 

skutečnostmi uvedenými v § 29 odst. 2.“. 

 

 

B. Poslanec Zbyněk Stanjura 

SD 5550 

V článku I se zrušují body 1 až 8, 10 až 14 a 16 až 18. 

V článku II se zrušují body 1 a 2. 

Článek III se zrušuje. 

V článku IV se zrušují body 1 a 2. 

Články VI a VII se zrušují. 

 

 

V Praze dne 18. ledna 2017 

 

 

MUDr.   Gabriela   P e c k o v á, v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku  
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