
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   

 

(tisk 263) 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 30. října 2018 
 

A. Poslankyně Radka Maxová 

A. 1 (SD 1489) 

V čl. 1 bod 1 zní: 

„1. V § 4 odst. 2 se slova „a pro účely odvolacího řízení správního, pokud napadené rozhodnutí 

bylo vydáno na základě posudku okresní správy sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy  

„ , dávek pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením a 

příspěvku na péči“.“. 

 

A. 2 (SD 1514) 

1. V čl. I se body 1, 4 a 5 zrušují. 

2. V čl. II se bod 1 zrušuje. 

3. V čl. III se bod 2 zrušuje. 

4. Část čtvrtá, čl. V se zrušuje. 

Dosavadní části, články a body se v návaznosti na to přeznačí. 

 

 

B Poslanec Roman Sklenák 

(SD 1525) 

 

1. Za část pátou se vkládají nové části šestá a sedmá, které znějí: 

„ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona č. 259/2017 Sb. 

Čl. VIII 

Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony, ve znění zákona č. 92/2018 Sb., se mění takto: 

 

1. V čl. VIII bodu 3 se číslo „2019“ nahrazuje číslem „2020“. 
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2. V čl. X písmeno d) zní: 

    „d) ustanovení čl. VII bodů 44, 56, 60 a 62 a čl. IX bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 

1. ledna 2019,“. 

 

3. V čl. X se doplňuje písmeno e), které zní: 

     „e) ustanovení čl. III bodů 1, 3, 6 a 21, čl. VII bodů 12 až 15, 17 až 30, 32, 33, 35, 37 až 39, 

41, 45 až 47, 49 až 51, 53, 54, 59, 61, 63 až 69, 73 až 80, 82 až 84 a 86 až 90, čl. VIII 

bodu 3 a čl. IX bodů 1 a 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.“. 

 

ČÁST SEDMÁ 

 

Změna zákona č. 92/2018 Sb. 

 

Čl. IX 

 

V čl. XII zákona č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se 

slova „čl. VIII bodů 3, 4, 7, 10 a 12 a čl. IX, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019“ 

nahrazují slovy „čl. IX, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, a čl. VIII bodů 3, 4, 7, 10 

a 12, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.“.“. 

   

Dosavadní část šestá se označí jako část osmá a dosavadní článek VIII se označí jako čl. X. 

 

2. V nově označeném čl. X (Účinnost) se za slova „s výjimkou“ vkládají slova „ustanovení 

čl. VIII a IX, která nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2018, a“. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 31. října 2018 

 

 

 

 

 

MUDr. Vít   K a ň k o v s k ý, v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku 

a výboru pro zdravotnictví 
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