
Pozměňovací a jiné návrhy  

k návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, 

Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání 

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

ve znění pozdějších předpisů  

(tisk 85) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

Pozměňovací návrh přednesený ve druhém čtení dne 30. ledna 2019 
 

Poslanec Vít Kaňkovský 

SD 2120 

 

Čl. I zní: 

 

„Čl. I 

 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona 

č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona 

č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona 

č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona 

č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona 

č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona 

č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 

č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona 

č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 

č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona 

č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015, 

zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., 

zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., 

zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 310/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 21 odst. 1 písmeno b) zní:  

„b) peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství tak, že do 

částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční 

hranice se počítá 90 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 60 % 

a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.“.  

 

2. V § 21 odst. 1 se za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) otcovské tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční 

hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí 

redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.“.“. 

 

 

V Praze 30. ledna 2019 

 

 

Mgr. Jana Pastuchová, v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku 
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