
Pozměňovací a jiné návrhy 

k návrhu poslanců Ing. Jana Bauera, Ing. Zbyňka Stanjury a Ing. Petra Pávka 

 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti 

institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

 

(tisk 297) 

 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 13. března 2019 
 

 

A Poslanec Jan Bauer 

(SD 2371) 

 

A.1. Název zákona nově zní:  

 

„Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého 

penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/2019 Sb., kterým se 

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

další zákony“. 

 

A.2. Za úvodní větu zákona se vkládá označení části první, které zní: 

 

„Č Á S T   P R V N Í  

Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění“. 

 

A.3. Za část první se vkládá část druhá, která zní: 

 

„Č Á S T   D R U H Á 

Změna zákona č. 32/2019 Sb. 
 

Čl. II. 

 

 V zákoně č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, čl. XXIII zní: 

 

„Čl. XXIII 

Účinnost 

 

varianta 1: 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabudou účinnosti ustanovení čl. III body 1, 

3, 6 a 21, čl. VII body 12 – 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 bod 3 a čl. IX body 1 a 2 zákona 
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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. a zákona č. 335/2018 Sb.; nenabudou-li tato ustanovení 

účinnosti současně, platí, že tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti poslední 

z nich; nepřipadne-li tento den na 1. leden nebo 1. červenec, platí, že tento zákon nabývá 

účinnosti dnem 1. ledna nebo 1. července nejblíže následujícího po dni, kdy všechna uvedená 

ustanovení anebo poslední z nich nabudou účinnosti. 

 

varianta 2: 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

 

varianta 3: 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

 

(varianty hlasovat v pořadí 1, 2, 3) 
 

4. Za část druhou se vkládá označení části třetí. 

 

5. Čl. II se označuje jako čl. III. 

 

 

B Poslanec Jan Řehounek 

(SD 2333) 

 

Čl. II Účinnost zní takto: 

„Čl. II 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.“. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 13. března 2019 

 

 

Ing. Jan   Ř e h o u n e k, v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru  
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