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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
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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 návrhy přednesené v opakovaném druhém čtení 

dne 7. listopadu 2019 
 

A. Poslankyně Markéta Pekarová Adamová 

SD 1663 

A1. Za čl. I se vkládá čl. II, který zní: 

 

„Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

Na peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, na které 

vznikl nárok přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 187/2006 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

Dosavadní čl. II se označuje jako čl. III. 

 

SD 1664 

A2. Čl. I. nově 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 písm. b) nově zní:  

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

do částky třetí redukční hranice se počítá 100 % a k částce nad třetí redukční hranici se 

nepřihlíží.“. 
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2. Za § 21 odst. 1 písm. 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.“.“. 

 

SD 3549 

A3. Čl. II zní: 

„Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po 

jeho vyhlášení.“.  

 

 

B. Poslanec Dominik Feri 

SD 3642 

B1.  

Změna zákona o nemocenském pojištění 
 

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 Sb., 

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. 195/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 310/2017 Sb., 

se mění takto: 

 

V § 7a odst. 1 se slova „10 000 Kč“ nahrazují slovy „11 500 Kč“. 

 

B2.  

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

Pro posouzení skutečností vzniklých před účinnosti tohoto zákona se použijí právní předpisy 

ve znění před účinností tohoto zákona.   

 

Poznámka legislativního odboru: 

S ohledem na další předložené pozměňovací návrhy je nezbytné v textu přechodného ustanovení 

uvést, že se týká pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce. 
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B3. 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna roku následujícího po roku jeho vyhlášení. 

 

 

C. Poslanec Vít Kaňkovský 

SD 2120 

Čl. I. nově 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 písm. b) nově 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. Za § 21 odst. 1 písm. 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  8. listopadu 2019 

 

 

 

Mgr. Jana Pastuchová, v.r. 

zpravodajka garančního výboru pro sociální politiku 
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