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9. funkční období

195/1
USNESENÍ
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
č. 53 ze dne 29. ledna 2014

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU
53. USNESENÍ
ze 17. schůze, konané dne 29. 1. 2014
k návrhu senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů
Senátní tisk č. 195
Po odůvodnění zástupkyně skupiny navrhovatelů senátorky Aleny Dernerové,
dajské zprávě senátorky Dagmar Terelmešové a po rozpravě

zpravo-

VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR projednaný návrh zákona schválit ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny v příloze;

II.

určuje
zpravodajkou výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátorku
Dagmar Terelmešovou.

Miloš Janeček v.r.
předseda výboru

Dagmar Terelmešová v.r.
zpravodajka výboru

Božena Sekaninová v.r.
ověřovatelka výboru
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Příloha k usnesení VZSP č. 53/2014

Pozměňovací návrhy
k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
(sen. tisk 195)
1. V čl. I doplnit do výčtu zákonů zákony: zákon č. 303/2013 Sb., zákon č. 306/2013 Sb. a
zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
2. V čl. I bod 1 upravit takto:
„1. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „nebo obdobném vztahu“ vkládají slova „ , popřípadě
nevykonává tyto vztahy alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně,“.
3. V čl. I v bodě 3 nahradit slovo „opakované“ za slova „opakující se“.
4. V čl. I v bodě 6 vložit tuto větu:
„Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 6.“
5. V čl. I bod 7 uvést takto:
„7. § 12 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zní:„
6. V čl. I v bodě 7 na konec ustanovení vložit poznámku pod čarou:
„___________________________
21)
Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů.“.
7. V čl. I vložit nový bod 8 a následující body včetně starého bodu 8 je nutné přečíslovat. Nový bod 8 zní:
„V § 23 písm. b) se slova „(§ 24 odst. 2)“ nahrazují slovy „(§ 24 odst. 3)“.
8. V čl. I bývalý bod 8, nyní bod 9 uvést takto:
„9. § 24 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 61 zní:“
9. V čl. I v bývalém bodě 8, nyní v bodě 9 na konec ustanovení vložit poznámku pod čarou:
„______________________________
61)
§ 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce.“.
10. V důvodové zprávě v obecné části v písmenu C) Zhodnocení souladu navrhované právní
úpravy s mezinárodními smlouvami, slučitelnost s právními akty EU upravit text takto:
„C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, slučitelnost s právními akty EU
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Návrh zákona neimplementuje právo Evropské unie a ani s ním není v rozporu. Rovněž není
v rozporu se žádnými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Z hlediska
principů rovnosti mužů a žen je návrh novely zákona neutrální (návrh respektuje směrnici
2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží
a službám a jejich poskytování, která se vztahuje i na přístup k bydlení a službám, včetně služeb sociálních) a vztahuje se stejně na obě pohlaví.“
11. V důvodové zprávě ve zvláštní části k části první vložit nový text k bodu 8 a následující
body je nutné přečíslovat. Nový text k bodu 8 zní:
„K bodu 8
Legislativně-technická úprava textu v návaznosti na úpravu § 24.

