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USNESENÍ
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
č. 65 ze dne 27. ledna 2015

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
10. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU
65. USNESENÍ
ze 13. schůze, konané dne 27. 1. 2016
k návrhu senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů a některé další zákony
Senátní tisk č. 172
Po odůvodnění zástupce skupiny navrhovatelů, senátora Zdeňka Škromacha, zpravodajské zprávě senátora Jiřího Voseckého a po rozpravě
VÝBOR
I.

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

II.

určuje
zpravodajem výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátora
Jiřího Voseckého;

III.

pověřuje
předsedu výboru, senátora Jana Žaloudíka, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Milanu Štěchovi.

Jan Žaloudík v.r.
předseda výboru

Jiří Vosecký v.r.
zpravodaj výboru

Alena Šromová v.r.
ověřovatelka výboru

Příloha k usnesení VZSP č. 65/2016
Pozměňovací návrhy
k návrhu senátního návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony
(senátní tisk č. 172)
1. V čl. I bodu 1 před slova „§ 192“ vložit slova „§ 66 odst. 1 větě druhé a“.
2. V čl. I bod 2 upravit takto:
„2. V § 192 odst. 1 se část věty druhé za středníkem včetně středníku zrušuje.“.
3. V čl. I bodu 4 před slovo „21“ vložit slovo „prvních“.
4. V čl. I bodu 6 slova „období 21“ nahradit slovy „v období prvních 21“.
5. V čl. I bodu 8 slova „období 21“ nahradit slovy „v době prvních 21“.
6. V čl. I za bod 9 doplnit bod 10, který zní:
„10. V § 301a se slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních
21 kalendářních dnů“ zrušují.
7. V čl. VIII na konci textu bodu 1 vypustit slovo „se“ a na konci textu bodu 2 doplnit slovo
„zrušují.“.
8. V čl. XX body 1 a 2 upravit takto:
„1. V § 7 odstavci 1 písm. a) se číslovka „25“ nahrazuje číslovkou „24,8“ a číslovka „2,3“ se
nahrazuje číslovkou „2,1“.
2. V § 7 odstavci 1 písm. c) bodu 2 se číslovka „2,3“ nahrazuje číslovkou „2,1“. “.

