115/1

11. funkční období

115/1
USNESENÍ
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
č. 46 ze dne 24. května 2017

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU
46. USNESENÍ
z 6. schůze, konané dne 24. 5. 2017
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů
Senátní tisk č. 115
Po odůvodnění zástupce předkladatele, JUDr. Jiřího Vaňáska, náměstka ministryně práce a sociálních
věcí, zpravodajské zprávě senátorky Aleny Šromové a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími
návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení;

II.

určuje
zpravodajkou výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátorku Alenu
Šromovou;

III.

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

Jan Žaloudík v. r.
místopředseda výboru
Alena Šromová v. r.
zpravodajka výboru

Jaroslav Malý v. r.
ověřovatel výboru

Příloha usnesení VZSP č. 46/2017
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
senátní tisk č. 115

1. V čl. I bodu 2 v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 2 slovo „přídavek“ nahradit slovy „služební
příspěvek“.
2. V čl. I za bod 13 vložit nový bod 14, který zní:
„14. V § 10 odst. 3 se text „§ 5 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 9“.“.
Následující body 14 až 49 označit jako body 15 až 50.
3. V čl. I bod 21 (dosavadní bod 20) upravit takto:
„21. V § 25 odst. 1 písm. c) část věty před středníkem zní:
„u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění
poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) a
centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění
odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v
domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou
anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva“.“.
4. V čl. I bodu 37 (dosavadní bod 36) v § 51 odst. 2 poslední větě slova „druhé a třetí“ nahradit
slovy „třetí a čtvrté“.
5. V čl. I za bod 38 (dosavadní bod 37) vložit nový bod 39, který zní:
„39. V § 51 odst. 5 poslední větě se slova „podle odstavce 1 věty páté až sedmé“ nahrazují slovy
„podle odstavce 4“.“.
Následující body 39 až 50 (dosavadní body 38 až 49) označit jako body 40 až 51.
6. V čl. I bod 44 (dosavadní bod 42) vypustit.
Následující body 45 až 51 (dosavadní body 43 až 49) označit jako body 44 až 50.
7. V čl. I bodu 44 (dosavadní bod 43) v § 68 odst. 2 písm. a) bodu 1 text „č.“ nahradit slovem
„bodech“ a v bodu 3 text „č.“ nahradit slovem „bodu“.
8. V čl. I za bod 46 (dosavadní bod 45) vložit nové body 47 a 48, které znějí:
„47. V § 69 odst. 1 písm. b) se slova „§ 51 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 51 odst. 1 až 3 a 5“.
48. V § 69 odst. 1 písm. c) se slova „§ 51 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 51 odst. 1až 3 a 5“.“.
Následující body 47 až 50 (dosavadní body 46 až 49) označit jako body 49 až 52.
9. V čl. I za bod 50 (dosavadní bod 47) vložit nový bod 51, který zní:

„51. V § 70 odst. 1 větě druhé se slova „podle § 51 odst. 1 věty třetí a odst. 2 věty čtvrté“
nahrazují slovy „podle § 51 odst. 1 věty třetí, v případech zastavení výplaty odst. 2 věty čtvrté,
odst. 3 věty druhé a odst. 5 věty čtvrté“.“.
Následující body 51 a 52 (dosavadní body 48 a 49) označit jako body 52 a 53.
10. V čl. IX slova „35, 37 až 39, 43 až 45“ nahradit slovy „14, 36, 38 až 41, 44 až 48, 51“.

