SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
165.
USNESENÍ SENÁTU
ze 7. schůze, konané dne 31. května 2017

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony /senátní tisk č. 113/
Senát
I. vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů,
uvedených v příloze tohoto usnesení;
II. pověřuje senátory Jiřího Růžičku a Miloše Vystrčila odůvodněním usnesení Senátu
na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Michael Canov v. r.
ověřovatel Senátu

Příloha k usnesení č. 165
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1. V čl. I bodu 42 v § 28d odst. 2 písmena e) až i) nahradit písmenem e), které zní:
„e) výchovného poradce.“.
2. V čl. I bodu 42 v § 28d odstavec 3 vypustit a dosavadní odstavec 4 označit jako odstavec 3.
3. V čl. I bodu 42 v § 28d odst. 3 slova „písm. a), c) nebo g)“ vypustit.
4. V čl. I bodu 42 ustanovení § 28i, 28j, 28l a 28m včetně nadpisů vypustit.
Dosavadní § 28k označit jako § 28i.
5. V čl. I body 43, 44, 45 a 53 vypustit.
Dosavadní body 46 až 52 označit jako body 43 až 49.
6. V čl. I bodu 43 (dosavadní bod 46) text „§ 28n“ nahradit textem „§ 28i“.
7. V čl. I bodu 44 (dosavadní bod 47) v § 29 odst. 1 větě poslední slova „uskutečňovaný
dalším vzděláváním prostřednictvím právnické osoby jím zřízené za účelem zajišťování
profesního rozvoje pedagogických pracovníků“ vypustit.
8. V čl. I bodu 49 (dosavadní bod 52) slova „až 28m“ nahradit slovy „až 28i“.
9. V čl. IV bodu 2 v § 133 odst. 1 slova „1 000 až 1 500“ nahradit číslem „3 000“.
10. V čl. IV bodu 2 v § 133 odst. 2 slova „1 000 až 2 000“ nahradit slovy „2 000 až 3 000“.
11. V čl. VI slova „2, 15, 43, 44, 45 a 53“ nahradit slovy „2 a 15“.

