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A. Komplexní pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví č. 209 ze 31. schůze konané dne 1. prosince 2004 (tisk 709/2)
„Zákon
ze dne ……………2005,
kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti
z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Změna zákoníku práce
V § 159 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 153/1969 Sb., zákona
č. 52/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb.,
odstavec 3 zní:
„(3) Rodičovská dovolená podle odstavce 1 se poskytuje ode dne převzetí dítěte až do
dne, kdy dítě dosáhne věku tří let. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku tří let, nejdéle však
do sedmi let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte
před dosažením věku tří let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení tří let věku, se
rodičovská dovolená poskytuje do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Rodičovská dovolená podle článku I nenáleží, došlo-li k převzetí dítěte přede dnem
účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Čl. III
Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích
na děti z nemocenského pojištění
§ 13 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství
a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění zní:
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„§ 13
(1) Peněžitá pomoc se poskytuje zaměstnanci nebo zaměstnankyni, kteří převzali do své
trvalé péče dítě, jež jim bylo svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka
zemřela.
(2) Peněžitá pomoc se v případě uvedeném v odstavci 1 poskytuje po dobu 22 týdnů
ode dne převzetí dítěte, došlo-li k převzetí do 7 let věku dítěte. Po dobu, po kterou náleží
zaměstnankyni peněžitá pomoc v mateřství podle § 11, se peněžitá pomoc neposkytuje.
(3) Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci platí ostatní ustanovení tohoto
zákona obdobně.
(4) Podmínky pro nárok na peněžitou pomoc a způsob jejího stanovení se posuzují
podle stavu ke dni převzetí dítěte.“.
ČÁST TŘETÍ
Čl. IV
ÚČINNOST
Tento zákon nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.“.
Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 9. února 2005
B. Poslanec Vladimír Říha
Pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu uvedenému v usnesení
výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 209 (tisk 709/2)
1. V názvu zákona se za slovy „pozdějších předpisů,“ zrušuje slovo „a“ a na konci názvu
zákona se doplňují slova „ , a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů“.
2. V čl. I v § 159 v nově navrhovaném znění odstavce 3 ve větě první na konci se tečka
nahrazuje středníkem a doplňují se slova „zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou
podle odstavce 2, se rodičovská dovolená poskytuje až po skončení této mateřské dovolené.“.
3. Čl. II - přechodné ustanovení zní:
„Čl. II
Přechodné ustanovení
Došlo-li k převzetí dítěte přede dnem účinnosti tohoto zákona, posuzují se nároky na
rodičovskou dovolenou podle dosavadních právních předpisů.“.
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4. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která zní:
„ČÁST TŘETÍ
Čl. IV
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
V § 83 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, se za větu první doplňují tyto věty: „Bylo-li dítě převzato po dosažení
věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při
převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let
věku, se rodičovská dovolená poskytuje do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.“.
Čl. V
Přechodné ustanovení
Došlo-li k převzetí dítěte přede dnem, kdy nabude účinnosti ustanovení čl. IV tohoto
zákona, posuzují se nároky na rodičovskou dovolenou podle dosavadních právních předpisů.“.
Dosavadní část třetí a čl. IV se označuje jako část čtvrtá a čl. VI.
5. V čl. VI (dosavadní čl. IV) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se slova
„s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

V Praze 11. února 2005

Ing. Alena Páralová, v.r.
zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

