Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
4. volební období

2003

USNESENÍ č. 101
z 16. schůze dne 11. září 2003
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 261)
Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky, zpravodajské
zprávě poslankyně Aleny Páralové a po rozpravě
výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně, aby
-

vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona kterým se mění zákon č. 65/1965
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
(sněmovní tisk 261),

-

přijala k tomuto návrhu tyto změny a doplnění:

1. K čl. I nový bod 7a
Za bod 7 se vkládá nový bod 7a, který zní:
„7a. V § 24 odst. 2 se za slova „písm. a) až f)“ vkládají slova „,písm. h) a i)“.“.
2. K čl. nový bod 7b
Za bod 7a se vkládá nový bod 7b, který zní:
„7b. V § 25c odst. 4 se slova „zejména jim poskytovat podle svých provozních možností v
přiměřeném rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradit nezbytné náklady na údržbu a
technický provoz a náklady na potřebné podklady.“ nahrazují slovy „a to poskytnutím
peněžitého příspěvku příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců a zástupci pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výši 0,3 % z vyplaceného ročního objemu
mzdových prostředků. V kolektivní smlouvě, popřípadě ve vnitřním předpisu lze příspěvek
podle předchozí věty zvýšit. Zaměstnavatel poskytuje příspěvek zálohově, a to poslední den
každého kalendářního čtvrtletí, pokud v kolektivní smlouvě není dohodnuto, popřípadě ve
vnitřním předpisu stanoveno jinak. Zaměstnavatel je dále povinen poskytovat zástupcům
zaměstnanců podle svých provozních možností v přiměřeném rozsahu místnosti s nezbytným
vybavením, hradit nezbytné náklady na údržbu a náklady na technický provoz a náklady na
potřebné podklady.“.“.

3. K čl. I bodu 13
Za bod 13 se vkládá nový bod 13a, který zní:
„13a. V § 56 odst. 2 se slova „ , pokud se zaměstnavatel nedohodne se zaměstnancem jinak“
zrušují.“.
4. K čl. I bodu 15
Bod 15 zní:
„15. V § 70b odst. 2 se slova „§ 30 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 2 až 5“.“.
5. K čl. I nový bod 15a
Za bod 15 se vkládá nový bod 15a, který zní:
„15a. V § 73 odst. 2 se za slova „Policie České republiky“ vkládají slova „a Policejní akademie
České republiky v Praze 16b)“.
Poznámka pod čarou č. 16b) zní:
„16b) § 94 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách)“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 16b) se označuje jako poznámka pod čarou č. 16c), včetně
odkazů na tuto poznámku pod čarou.“.
6. K čl. I nový bod 15b
Za bod 15a se vkládá nový bod 15b, který zní:
„15b. V § 132b odstavec 1 zní:
„(1) Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik; tyto úkoly zajišťuje
především svým odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li odborně způsobilého
zaměstnance a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění úkolů v prevenci
rizik prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby.“.“.
7. K čl. I nový bod 17a
Za bod 17 se vkládá nový bod 17a, který zní:
"17a. V § 202 odst. 2 se na konci vkládají slova "; to se vztahuje i na náhradu nákladů na výživu
pozůstalých".“.
8. K č. IV
V článku IV se slova "1. září 2003" nahrazují slovy "1. ledna 2004".
II.

z m o c ň u j e zpravodajku výboru,
- aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny;
- aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny
provedla příslušné legislativně technické úpravy.
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