
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

 ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

ve znění pozdějších předpisů 
(tisk 84 )

Návrh na zamítnutí návrhu zákonanebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku č. 33 z 6. schůze 
konané dne 10. dubna 2014 (tisk 84/1)

I. K části první, čl. I  
1. K bodu 15
V bodě 15 se částka „4000 Kč“ nahrazuje částkou „5000 Kč“.

2. Bod 16 zní:
„16.  V § 78 odst. 3 se slovo „prokázaným“ zrušuje, za slova „nejvýše však o 2 000 Kč měsíčně na
jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením“ se vkládají slova „, a nejvýše o
1 000  Kč  měsíčně,  jde-li  o  osobu  zdravotně  znevýhodněnou“  a  na  konci  textu  věty  druhé  se
doplňují slova „nebo na zaměstnance agentury práce, který je osobou se zdravotním postižením a je
dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli“.“.

3. Bod 22 zní:
„22.  V § 81 odst. 3 se slova „identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo
zadaných zakázek bez  daně z přidané  hodnoty“  nahrazují  slovy „identifikační  údaje  odběratele,
cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání
výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků,
služeb nebo zakázek uskutečněna“.“.

4. Za bod 22 se vkládá nový bod 22a, který zní:
„22a.  V § 83 se na konci doplňuje věta „V ohlášení podle věty první je zaměstnavatel povinen
krajské pobočce Úřadu práce uvést identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky
nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky, cenu odebraných výrobků, služeb nebo
zadaných  zakázek  bez  daně  z přidané  hodnoty,  datum  odebrání  výrobků,  služeb  nebo  zadání
zakázek  a  číslo  dokladu,  na  základě  kterého  byl  odběr  výrobků,  služeb  nebo  zakázek
uskutečněn.“.“.

5. Bod 23 zní:
„23.   § 93 zní:

 „§ 93
Cizinec, který je držitelem modré karty, zaměstnanecké karty nebo mu bylo vydáno povolení

k zaměstnání,  může být  zaměstnavatelem vyslán  na pracovní  cestu  podle § 42 zákoníku práce,
jestliže  to  odpovídá  povaze  jím  vykonávané  práce,  pro  kterou  byla  udělena  modrá  karta,
zaměstnanecká karta nebo povolení k zaměstnání.“.“.

6. Za bod 30 se vkládá nový bod 30a, který zní:
„30a.  V § 112 odst. 1 větě první se číslo „12“ nahrazuje číslem „24“.“.
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II. K části první, čl. II
7. K bodu 1
V bodě 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

III. K části čtvrté, čl. V
8. Čl. V zní:

„Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.“.“.

Pozměňovací návrh přednesený ve druhém čtení dne 30. dubna 2014

B. Poslanec Antonín Seďa

Bod 15 zní: 

„15.  V § 78 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , jde-li o osobu se zdravotním
postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b), a nejvýše 6000 Kč, jde-li o osobu zdravotně
znevýhodněnou“.“.

V Praze dne 30. dubna 2014

Jaroslav Zavadil, v.r.
zpravodaj výboru pro sociální politiku
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