
Pozměňovací a jiné návrhy

k návrhu poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala, Ivany Levé a dalších na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění

pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

ve znění pozdějších předpisů

(tisk 875)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro sociální politiku č. 150

ze 30. schůze konané dne 2. dubna 2013 (tisk 875/3)

„Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST TŘETÍ

Čl. III

Přechodné ustanovení

Studium v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou podle prováděcího
právního předpisu vydaného na základě § 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění účinném do 31. srpna 2012, a na základě § 108 odst. 3 zákona č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do 31. srpna 2012, a platného k 31. srpnu
2012, zahájené nejpozději ve školním roce 2013/2014 se považuje za studium na středních
školách pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění.“.

Dosavadní části třetí a čtvrtá se označují jako části čtvrtá a pátá.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 17. května 2013

B. Poslankyně Vlasta Bohdalová

V části první, čl. I

1. V novelizačním bodu 1 se v § 12 odst. 1 písm. d) slovo „zvláštním“ nahrazuje slovem
„prováděcím“.

2. V novelizačním bodu 2 § 15 odst. 7 zní:
„(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce

a sociálních věcí stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a termíny předložení
žádosti o zápis do seznamu, doklady k žádosti, obsah, rozsah a organizaci studia, podmínky
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odborné a pedagogické způsobilosti osob, které se budou podílet na zajišťování studia podle
§ 12 odst. 1 písm. d), materiálně technické podmínky prostor, ve kterých se bude
uskutečňovat studium, podmínky ukončování studia, obsah a způsob vedení dokumentace,
způsob a termíny předávání údajů z dokumentace Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy.“

V části druhé, čl. II

1. V novelizačním bodu 2 § 108 odstavec 3 zní:
„(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce

a sociálních věcí stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a termíny předložení
žádosti o zápis do seznamu, doklady k žádosti, obsah, rozsah a organizaci studia, podmínky
odborné a pedagogické způsobilosti osob, které se budou podílet na zajišťování studia podle
§ 12 odst. 1 písm. d), materiálně technické podmínky prostor, ve kterých se bude
uskutečňovat studium, podmínky ukončování studia, obsah a způsob vedení dokumentace,
způsob a termíny předávání údajů z dokumentace Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy.“

V Praze dne 11. června 2013

Adam Rykala, v.r.
zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Miroslav  Bernášek, v.r.
zpravodaj výboru pro sociální politiku


