
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(tisk 406)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení  garančního výboru pro sociální politiku č. 
115  ze 26. schůze konané dne 6. května 2015 (tisk 406/1)

K ČÁSTI PÁTÉ:

Článek V zní:
„Čl. V. 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 8. července 2015

B. Poslanec Adolf  B e z n o s k a 

 V ČÁSTI PRVNÍ „Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení“, Čl. I, se 
před dosavadní novelizační bod č. 1 vkládá nový novelizační bod č. 1 (dosavadní novelizační 
body 1. a 2. se přečíslovávají) v tomto znění:

„V § 14 odst. 3 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

„o) bankám a spořitelním a úvěrním družstvům informace získané při výběru pojistného 
na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti,  a  to  v rozsahu 
nezbytném pro posouzení schopnosti spotřebitele splácet úvěr.“.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno p).“.

C. Poslanec Jaroslav Zavadil

C. 1. V čl. I se vkládají nové body 1 a 2 tohoto znění:

„1. V § 7 úvodní části ustanovení se za slovo „zabezpečení“ vkládají slova „ , nestanoví-li se 
v tomto zákoně jinak,“.

 2. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení ve věcech důchodového 

pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
podle odstavce 1 písm. c), d) a f) a podle § 39 odst. 1 se řídí místní příslušností okresní správy 
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sociálního  zabezpečení  pro  provádění  nemocenského  pojištění  určené  rozhodnutím České 
správy sociálního zabezpečení podle § 83 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění.“.“.

Dosavadní bod 1 v čl. I se označuje jako bod 3.

C. 2. V čl. I se za nově označený bod 3 vkládá nový bod 4 tohoto znění:

„4. V § 104b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které  
zní:
„c) místní  příslušností  okresní  správy  sociálního  zabezpečení  pro  provádění  

nemocenského  pojištění  delegované  rozhodnutím  České  správy  sociálního  
zabezpečení podle § 83 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění.“.“.

Dosavadní bod 2 v čl. I se označí jako bod 5.

C. 3.V čl. III se vkládá nový bod 1 tohoto znění:

„1. V § 83 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6)  Česká  správa  sociálního  zabezpečení  může  na  žádost  zaměstnavatele  nebo 
z podnětu místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení delegovat místní příslušnost 
pro  provádění  pojištění  včetně  kontroly  plnění  povinností  zaměstnavatelů  v pojištění 
stanovenou podle odstavce 1 písm. a) na jinou okresní správu sociálního zabezpečení, jestliže 
je to účelné z hlediska provádění pojištění. Rozhodnutí o delegaci podle věty první lze vydat 
jen  po  předchozím  projednání  se zaměstnavatelem,  kterého  se  delegace  týká;  v řízení  o 
delegaci  se  nepoužije  ustanovení  správního  řádu  o  vyjádření  účastníků  k podkladům 
rozhodnutí,  zahájení  tohoto  řízení  se  účastníkům zpravidla  neoznamuje  a  v rozhodnutí  o 
delegaci musí být uvedeno, která okresní správa sociálního zabezpečení dokončí již zahájená 
řízení. Proti rozhodnutí o delegaci nelze podat opravné prostředky. Při změně okolností, za 
kterých bylo o delegaci rozhodnuto, může Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnout o 
změně nebo zrušení delegace; přitom platí ustanovení věty druhé a třetí obdobně. Rozhodnutí 
České správy sociálního zabezpečení ve věcech delegace se uveřejňují na úředních deskách 
dotčených okresních správ sociálního zabezpečení a České správy sociálního zabezpečení a 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to přede dnem, od něhož dochází k delegaci anebo 
ke změně nebo zrušení delegace.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.“.
Dosavadní body 1 a 2 v čl. III se označí jako body 2 a 3.

V Praze 8. července 2015

RSDr.  Miroslav  O p á l k a, v.r. 
zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku


