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PRVNÍ SNĚMOVNA V ROCE 2010
Zákon o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně /sněmovní

sněmovní tisk 939 - druhé čtení

tisk 738/6/ - vrácený prezidentem republiky

Novela reaguje na přijatý zákon o státním rozpočtu České
republiky na rok 2010, kterým došlo k změnám v oblasti

Návrh zákona o krajském referendu a o změně

nemocenského pojištění. Mimo jiné došlo pro období od

některých zákonů /sněmovní tisk 737/5/ -

1.1. 2010 do 31.12. 2010 ke změně úpravy denního

zamítnutý Senátem

vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci

Hlavní principy:

v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a

- krajské referendum se bude konat o veškerých otázkách,

mateřství. Od prvního ledna se tak zvýšily redukční hranice

které patří do samostatné působnosti kraje.

pro úpravu denního vyměřovacího základu, ze kterých se

- rozhodnutí přijaté v krajském referendu je platné, pokud

mateřská vypočítává, na 791 Kč, 1186 Kč a 2371 Kč, ale

se referenda zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných osob

zároveň došlo ke snížení procentní sazby, ze které se

zapsaných v seznamech oprávněných osob v daném kraji.

mateřská počítá. Ta poklesla ze 70 % na 60 % vyměřovací

- rozhodnutí v krajském referendu je závazné, hlasovala-li

základu. Také vyměřovací základ se však snížil, jelikož se v

pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se

první redukční hranici nezapočítává v tomto roce 100 %

krajského referenda zúčastnily, a alespoň 25 %

avšak pouze 90 %.

oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných
osob.

Cílem návrhu je, aby výše peněžité pomoci v mateřství
zůstala na úrovni loňského roku.

- rozhodnutí v krajském referendu je pro zastupitelstvo
kraje a orgány kraje závazné.

Návrh poslankyně Věry Jakubkové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006

pozemních komunikacích a o změnách některých

Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění

pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o

pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.

/sněmovní tisk 734/4/ - vrácený Senátem

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

pozdějších předpisů /sněmovní tisk 570/ - druhé

vyloučil ze stanovování životního a existenčního příjmy z

čtení

přijatých náhrad škod a náhrad nemajetkových újem.

Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je zakázána

Novela tedy upravuje, aby výjimka ze započitatelných

jízda nákladních automobilů, speciálních automobilů,

příjmů v podobě přijaté náhrady škody a nemajetkové

souprav nebo zvláštních vozidel o maximální přípustné

újmy byla blíže rozvedena, a aby se explicitně vztahovala i

hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladních automobilů,

na náhrady škody a nemajetkové újmy přiznané

speciálních automobilů nebo zvláštních vozidel o maximální

Evropským soudem pro lidská práva, popř. jinou

přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným

mezinárodní institucí, jelikož jejich povaha je v souladu

přípojným vozidlem. Návrh nově upravuje dobu, kdy je

s povahou a smyslem náhrad přiznaných vnitrostátním

provoz takových vozidel zakázán, a to:

soudem.

a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od
00.00 do 22.00 hodin,

Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky,

b) v sobotu, nejde-li o den pracovního klidu, v období od 1.

Jiřího Carbola a dalších na vydání zákona, kterým se

července do 31. srpna v době od 7.00 do 19.00 a

mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském

v ostatních měsících roku v době od 7.00 do 13.00 hodin,

pojištění, ve znění pozdějších předpisů

c) v pátek, nejde-li o den pracovního klidu, a v pracovních

nejpozději do konce roku 2009, tj. do pěti let od účinnosti

dnech bezprostředně předcházejících dnu pracovního klidu

zákona, studium k jejímu získání – navrženou změnou se

v době od 15.00 do 20.00 hodin.”.

prodlužuje tato lhůta o dalších pět let, tedy na konec roku
2014.

Návrh poslanců Karla Sehoře, Cyrila Zapletala,
Milana Šimonovského, Pavla Hojdy, Jaroslava

Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty

Plachého a Aleše Řebíčka na vydání zákona, kterým

Bohdalové, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona,

se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na

kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o

pozemních komunikacích a o změnách některých

pedagogických pracovnících a o změně některých

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní

doplnění dalších zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o

tisk 679/ - druhé čtení

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná úprava si klade za cíl zejména:

/sněmovní tisk 762/ - druhé čtení

- precizaci ustanovení, která se týkají přednosti chodců,

Novela stanovuje novou dávku pedagogickému

- stanovení jednotného použití reflexní vesty pro všechny

pracovníkovi, tzv. víceúčelovou paušální náhradu výdajů

řidiče, a to při nouzovém stání vozidla na pozemních

určených zejména na užívání vlastní informační,

komunikacích,

komunikační a jiné techniky, náklady spojené s přípravou

- zamezit zneužívání institutu osoby blízké v přestupkovém

výuky, samostudiem a dalším studiem, a na odbornou a

řízení týkajícím se přestupkům proti bezpečnosti a

popularizační literaturu.

plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

Návrh rovněž stanovuje náhradu výdajů akademickým

- vypuštění výjimek ze zákazu předjíždění na křižovatce a

pracovníkům, kterým náleží víceúčelová paušální náhrada

v těsné blízkosti před ní,

výdajů určená zejména na užívání vlastní informační,

- zavedení možnosti zvýšení maximální dovolené rychlosti

komunikační a jiné techniky, náklady spojené s přípravou

na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

výuky, samostudiem a dalším studiem, a na odbornou
literaturu.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka,

předpisů /sněmovní tisk 746/ - druhé čtení

Richarda Dolejše, Jiřiny Fialové, Borise Šťastného,

Předloha navrhuje zmírnění kritérií pro možné udělení

Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče, Olgy Zubové,

“výjimky” z odborné kvalifikace a prodloužení doby, v níž

Jana Klase, Milana Urbana a dalších na vydání

pedagogický pracovník může vykonávat přímou

zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v

pedagogickou činnost bez splnění odborné kvalifikace.

Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o

Podle stávající právní úpravy v ustanovení může ředitel

vysokých školách a o změně a doplnění dalších

školy upustit od nutného doplnění odborné kvalifikace u

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

pedagogických pracovníků, kteří ke dni účinnosti zákona (k

pozdějších předpisů /sněmovní tisk 749/ - druhé

1. lednu 2005) dosáhli 50 let věku a dlouhodobým

čtení

výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu
nebo typu školy po dobu nejméně 15 let prokázali

Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala,

schopnost výkonu požadované činnosti. Současné splnění

Davida Ratha a Františka Bublana na vydání zákona,

obou výše uvedených kritérií vázaných na 1. leden 2005 se

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře

ukázalo jako velmi problematické a tato “výjimka” mohla

sportu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk

být aplikována pouze u nepatrného množství

756/ - druhé čtení

pedagogických pracovníků – navrhuje se proto vztáhnout

Cílem nové právní úpravy je odstranit platný právní stav,

nově tato kritéria na 1. leden 2010, čímž dojde de facto ke

kdy za bezpečnost na stadionech zodpovídá pořadatel.

snížení věkové hranice na 45 let a délky praxe (resp.

Novela navrhuje vrátit na stadiony policisty.

výkonu přímé pedagogické činnosti) na 10 let oproti
stávající právní úpravě (pedagogický pracovník, který

Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha,

dosáhne k 1. lednu 2010 nejméně 50 let věku, dosáhl k 1.

Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o

1. 2005 nejméně 45 let věku); současně nebude praxe

jednorázovém příspěvku k důchodům /sněmovní tisk

striktně vázaná na příslušný druh nebo typ školy.

940/ - druhé čtení

Podle stávající právní úpravy musejí pedagogičtí
pracovníci, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci, zahájit

Návrh přiznává jednorázový příspěvek důchodci ve výši 2
400 Kč. Příspěvek důchodci se vyplatí bez žádosti v

termínu splátky důchodu vyplacené v červnu 2010,

změně zákona č. 64/1986 Sb., a zákon č. 216/1994

popřípadě v nejblíže následujícím termínu výplaty důchodu,

Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích

pokud důchod nebude v červnu 2010 vyplacen. Ke krytí

nálezů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk

finančních nároků spojených s navrhovanou výplatou

808/ - třetí čtení

jednorázového příspěvku důchodcům se navrhuje doplnit

Návrh stanovuje maximální výše roční procentní sazby

zákon o zrušení Fondu národního majetku tak, aby tento

nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr. U úvěrů s celkovou

příspěvek mohl být hrazen z výnosů z prodeje majetku

výší poskytnuté jistiny do částky 9.999 Kč se maximální

státu určeného k privatizaci a ze zisku z účasti státu v

výše RPSN stanoví v úrovni 30 procentních bodů + repo

obchodních společnostech.

sazba ČNB, u úvěrů s celkovou výší poskytnuté jistiny od

Senátní návrh zákona o zásadách jednání a styku

s jistinou nad 30.000 Kč pak 20% + repo sazba ČNB,

10.000 Kč do 29.000 Kč 25 % + repo sazba ČNB a u úvěrů
Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a

platná pro první den příslušného kalendářního pololetí.

navenek a o změně zákona č. 107/1999 Sb., o

Obdobně se navrhuje stanovit maximální povolenou výši

jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

plateb souvisejících se spotřebitelským úvěrem, nelze-li

(stykový zákon) /sněmovní tisk 615/ - druhé čtení

stanovit RPSN na spotřebitelský úvěr.

Návrh upravuje situace, kdy je vyžadována součinnost

Druhou regulovanou oblastí je problematika rozhodování

Poslanecké sněmovny a Senátu. Patři sem například

sporů vznikajících z úvěrových smluv, ať už jde o

společné jednání Poslanecké sněmovny a Senátu při volbě

spotřebitelské úvěry nebo úvěry ze stavebního spoření.

prezidenta či schvalování ústavních zákonů, kdy je třeba

Předkladatelé navrhují, aby k řešení sporů vzniklých ze

souhlasu obou komor. Novela také upravuje zřizování

smluv o spotřebitelském úvěru nebo úvěru ze stavebního

pracovních skupin obou komor či delegaci do

spoření nebylo možno použít zákona o č. 216/1994 Sb. o

meziparlamentních institucí.

rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona,

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších

práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk

předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

788/ - třetí čtení

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Předloha navrhuje v případě pracovní neschopnosti snížení

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

vyměřovacího základu z příjmů ze 60 % na 40 % a

/sněmovní tisk 959/ - třetí čtení

zároveň ruší karenční třídenní lhůtu.

Zákonem dojde k legalizaci prodeje státních dluhopisů
fyzickým osobám. Úprava zákona si klade za cíl vyvážit

Návrh poslanců Soni Markové, Milana Bičíka,

výhody státních dluhopisů pro fyzické osoby, které

Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Milady Halíkové a

spočívají zejména ve vyšší úrokové sazbě, než je u

dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č.

srovnatelných finančních produktů, pomocí daňových

592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní

nástrojů tak, aby nedocházelo k nerovnosti na finančním

pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní

trhu. Navrhuje se úrokový příjem po snížení o vyhlášenou

tisk 793/ - třetí čtení

prodejní cenu opce zdanit daní vybíranou srážkou ve výši

Hlavním principem navrhované právní úpravy je zrušením

15 %. Zároveň se navrhuje příjmy ze zcizení státních

maximálního vyměřovacího základu při platbě veřejného

dluhopisů pro fyzické osoby vyjmout z režimu osvobození

zdravotního pojištění.

od daně z příjmů fyzických osob.

Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších přepisů
/sněmovní tisk 798/ - třetí čtení
Novela navrhuje zrušit stropy pro odvody na sociální
zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a všeobecné
zdravotní pojištění.
Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky,
Zdeňka Jičínského a Petra Rafaje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 321/2001 Sb., o některých
podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o

