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USNESENÍ 
 

Ústavně-právního výboru 
č. 11 ze dne 23. listopadu 2022 



SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY  
 

 
14. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

 
ÚSTAVNĚ – PRÁVNÍ VÝBOR 

 
 
 

11. USNESENÍ 
 

z 2. schůze konané dne 23. listopadu 2022 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 
Senátní tisk č. 9 

 
Po úvodním slově Dany Roučkové, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí, která 
vystoupila jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesla 
senátorka Ivana Váňová a po rozpravě 
 
 
VÝBOR 
 
I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké 

sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedené v příloze;  
 

II. určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku 
Ivanu Váňovou; 
 

III. pověřuje předsedu výboru senátora Tomáše Goláně, aby s tímto usnesením 
seznámil předsedu Senátu.  

 
 
 
 
 
 
 

Tomáš Goláň v. r.  
předseda výboru 

 
 Ivana Váňová v. r. Ivana Váňová v. r. 
 zpravodaj výboru ověřovatel výboru 
 
 



Příloha k usnesení ÚPV č. 11 ze dne 23. listopadu 2022  
 
 

Pozměňovací návrhy 
k návrhu zákona, kterým se mění  

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,  
a některé další zákony 

 
Senátní tisk č. 9 
(tisk PS č. 301) 

_______________________________________________________________________
____ 

1. V čl. I bodu 3 na konci nadpisu pátého dílu doplnit slova „a člena jednotky 
hasičského záchranného sboru podniku“. 

 
2. V čl. I bodu 3 v § 37d odst. 1 za slova „zdravotnického záchranáře“ vložit slova 

„nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku“. 
 

3. V čl. I bodu 3 v § 37d za odstavec 2 vložit nový odstavec 3, který zní: 
 

„(3) Zaměstnáním člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku se rozumí 
zaměstnání, v němž jsou po 31. prosinci 1992 vykonávány práce člena jednotky 
hasičského záchranného sboru podniku“.“. 

       
Dosavadní odstavec 3 označit jako odstavec 4. 

 
4. V čl. I bodu 3 v § 37d odst. 4 (dosavadní odstavec 3) za slova „v zaměstnání 

zdravotnického záchranáře“ vložit slova „nebo člena jednotky hasičského 
záchranného sboru podniku“ a za slova „výkonu práce zdravotnického záchranáře“ 
vložit slova „nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku“.  

 
5. V čl. I bodu 3 v § 37e odst. 1 za slova „zdravotnického záchranáře“ vložit slova 

„nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku“. 
 

6. V čl. III bodu 3 v § 37 odst. 4 úvodní části ustanovení za slova „(dále jen 
„zdravotnický záchranář“)“ vložit slova „nebo člena jednotky hasičského 
záchranného sboru podniku“. 

 
7. V čl. III bodu 3 v § 37 odst. 4 písm. b) a c) za slova „zdravotnického záchranáře“ 

vložit slova „nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku“. 
 

8. V čl. III bodu 3 v § 37 odst. 4 písm. c) slova „§ 37d odst. 2 a 3“ nahradit slovy 
„§ 37d odst. 2 až 4“. 

 
9. V čl. III bodu 6 v § 37a za slova „zdravotnického záchranáře“ vložit slova „nebo 

člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku“. 
 

10. V čl. IV bodu 1 v § 5a odst. 1 na konci písmen a) a b) doplnit slova „nebo člena 
jednotky hasičského záchranného sboru podniku“. 

 
11. V čl. IV bodu 1 v § 5a odst. 2 za slova „zdravotnického záchranáře“ vložit slova 

„nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku“. 
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