
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů 

vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv) 

 

(tisk 647) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru  

 č. 188 ze dne  18. února 2016 (tisk 647/2) 

 

1. V čl. XV body 6 až 11 a 19 a 20 zrušit. Následující body přečíslovat. 

2. V čl. XXV body 1 až 3, 5 až 7, 9, 12, 14, 17, 21 a 23 zrušit. Následující body přečíslovat. 

3. V čl. XXV dosavadním bodu 16 navrhovaném textu § 122 odst. 3 slova „páté nebo šesté“ 

nahradit slovy „čtvrté nebo páté“. 

4. V čl. XXV dosavadním bodu 24 navrhovaném textu § 130 odst. 5 slova „páté nebo šesté“ 

nahradit slovy „čtvrté nebo páté“. 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 12. dubna 2016 

 

B.  Poslanec Martin Plíšek 

(sněmovní dokumenty 3943 a 4064) 

 

1. V čl. XV bodě 15 slova „doplňují věty“ nahradit slovy „doplňuje věta“ a v navrhovaném 

textu § 97 odst. 1 vypustit větu druhou. 

 

2. V čl. XXV za bod 24 vložit nový bod 24a, který zní: 

 

„24a. V § 130 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

 

„(6) Pokud byly k návrhu senátního návrhu zákona podány pouze pozměňovací návrhy 

k opravě legislativně technických, gramatických a písemných chyb, může senátor navrhnout, 

aby bylo přikročeno k hlasování o nich bez přerušení jednání Senátu stanoveného v odstavci 5 

větě třetí; o takovém návrhu rozhodne Senát bez rozpravy.“. 

 

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.“. 

 

3. V čl. XXV bodě 25 číslo „8“ nahradit číslem „9“, slova „doplňují věty“ nahradit slovy 

„doplňuje věta“ a v navrhovaném textu § 130 odst. 8 vypustit větu druhou. 
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4. V čl. XXV bodě 26 navrhovaném textu § 149a slova „včetně návrhu na změnu zákona nebo 

zákonného opatření Senátu obsaženého v usnesení výboru nebo ve společné zprávě výborů“ 

vypustit. 

 

5. V čl. XXV bodě 26 navrhovaném textu § 149b odst. 1 větu první nahradit větou „Návrh 

senátního návrhu zákona, návrh zákonného opatření Senátu, pozměňovací návrh k návrhu 

zákona, k návrhu senátního návrhu zákona nebo k návrhu zákonného opatření Senátu, včetně 

návrhu na opravu legislativně technických, gramatických a písemných chyb a návrhu úprav 

vyplývajících z přednesených pozměňovacích návrhů, se zpracovávají v elektronickém 

systému tvorby právních předpisů.“. 

 

6. V čl. XXV bodě 26 navrhovaném textu § 149b odst. 2 číslo „8“ nahradit číslem „9“. 

 

7.  V článku LXIX číslo „2019“ nahradit číslem „2020“. 

 

8. Legislativně technické úpravy: 

8.1. V čl. XV bodě 4 navrhovaném textu § 90 odst. 6 slova „písemných nebo tiskových“ 

nahradit slovy „, písemných nebo tiskových“. 

8.2. V čl. XXV bodě 11 slova „včetně poznámky pod čarou č. 34d)“ zrušit. 

8.3. V čl. XXV bodě 16 slovo „čtvrtou“ nahradit slovem „třetí“. 

8.4. V čl. XXV bodě 24 slova „třetí a čtvrtá“ nahradit slovy „druhá a třetí“. 

8.5. V čl. XV dosavadním bodě 22 v § 120b odst. 1 a v čl. XV dosavadním bodě 24 v § 120f 

odst. 1 se slova „v usnesení výboru, v oponentní zprávě výboru nebo ve společné zprávě 

výboru“ nahrazují slovy „v usnesení výboru nebo v oponentní zprávě“. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 12. dubna 2016 

 

 

Mgr. Martin Plíšek, v.r. 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru 
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