
Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora, Pavla 

Bělobrádka, Daniela Hermana, Heleny Válkové, Luboše Hegera, Marka Černocha, 

Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., 

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 

klidu, ve znění pozdějších předpisů 

 

(tisk 450) 
 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve 2. čtení nebyl podán. 

 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 

mládež a tělovýchovu č. 131 z 18. schůze konané dne 5. listopadu 2015 (tisk 450/2): 

 

 

A.1. Čl. I zní: 

„Čl. I 

 

V zákoně č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, 

o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., 

zákona č. 129/2006 Sb. a zákona 162/2013 Sb., se v § 4 odst. 1 za slova „5. květen - 

Květnové povstání českého lidu,“ vkládají slova „14. květen – Den Elišky Přemyslovny 

a Karla IV.,“.“. 

 

 

A.2. Čl. II zní: 

„Čl. II 

Účinnost 

 

Tento zákona nabývá účinnosti dnem vyhlášení.“. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 11. února 2016 
 

 

 

B. Poslanec Roman Sklenák 
 

V čl. I § 4 odst. 1 doplnit slova „za slova „27. červen - Den památky obětí 

komunistického režimu“ se vkládají slova „ , 1. říjen - Mezinárodní den seniorů“. 
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C. Poslankyně Helena Válková 
 

V § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných 

dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., se slova 

„17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii“ nahrazují slovy „17. listopad - 

Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii“. 

 

Poznámka leg. odboru: Pozměňovací návrh je nutné schválit 

v tomto znění, tj. s těmito leg. tech. úpravami: 

1. V čl. I úvodní věta zní: Zákon č. 245/2000 Sb., o státních 

svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona 

č.  129/2006 Sb., zákona č. 162/2013 Sb. a zákona č. 359/2015 

Sb., se mění takto:“. 

2. Vložit novelizační bod 1 (tj. pozm. návrh pod písmenem C), 

který zní: „1. V § 1 se slova „17. listopad - Den boje za 

svobodu a demokracii“ nahrazují slovy „17. listopad - 

Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu 

a demokracii“.“. 

3. Za novelizační bod 1 doplnit další novelizační body podle 

schválených pozm. návrhů ve 3. čtení, týkající se § 4 odst. 1. 

 

 

 

D. Poslanec Petr Bendl 
 

Čl. I zní: 

„Čl. I 

 

V zákoně č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, 

o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., 

zákona č. 129/2006 Sb. a zákona 162/2013 Sb., se v § 4 odst. 1 za slova „5. květen - 

Květnové povstání českého lidu,“ vkládají slova „14. květen - Den Karla IV.,“.“. 

 

 

 

 

V Praze dne 12. února 2016 

 

 

 

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro vědu, 

vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 
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