
Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu 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 192) 
 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona podán ve 2. čtení dne 14. listopadu 2018 

posl. Miroslavou Němcovou. 
 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 14. listopadu 2018 
 

 

A. Poslanec Dominik Feri 

 SD 1486 
Čl. I zní: 

„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 - 

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní studentský den“.“. 

 

 

 

B. Poslanec Miroslav Grebeníček 

 SD 1522 
V čl. I se za znění navrhovaného textu zákona doplňuje bod 2, který zní: 

„2. V § 4 odst. 1 se za slova „27. červen – Den památky obětí komunistického 

režimu“ vkládají slova „ , 30. září – Den vyhnání Čechů z pohraničí.“. 

 

   Poznámka LO: 

V případě schválení tohoto pozm. návrhu upravit text návrhu zákona 

po leg. technické stránce takto: 
Čl. I zní: 

„Čl. I 

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., zákona 

č. 359/2015 Sb. a zákona č. 226/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 se slova „17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii“ 

nahrazují slovy ……… (dále text dle schváleného znění ve 3. čtení). 

2. V § 4 odst. 1 se za slova „27. červen – Den památky obětí 

komunistického režimu“ vkládají slova „ , 30. září – Den vyhnání Čechů 

z pohraničí.“.“. 
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C. Poslankyně Věra Adámková 

 

V čl. I se za znění navrhovaného textu zákona doplňuje bod 2, který zní: 

„2. V § 4 odst. 1 se za slova „27. červen – Den památky obětí komunistického 

režimu“ vkládají slova „ , 8. říjen – Památný den sokolstva.“. 

 

Poznámka LO: 

V případě schválení tohoto pozm. návrhu upravit text návrhu zákona 

po leg. technické stránce takto: 
Čl. I zní: 

„Čl. I 

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., zákona 

č. 359/2015 Sb. a zákona č. 226/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 se slova „17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii“ 

nahrazují slovy ……… (dále text dle schváleného znění ve 3. čtení). 

2. V § 4 odst. 1 se za slova „27. červen – Den památky obětí 

komunistického režimu“ vkládají slova „ , 8. říjen – Památný den 

sokolstva.“.“. 

 

 

 

D. Poslanec Miroslav Kalousek 
 

 V čl. II – účinnost – se slova „jeho vyhlášení“ nahrazují slovy „1. ledna 2040“. 

 

 

 

E. Poslanec Jiří Mihola 

 SD 1674 
 

V čl. I se za znění navrhovaného textu zákona doplňuje bod 2, který zní: 

„2. V § 4 odst. 1 se za slova „27. červen – Den památky obětí komunistického 

režimu“ vkládají slova „ , 30. srpen - Den orelstva, 8. říjen – Den sokolstva.“. 

 

Poznámka LO: 

V případě schválení tohoto pozm. návrhu upravit text návrh zákona po 

leg. technické stránce takto: 
Čl. I zní: 

„Čl. I 

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., zákona 

č. 359/2015 Sb. a zákona č. 226/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 se slova „17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii“ 

nahrazují slovy ……… (dále text dle schváleného znění ve 3. čtení). 

2. V § 4 odst. 1 se za slova „27. červen – Den památky obětí 

komunistického režimu“ vkládají slova „ , 30. srpen – Den orelstva, 

8. říjen – Den sokolstva.“.“. 
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V Praze dne 14. listopadu 2018 

 

 

Mgr. Lubomír Volný, v. r. 

zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, 

kulturu, mládež a tělovýchovu 
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