
Pozměňovací a jiné návrhy 

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

zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

 

(tisk 256) 

 

 

Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí. 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 136 

ze dne 16. května 2019 (tisk 256/4)  

 

 

1.  V čl. XIV se body 5, 6, 9 a 11 vypouštějí. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

2.  V čl. XIV dosavadním bodě 16 (po přečíslování bod 12) v § 120f odstavec 3 zní: 

 

„(3) Předseda Sněmovny ve spolupráci s Kanceláří sněmovny prostřednictvím 

elektronického systému tvorby právních předpisů zabezpečí 

a) před projednáním návrhu zákona ve výborech legislativně technickou úpravu návrhu 

zákona, která vyplývá z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu a věcně nemění obsah 

návrhu zákona, 

b) před projednáním návrhu zákona ve výborech legislativně technickou úpravu návrhu 

zákona, která věcně nemění obsah návrhu zákona a vyplývá z návrhů změn tohoto právního 

předpisu dříve předložených Poslanecké sněmovně k projednání a dosud Poslaneckou 

sněmovnou neodmítnutých, které se týkají měněných ustanovení a ze kterých návrh zákona 

vychází, 

c) před zasláním souhrnu podaných pozměňovacích návrhů poslancům legislativně 

technickou úpravu návrhu zákona, která vyplývá z právních předpisů a nálezů Ústavního 

soudu a věcně nemění obsah návrhu zákona; má-li takto prováděná legislativně technická 

úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede se tato skutečnost v souhrnu podaných 

pozměňovacích návrhů, 

d) před zasláním souhrnu podaných pozměňovacích návrhů poslancům legislativně 

technickou úpravu návrhu zákona, která věcně nemění obsah návrhu zákona a vyplývá 

z návrhů změn tohoto právního předpisu dříve předložených Poslanecké sněmovně 

k projednání a dosud Poslaneckou sněmovnou neodmítnutých, které se týkají měněných 

ustanovení a ze kterých návrh zákona vychází; má-li takto prováděná legislativně technická 

úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede se tato skutečnost v souhrnu podaných 

pozměňovacích návrhů, 
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e) před zasláním návrhu zákona Senátu legislativně technickou úpravu návrhu zákona, 

zejména úpravu vyplývající ze schválených pozměňovacích návrhů a úpravu vyplývající 

z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu, která věcně nemění obsah návrhu zákona,  

f) před postoupením zákona prezidentu republiky legislativně technickou úpravu zákona 

vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu, která věcně nemění obsah 

zákona.“. 

 

3.  V čl. XIV dosavadním bodě 16 (po přečíslování bod 12) v § 120f odst. 6 větě první se slova 

„probíhá v listinné podobě“ nahrazují slovy „probíhá elektronicky bez využití 

elektronického systému tvorby právních předpisů, a není-li to možné, v listinné podobě“. 

 

4.  V čl. XXV se body 3, 9, 10, 12 a 16 vypouštějí. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

5.  V čl. XXV dosavadní bod 14 (po přečíslování bod 10) zní: 

 

„10. V § 130 odst. 5 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Byl-li podán pozměňovací návrh, 

předsedající jednání o návrhu senátního návrhu zákona přeruší. Pozměňovací návrhy se 

neprodleně zpřístupní všem senátorům. V jednání lze pokračovat nejdříve po 24 hodinách 

od jeho přerušení. V jednání pokračujícím po přerušení lze podávat pouze pozměňovací 

návrhy k opravě legislativně technických, gramatických a písemných chyb a k úpravám, 

které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů.“.“. 

 

6.  V čl. XXV dosavadním bodě 17 (po přečíslování bod 12) v § 149b odstavec 2 zní: 

 

„(2) Předseda Senátu ve spolupráci s Kanceláří Senátu prostřednictvím elektronického 

systému tvorby právních předpisů zabezpečí 

a) před zpřístupněním pozměňovacích návrhů legislativně technickou úpravu návrhu 

zákonného opatření Senátu vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu, která 

věcně nemění obsah návrhu zákonného opatření Senátu; má-li takto prováděná legislativně 

technická úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede se tato skutečnost u 

pozměňovacího návrhu, 

b) před zpřístupněním pozměňovacích návrhů legislativně technickou úpravu návrhu 

zákonného opatření Senátu, která věcně nemění obsah návrhu zákonného opatření Senátu a 

vyplývá z návrhů zákonných opatření Senátu dříve předložených Senátu k projednání a 

dosud Senátem neodmítnutých, které se týkají měněných ustanovení a ze kterých návrh 

zákonného opatření Senátu vychází; má-li takto prováděná legislativně technická úprava 

dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede se tato skutečnost u pozměňovacího návrhu, 

c) před postoupením zákonného opatření Senátu prezidentu republiky legislativně 

technickou úpravu zákonného opatření Senátu, zejména úpravu vyplývající ze schválených 

pozměňovacích návrhů a úpravu vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu, 

která věcně nemění obsah zákonného opatření Senátu, 
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d) před projednáním návrhu senátního návrhu zákona ve výborech legislativně 

technickou úpravu návrhu senátního návrhu zákona vyplývající z právních předpisů a nálezů 

Ústavního soudu, která věcně nemění obsah návrhu senátního návrhu zákona, 

e) před projednáním návrhu senátního návrhu zákona ve výborech legislativně 

technickou úpravu návrhu senátního návrhu zákona, která věcně nemění obsah návrhu 

senátního návrhu zákona a vyplývá z návrhů změn tohoto právního předpisu dříve 

předložených Poslanecké sněmovně k projednání a dosud Poslaneckou sněmovnou 

neodmítnutých, které se týkají měněných ustanovení a ze kterých návrh senátního návrhu 

zákona vychází, 

f) před zpřístupněním pozměňovacích návrhů legislativně technickou úpravu návrhu 

senátního návrhu zákona vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu, která 

věcně nemění obsah návrhu senátního návrhu zákona; má-li takto prováděná legislativně 

technická úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede se tato skutečnost u 

pozměňovacího návrhu,  

g) před zpřístupněním pozměňovacích návrhů legislativně technickou úpravu návrhu 

senátního návrhu zákona, která věcně nemění obsah návrhu senátního návrhu zákona a 

vyplývá z návrhů změn tohoto právního předpisu dříve předložených Poslanecké sněmovně 

k projednání a dosud Poslaneckou sněmovnou neodmítnutých, které se týkají měněných 

ustanovení a ze kterých návrh senátního návrhu zákona vychází; má-li takto prováděná 

legislativně technická úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede se tato skutečnost 

u pozměňovacího návrhu, 

h) před podáním senátního návrhu zákona Poslanecké sněmovně legislativně 

technickou úpravu senátního návrhu zákona, zejména úpravu vyplývající ze schválených 

pozměňovacích návrhů a úpravu vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu, 

která věcně nemění obsah senátního návrhu zákona, 

i) před zasláním návrhu ústavního zákona nebo zákona, k jehož přijetí je třeba, aby byl 

schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem, Poslanecké sněmovně, byl-li návrh přijat ve 

znění pozměňovacích návrhů, legislativně technickou úpravu návrhu, zejména úpravu 

vyplývající ze schválených pozměňovacích návrhů a úpravu vyplývající z právních předpisů 

a nálezů Ústavního soudu, která věcně nemění obsah návrhu ústavního zákona nebo zákona, 

k jehož přijetí je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.“. 

 

7.  V čl. LXVIII se vkládá nový bod, který zní: 

 

„x. V § 6 odst. 3 písm. b) se slova „a právních předpisů, které byly těmito právními předpisy 

novelizovány nebo zrušeny,“ zrušují.“. 

 

Následující body přečíslovat. 

 

 

8.  V čl. LXVIII se vkládají nové body, které znějí: 

„x1. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 2 

zní: 
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„(3) Sbírka zákonů a mezinárodních smluv a databáze informací o aktech se 

zpřístupňují rovněž jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona2). 

_________________ 

2) Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

 

x2. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Informace zveřejňované v elektronickém systému tvorby právních předpisů se 

poskytují jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona 2).“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

9.  V čl. LXVIII se vkládá nový bod, který zní: 

 

„x. V § 14 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Tato osoba může prostřednictvím 

elektronického systému tvorby právních předpisů pověřit ověřením jinou osobu.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

10.  V čl. LXVIII se vkládá nový bod, který zní: 

„x. V § 16 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a jejich předložení 

k projednávání“.“. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

11.  V čl. LXVIII se vkládá nový bod, který zní: 

„x. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který zní:  

„(6) Správce elektronického systému tvorby právních předpisů zpřístupní 

elektronický systém tvorby právních předpisů způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, 

aby jej veřejnost mohla využívat k tvorbě návrhů právních předpisů, stanovisek, 

připomínek nebo pozměňovacích návrhů. Nástroje systému používané k tvorbě návrhů 

právních předpisů, stanovisek, připomínek nebo pozměňovacích návrhů musí být bezplatně 

veřejně dostupné pro plnohodnotnou práci bez připojení k počítačové síti.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

12.  V čl. LXVIII se vkládá nový bod, který zní: 

„x. V § 16 se doplňuje odstavec 7, který zní:  

„(7) Správce elektronického systému tvorby právních předpisů dbá na ochranu 

soukromí uživatelů systému. Elektronický systém tvorby právních předpisů musí při tvorbě 
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návrhů právních předpisů, stanovisek, připomínek nebo pozměňovacích návrhů umožnit 

uživatelům plnohodnotně pracovat s nástroji systému i bez připojení k počítačové síti, a to 

až do předložení návrhu, stanoviska nebo připomínky k projednání, a takovým způsobem, 

aby informace o použití nástrojů systému nebyly dále postupovány, zaznamenávány nebo 

jinak zpracovávány a nebyly tak zjistitelné ani správcem tohoto systému.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

13.  V čl. LXVIII bodě 11 a v čl. LXXI se číslo „2021“ nahrazuje číslem „2022“., 

 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení konaném dne 6. června 2019 
 

 

 

B. Poslanec Vojtěch Pikal 

 

B.1.    (SD 2948) 

 

Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu ústavně právního výboru (k A.2 a A.6): 

 

1. V bodě 2 se v odst. 3 písmeno a) za slovo „soudu“ vkládají slova „ , které vstoupily 

v platnost nebo byly vyhlášeny po podání návrhu zákona,“. 

 

2. V bodě 6 odst. 2 písmeno a) zní:  

 

„a) před zpřístupněním pozměňovacích návrhů legislativně technickou úpravu návrhu 

zákonného opatření Senátu, která vyplývá z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu, 

které vstoupily v platnost nebo byly vyhlášeny po podání návrhu zákonného opatření 

Senátu, a která věcně nemění obsah návrhu zákonného opatření Senátu; má-li takto 

prováděná legislativně technická úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede se 

tato skutečnost u pozměňovacího návrhu,”. 

 

B.2.  (SD 2949) 

 

V čl. XIV se vkládá nový bod 1, který zní: 

V § 63 odst. 3 se slova “a současně” nahrazují slovem “nebo”. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=161572)



- 6 - 

 

 

 

 

C. Poslanec Marek Benda 

 

Přihlašuje se k písemnému pozměňovacímu návrhu, který předložili poslanci Marek 

Benda, Jakub Michálek, Zuzana Ožanová a Věra Procházková. 

 

(SD 2940) 

 

C.1.  V čl. IX dosavadním bodě 3 v textu § 57 odst. 2 číslo „9“ nahradit číslem „11“ a poznámku 

pod čarou uvést takto: 

„Poznámka pod čarou č. 11 zní:  

„11) § 16 zákona č. 222/2016 Sb., 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).“.“. 

 

C.2.   V čl. IX za dosavadní bod 4 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. V § 57 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Dojde-li na základě nálezu Ústavního soudu ke změně veřejnoprávních povinností 

vyplývajících z právního předpisu, upraví správce elektronického systému Sbírky zákonů 

a mezinárodních smluv v tomto systému informativní přehled veřejnoprávních povinností 

vyplývajících z právního předpisu.12)“. 

Poznámka pod čarou č. 12 zní: 

„12) § 6 odst. 4 zákona č. 222/2016 Sb.“.“. 

Následující body přečíslovat. 

 

C.3.  V čl. XIV za dosavadní bod 5 vložit nové body ve znění: 

 

„X. V § 91 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Ke stanovisku, které obsahuje změny 

návrhu zákona, se přikládá informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících 

z těchto změn; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící 

strukturu přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu 

se na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“. 

 

X. V § 91 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

 „(5) Pro předložení pozměňovacího, popřípadě jiného návrhu poslancem k projednání 

ve výboru se obdobně použijí ustanovení o předkládání pozměňovacích, popřípadě jiných 

návrhů Sněmovně ve druhém čtení návrhu zákona (§ 94 odst. 1).“. 

 

X. V § 92 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „K usnesení, které obsahuje pozměňovací 

návrhy, se přikládá informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z těchto 

pozměňovacích návrhů; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
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stanovící strukturu přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního 

předpisu se na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“. 

 

X. V § 94 odst. 1 se za větu třetí doplňuje věta „K pozměňovacím návrhům se přikládá 

informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z těchto pozměňovacích 

návrhů; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu 

přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se 

na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“. 

 

X. V § 94 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a uvede informativní přehled 

veřejnoprávních povinností, které z návrhu vyplývají“.“. 

Následující body přečíslovat. 

 

C.4. V čl. XIV za dosavadní bod 13 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. V § 108 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a přikládá se k ní informativní 

přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z této mezinárodní smlouvy; ustanovení 

zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu přehledu 

veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se na přehled 

veřejnoprávních povinností použije obdobně“.“. 

Následující body přečíslovat. 

 

C.5. V čl. XXV před dosavadní bod 1 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. V § 101 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „K pozměňovacímu návrhu se přikládá 

informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z tohoto pozměňovacího 

návrhu; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu 

přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se 

na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“.“. 

Následující body přečíslovat. 

 

C.6.    V čl. XXV za dosavadní bod 1 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. V § 104 se za větu třetí vkládá věta „K usnesení se přikládá přehled informativní 

veřejnoprávních povinností vyplývajících z pozměňovacích návrhů; ustanovení zákona 

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu přehledu veřejnoprávních 

povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se na přehled veřejnoprávních 

povinností použije obdobně.“.“. 

Následující body přečíslovat. 

 

C.7.     V čl. XXV za dosavadní bod 2 vložit nový bod ve znění: 
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„X. V § 109 odst. 1 se za větu první vkládá věta „K pozměňovacím návrhům se přikládá 

informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z těchto pozměňovacích 

návrhů; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu 

přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se 

na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“.“. 

Následující body přečíslovat. 

 

C.8.    V čl. XXV dosavadní bod 4 uvést ve znění: 

 

„4. V § 115 větě druhé se za slova „předkládá Senátu“ vkládají slova „v elektronické 

podobě“ a na konci textu § 115 se doplňují slova „a přikládá se k ní informativní přehled 

veřejnoprávních povinností vyplývajících z této mezinárodní smlouvy; ustanovení zákona 

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu přehledu veřejnoprávních 

povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se na přehled veřejnoprávních 

povinností použije obdobně“.“.  

 

C.9.    V čl. XXV za dosavadní bod 6 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. V § 121 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „K usnesení výboru se přikládá 

informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z pozměňovacích návrhů, 

byl-li alespoň jeden z nich přijat; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv stanovící strukturu přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu 

právního předpisu se na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“.“. 

Následující body přečíslovat. 

 

C.10. V čl. XXV za dosavadní bod 7 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. V § 122 odst. 3 se za větu první vkládá věta „K pozměňovacím návrhům se přikládá 

informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z těchto pozměňovacích 

návrhů; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu 

přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se 

na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“.“. 

Následující body přečíslovat. 

 

C.11. V čl. XXV dosavadním bodě 8 slovo „třetí“ nahradit slovem „čtvrté“. 

 

C.12. V čl. XXV dosavadním bodě 9 slovo „třetí“ nahradit slovem „čtvrtou“ a slova „čtvrté 

nebo páté“ nahradit slovy „páté nebo šesté“. 

 

Pozn.: V případě přijetí jednoho z pozměňovacích návrhů ústavně právního výboru 

týkajícího se stejného ustanovení je tento novelizační bod nadbytečný a může být vypuštěn. 

 

C.13. V čl. XXV za dosavadní bod 12 vložit nový bod ve znění: 
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„X. V § 129 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „K usnesení výboru se přikládá 

informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z pozměňovacích návrhů, 

byl-li alespoň jeden z nich přijat; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv stanovící strukturu přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu 

právního předpisu se na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“.“. 

Následující body přečíslovat. 

 

C.14. V čl. XXV za dosavadní bod 13 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. V § 130 odst. 5 se za větu první vkládá věta „K pozměňovacím návrhům se přikládá 

informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z těchto pozměňovacích 

návrhů; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu 

přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se 

na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“.“. 

Následující body přečíslovat. 

 

C.15. V čl. XXV dosavadním bodě 14 slova „druhá a třetí“ nahradit slovy „třetí a čtvrtá“ a 

slova „čtvrté nebo páté“ nahradit slovy „páté nebo šesté“. 

 

Pozn.: Bude-li přijat jeden z pozměňovacích návrhů ústavně právního výboru týkající se 

stejného ustanovení, je tento novelizační bod nadbytečný a může být vypuštěn, zároveň 

bude třeba ve zmíněném pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru nahradit slova 

„druhá a třetí“ slovy „třetí a čtvrtá“. 

 

C.16. V čl. LXVIII za dosavadní bod 5 vložit nové body ve znění: 

 

„X. V § 19 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „předpisu se“ vkládají slova 

„pro informaci“. 

 

X. V § 19 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene b) 

se tečka nahrazuje písmenem „a“ a na konci odstavce 1 se doplňuje písmeno c), které zní: 

„c) informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního 

předpisu; struktura přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního 

předpisu je uvedená v příloze k tomuto zákonu.“. 

 

X. V § 21 se na konci nadpisu doplňují slova „a úprava návrhu právního předpisu“.“. 

Následující body přečíslovat. 

 

C.17. V čl. LXVIII za dosavadní bod 6 vložit nové body ve znění: 

 

„X. V § 21 odst. 2 se slova „úpravu stručného popisu obsahu návrhu právního předpisu“ 

nahrazují slovy „úpravu stručného popisu obsahu návrhu právního předpisu 
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a informativního přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního 

předpisu“. 

X. V § 21 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které 

zní: 

„g) před vrácením návrhu zákona Senátem Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy 

předseda Senátu.“.“. 

Následující body přečíslovat. 

 

C.18. V čl. LXVIII v dosavadním bodě 7 v navrhovaném textu § 21 odst. 3 text „c) a d)“ 

nahradit textem „c), d) a g)“. 

 

C.19. V čl. LXVIII za dosavadní bod 10 vložit nový bod ve znění: 

 

„X. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

„(3) K návrhu první novely právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv, který je předložen k projednání po nabytí účinnosti tohoto zákona, 

předkladatel přiloží informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z 

novelizovaného právního předpisu ve znění návrhu novely; to neplatí, je-li již informativní 

přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z novelizovaného právního předpisu k 

tomuto právnímu předpisu přiložen, nebo jde-li o návrh novely zákona, který Poslanecké 

sněmovně nepředkládá vláda.“.“. 

 

Následující body přečíslovat. 

 

C.20. V čl. LXVIII za dosavadní bod 11 doplnit bod ve znění: 

 

„X. Doplňuje se příloha, která zní: 
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„Příloha k zákonu č. 222/2016 Sb. 

 

Informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu 

 

Povinnost Subjekt povinnosti Časový rámec plnění povinnosti 

Ustanovení 
právního 

předpisu či mez. 
smlouvy 

Popis povinnosti 
Právnická 

osoba 
Fyzická 
osoba 

Podnikající 
fyz. osoba 

Další 
specifikace 

Lhůta pro splnění 
povinnosti 

Opakování 
Počítání 

času 

         

         

         

         

         

         

 
Sankce a typ řízení 

 
Lze povinnost splnit 

formulářem? 
Doplňující informace Ustanovení 

právního 
předpisu či mez. 

smlouvy 

Typ 
řízení 

Peněžitá 
sankce 

Rozsah výše peněžité 
sankce 

Jiné či další 
sankce 

Orgán vedoucí 
řízení 

        

        

        

        

        

“.“.  
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D. Poslanec Marek Benda 

 

Přihlašuje se k písemnému pozměňovacímu návrhu, který předložili poslanci Marek Benda 

a Martin Kupka. 

 

(SD 2947) 

 

D.1. Za dosavadní část šedesátou osmou vložit novou část šedesátou devátou, která zní: 

 

„ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ 

Změna zákona č. 309/1999 Sb. 

Čl. LXXI 

 Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 380/2005 

Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 „(3) Není-li dále stanoveno jinak, nabývají právní předpisy účinnosti k 1. lednu nebo 

k 1. červenci kalendářního roku.“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

2. V § 3 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní: 

„(4) Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných případech 

stanovit dřívější den nabytí účinnosti než stanovený v odstavci 3, nejdříve však počátkem dne 

následujícího po dni vyhlášení právního předpisu. Vyhlašuje-li se nouzový stav, stav ohrožení 

státu nebo válečný stav nebo vydává-li se právní předpis v souvislosti s ním anebo jedná-li se 

o zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze4), lze stanovit, že právní předpis nabude 

účinnosti vyhlášením. Není-li účinnost v právním předpisu vyhlášeném ve Sbírce zákonů 

stanovena, nabude právní předpis účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 

1. červenci kalendářního roku. 

___________ 

4) § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

3. V § 3 se za odstavec 5 doplňuje odstavec 6, který zní: 

 „(6) Je-li stanoven den nabytí účinnosti, který předchází dni vyhlášení právního 

předpisu ve Sbírce zákonů, právní předpis vyhlášený ve Sbírce zákonů nabývá účinnosti 

k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku.“. 
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Čl. LXXII 

Přechodné ustanovení 

 U právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů, které byly předloženy přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a budou vyhlášeny ve Sbírce zákonů po nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 309/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“. 

Dosavadní část šedesátou devátou a čl. LXXI označit jako část sedmdesátou a čl. LXXIII.  

 

D.2. V dosavadní části šedesáté šesté v čl. LXVIII vložit za dosavadní bod 1 nové body, které 

znějí: 

„X. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 „(2) Není-li dále stanoveno jinak, nabývá právní předpis vyhlašovaný ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku.“.  

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 

X. V § 9 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: 

„(3) Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných případech 

stanovit dřívější den nabytí účinnosti než stanovený v odstavci 2, nejdříve však počátkem dne 

následujícího po dni vyhlášení právního předpisu. Vyhlašuje-li se nouzový stav, stav ohrožení 

státu nebo válečný stav nebo vydává-li se právní předpis v souvislosti s ním anebo jedná-li se 

o zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze2), lze stanovit, že právní předpis nabude 

účinnosti vyhlášením. Není-li účinnost v právním předpisu vyhlášeném ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv stanovena, nabude právní předpis účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo 

k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku. 

___________ 
2) § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

X. V § 9 odst. 4 se slova „počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení“ 

nahrazují slovy „k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

D.3. V dosavadní části šedesáté deváté v čl. LXXI – Účinnost se za slova „bodu 11“ doplňují 

slova „a části šedesáté deváté“.  
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E.  Poslanec Jan Hamáček  

 

(SD 2935) 

 

Části sedmnáctou, dvacátou čtvrtou, třicátou první, čtyřicátou druhou, čtyřicátou šestou a 

šedesátou třetí vypustit.  

Ostatní části přečíslovat. 

 

 

 

 

V Praze dne 7. června 2019 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, v. r. 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru 

 

 

Ondřej Profant, v. r. 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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