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Informační podklad ke kompatibilitě návrhu 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 (sněmovní tisk 192), s právem EU
Předložený návrh zákona mění název státního svátku připadajícího na 17. listopad ze „17. listopad
- Den boje za svobodu a demokracii“ na „17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a
Mezinárodní den studentstva“.
Návrh 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 (sněmovní
tisk 192), se věcně týká problematiky, kterou právo EU přímo neupravuje.

Návrh zákona není v rozporu s předpisy EU.

Tento informační podklad je zpracován k uvedenému číslu sněmovního tisku a nereflektuje
eventuální pozdější pozměňovací návrhy.

Materiál byl Parlamentním institutem zpracován na základě usnesení organizačního výboru
Poslanecké sněmovny č. 168, II. volební období.

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

