
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslankyně Heleny Válkové 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 č. 548) 

 

Vláda na své schůzi dne 29. července 2015 projednala a posoudila návrh 

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, a zaujala k němu neutrální stanovisko, a to zejména z následujících 

důvodů: 

 

1. Současné označení státního svátku jako Den boje za svobodu a demokracii 

je možné vztahovat k událostem, které se vážou jak k roku 1939, tak i k roku 

1989, a v těchto souvislostech je také pravidelně připomínán. Obě významná 

data, tedy jak 17. listopad 1939, tak i 17. listopad 1989, spojuje boj za svobodu 

a demokracii, na němž se podstatnou měrou podílely osoby z řad studentstva. 

Tento závěr potvrzuje také obecná část důvodové zprávy k zákonu o státních 

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

jež vyjadřuje záměr ocenit přínos mladé generace, který spojuje obě výročí, která 

se k tomuto dni vážou. V obou případech se jedná o boj proti totalitním režimům, 

které měly za následek rozvrat a destrukci české společnosti. Právě tato 

skutečnost odůvodňuje stávající název předmětného státního svátku. 

 

2. Navrhovaná změna by mohla vyvolat dojem, že se 17. listopadem jsou spojováni 

především studenti a až na druhém místě hodnoty, jakými jsou svoboda 

a demokracie. Vláda je toho názoru, že 17. listopad by měl být státním svátkem 

především proto, že se jím česká společnost přihlásila k demokratickým 

hodnotám. Navrhované nové označení státního svátku je ostatně zbytečně 

rozsáhlé a nepřehledné. 
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3. Vláda zdůrazňuje, že státní svátky, které jsou vyjmenovány v § 1 zákona 

č. 245/2000 Sb., jsou státními v tom smyslu, že jsou jednoznačně vázány 

na významné události dějin české státnosti. Doplnění názvu státního svátku 

o mezinárodní dimenzi proto ze systematického hlediska není vhodné, zejména 

když je navrhováno předmětná slova doplnit na začátek názvu státního svátku, 

který by se tak stal v prvé řadě „dnem mezinárodním“. 

 

4. Vláda se neztotožňuje s názorem, podle něhož ze současného názvu vyplývá 

určité upozadění připomínky událostí 17. listopadu 1939, naopak název vhodným 

způsobem odkaz na tyto události spojuje s památkou klíčových okamžiků 

tzv. sametové revoluce, když společného jmenovatele nachází v hodnotách 

svobody a demokracie a v odhodlaném boji za jejich zachování či obnovení. 

 

5.  Státní svátek dne 17. listopadu je právními předpisy České republiky upraven 

až od roku 1990, kdy byl novelou zákona č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, 

o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění 

pozdějších předpisů, přidán mezi významné dny jako Den boje studentů 

za svobodu a demokracii. Vláda proto v této souvislosti upozorňuje, že název 

Mezinárodní den studentstva nelze v právním řádu České republiky pokládat 

za tradiční. 

 

6. Z legislativního hlediska lze upozornit, že je navrhováno schválení návrhu 

Poslaneckou sněmovnou již v prvém čtení a nabytí účinnosti již dnem jeho 

vyhlášení. Důvodová zpráva se k tomu omezuje pouze na konstatování, že 

navrhovaná právní úprava je legislativně jednoduchá. Vláda připomíná, že zákon 

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv podmiňuje nabytí účinnosti 

právního předpisu již dnem jeho vyhlášení naléhavým obecným zájmem. Ten 

v důvodové zprávě popsán není, přičemž nevyslovený záměr, aby nové 

pojmenování se použilo již pro letošní 17. listopad, by jím bezesporu nebyl. 
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