
 

D Ů V O D O V Á  Z P R Á VA  

 

Obecná část 

 

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a 

o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, v § 4 uvádí 10 významných dnů ČR: 

 

- 16. leden – Den památky Jana Palacha  

- 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 

- 8. březen - Mezinárodní den ţen  

- 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)  

- 28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského 

- 7. duben - Den vzdělanosti  

- 5. květen - Květnové povstání českého lidu  

- 15. květen - Den rodin  

- 10. červen - Vyhlazení obce Lidice  

- 27. červen - Den památky obětí komunistického reţimu  

- 11. listopad - Den válečných veteránů 

Významné dny jsou dny pracovními a nemají tedy na rozdíl od státních svátků přímý 

dopad na ţivot občanů v České republice. Význam těchto dnů lze chápat především 

v symbolické rovině a jejich cílem je připomenutí historických událostí, které zásadním 

způsobem ovlivnily minulosti i současnosti českého národa.  

 

Nad zněním konkrétního názvu nového významného dne, uvaţovalo jiţ v minulosti 

snad aţ přespříliš sloţitě mnoho lidí. Málokdo však spatřoval jasně a skutečně všechna ta 

prostá hlediska, která jednoznačně a neodlučitelně spojují krále Karla IV. a Elišku 

Přemyslovnu, tedy ústřední záměr znění významného dne jako Dne Karla IV. a Elišky 

Přemyslovny.  

Apriorní souvislost a neoddělitelnost těchto dvou významných aristokratických 

osobností naší historie, představují však nejen historické milníky, faktografické údaje, ale 

v neposlední řadě i prostá a obyčejná genetika. To vše potvrzuje jednoznačnost stanoviska 

významného dne Karla IV. a Elišky Přemyslovny. Navíc přítomnost jména Elišky 

Přemyslovny v rámci názvu významného dne je zcela klíčové a zásadní, neboť nejde jen o 

pokrevní matku krále Václava/Karla IV., ale především o skutečnou Českou královnu, 

historicky vůbec první emancipovanou ţenu a enormně hrdou vlastenku, jejíţ, na ţenu 

nebývale silný vzor, stál i roky po své vlastní smrti (!) v naprostém popředí takřka veškeré 

synovi politické a kulturní motivace, a to jak pro výběr Čech, jakoţto klíčového území a 

království, tak i pro výběr kultury, postavené na přemyslovských základech, k níţ se tolik 

oddaně hlásil. Toto nejpádnější tvrzení je současně nejen nejlogičtější, ale i v rámci literatury, 
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jak odborné - vědecké, tak popularizující, rovněţ nejvíce skloňované – tedy několikanásobně 

prověřené.  

Karel IV. rozený po otci jako Lucemburk byl však ve skutečnosti spíše naším 

nejvýznamnějším „Přemyslovcem“. Dědictví po matce, královně, (která nejednou šla v rámci 

blaha českého království a přemyslovské tradice proti mnohým dobovým klišé rozumem a tak 

se stala, některými historiky kritizovanou), rozvíjel cíleně a vědomě. S matkou zůstal navíc 

duševně těsně spjat i v období, kdy jej po svém vychovával otec Jan Lucemburský. V Karlovi 

ovšem vřel zápal pro dědictví po matce, které dosáhlo své kulminace v den, kdy jeho 

milovaná matka Eliška Přemyslovna zemřela. Stalo se tak dne 28. září roku 1330, přesně na 

den sv. Václava, v den jednoho z nejvýznamnějších patronů českých zemí a také samozřejmě 

na den jmenin vlastního syna Václava, který přijal ve Francii jméno Karel. Tuto „náhodu“ 

ovšem budoucí panovník odmítl povaţovat za pouhou shodu okolností, ale naopak, vykládal 

si ji zřejmě jako Boţí pokyn pokračovat tam, kde jeho matka jiţ nemohla. Historie byla u 

svého cíle. Karel IV. se pod tíhou svědomí a náklonnosti k matce rozhodl definitivně zvolit 

jako svůj domov a budoucí impérium císaře právě Čechy. Přičemţ další Karlův osud jiţ více 

či méně dobře známe. 

Bez královny Elišky Přemyslovny by se velký a současnou dobou tolik uznávaný Karel 

IV. tedy nejen ţe nikdy nenarodil, ale stejně tak by ani nikdy nebyl tím, kým se stal. A proto 

je spojitost těchto dvou osobností nanejvýš podstatná a neoddělitelná. Samozřejmě, ţe svou 

roli sehrálo i slavné propojení přemyslovské a lucemburské krve, bez níţ by sice taktéţ Karel 

IV. nikdy nemohl přijít na svět, avšak výrazně podstatnou roli v Karlově ţivotě otec nikdy 

nesehrál. Nakonec, a to je nesmírně důleţité, by dokonce ani samotný manţelský svazek 

Přemyslovny a Lucemburka, právě bez Elišky a jejího sloţitého hledání vhodného manţela, 

nikdy nevznikl. Nebyla by li totiţ právě ona emancipovaná Přemyslovna tolik „tvrdohlavá“ a 

neodmítala se provdat za někoho bezvýznamného a neustále netouţila po moţnosti, zachránit 

české království, alespoň jako manţelka krále, a nevybrala by li si za manţela právě Jana 

Lucemburského – tehdy o čtyři roky mladšího malého hocha, celá tato historie by se nikdy 

nepsala. Byla to tedy skutečně Eliška Přemyslovna, která stála za historickým vývojem jedné 

celé etapy našich dějin a to té z nejpodstatnější. 

Tíha prostých, zcela prokazatelných a jasných faktů hovoří jasně. Dějiny českého 

království a potaţmo i ty naše moderní, ovlivnil výrazně právě Karel IV., ale nikdy by se tak 

nemohlo stát, kdyby nebylo Elišky Přemyslovny a zejména její „legendární, některým 

historikům přitom tolik nelibé aktivity, a na ţenu své doby troufalého ega“. To byla zásadní 

příčina a důsledek našich dějin. 

Text odůvodnění byl zpracován na základě následujících pramenů a literatury: 

 

a. Kroniky a dobová literatura: 

Jan Marignol: Kronika česká, Monarchos, 1356, Kronika doby Karla IV. (ed. M. Bláhová), 

1987.  

Beneš Krabice z Weitmile: Kronika česká. 

Přibík Pulkava z Radenína: Kronika česká. 

Petr Ţitavský: Zbraslavská kronika, 1330,(ed. F. Heřmanský), 1952. 

Karel IV.: Vita Caroli, 1340 – 1346, (Jakub Pavel), 2015. 
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b. Odborná literatura současná: 

 

Kol. autorů: Sborník Česká královna Eliška Přemyslovna, Pocta české a polské královně 

Elišce Přemyslovně, sborník vydaný u příleţitosti konference na půdě PS PČR, HRG, 2014. 

Černá Jaroslava: Eliška Přemyslovna – Matka Otce vlasti, 2015. 

Benešovská Klára: Eliška Přemyslovna a Vyšehrad, Umění 39, 1991. S. 214 – 222. 

Benešovská Klára (ed.), Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310, 

Praha 2010. 

Kopičková Boţena: Eliška Přemyslovna. Královna česká, 2003. 

Kopičková Boţena: Česká královna Eliška Přemyslovna, In: Sborník Pocta české a polské 

královně Elišce Přemyslovně, 2014. 

Košťálová Michaela: Skryté soukromí Karla IV., 2015. 

Kubín Petr: Aneţka a Eliška Přemyslovny. Pokus o svatořečení v královské rodině, In: Ve 

znamení Koruny české. Sborník k narozeninám Prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., 2006. 

Spěváček Jiří: Karel IV. Ţivot a dílo, 1979. 

Spěváček Jiří: Král diplomat (Jan Lucemburský 1316 – 1378), 1982. 

 

Předkladatelé tímto návrhem navazují na jiţ dříve předloţenou novelu zákona o státních 

svátcích, předloţenou v roce 2015 a projednávanou jako sněmovní tisk 450. Tato osnova 

v původní variantě navrhovala zavést jako nový významný den 31. srpen – Spojení 

přemyslovské a lucemburské dynastie. Po rozsáhlých diskuzích jak ve Výboru pro vědu, 

vzdělávání, kulturu, mládeţ a tělovýchovu tak na samotném plénu Poslanecké sněmovny, byl 

nalezen všeobecný souhlas nad novým datem a názvem 14. květen - Den Karla IV.. Tento 

návrh byl posléze v Senátu upraven na 14. květen - Den Karla IV. a Elišky Přemyslovny. Lze 

říci, ţe i nad tímto názvem panovala v Poslanecké sněmovně jednoznačná shoda. Důvodem, 

proč Sněmovna celý návrh zákona nakonec nepřijala, bylo především kontroverzní 

přejmenování významného dne 17. listopadu.  

Předkladatelé vycházejíc z konzultací napříč Parlamentem České republiky jsou přesvědčení, 

ţe právě navrhovaný významný den 14. květen - Den Karla IV. a Elišky Přemyslovny se těší 

všeobecné podpoře a proto se rozhodli ho znovu předloţit jako nový návrh zákona.  

 

Navrhuje se, aby Poslanecká sněmovna schválila navrhovaný zákon podle § 90 odst. 2 zákona 

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny jiţ v prvním čtení. 

 

Dopady návrhu zákona na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí  

 

Návrh zákona nemá ţádné dopady do státního rozpočtu, ani do rozpočtů krajů a obcí.  

 

Soulad s ústavním pořádkem a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR 

 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními 

smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR. 
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Zvláštní část  

 

K čl. 1  

Navrhuje se zavedení nového významného dne 14. květen - Den Karla IV. a Elišky 

Přemyslovny. 

 

 

K čl. 2 

Účinnost zákona je navrţena od 1. ledna 2017.  

 

 

 

V Praze dne 24. října 2016 

 

 

 

Augustin Karel Andrle Sylor v. r. 

Olga Havlová v. r. 

Marek Černoch v. r. 

Tomio Okamura v. r. 

Pavel Ploc v. r. 

Martin Lank v. r. 

Petr Adam v. r. 

Jana Hnyková v. r. 

Jiří Štětina v. r. 

Helena Válková v. r. 

Stanislav Berkovec v. r. 

Markéta Wernerová v. r. 

Miroslava Strnadlová v. r. 

Vítězslav Jandák v. r. 
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