
           

 

 

STANOVISKO VLÁDY  

 

k návrhu poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora a dalších 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. 940) 

 

 Vláda na své schůzi dne 23. listopadu 2016 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 vyslovila 

s tímto návrhem zákona   nesouhlas,  a to zejména z těchto důvodů: 

 

1. Vláda nijak nezpochybňuje dějinný význam osobností krále a císaře Karla IV. a jeho 

matky Elišky Přemyslovny, nicméně pochybuje o nezbytnosti navrhované novelizace  

a má za to, že význam těchto osobností si lze připomínat i jinými vhodnými způsoby, jak 

ostatně ukazuje právě završené období oslav a připomínání letošního 700. výročí 

narození Karla IV. 

  

2. Pochybnost vlády o nezbytnosti navrhované novelizace vychází rovněž ze skutečnosti, 

že v platné právní úpravě jsou jako významné dny České republiky uvedeny dny, které 

se vážou k důležitým okamžikům relativně nedávné historie, jako například Den památky 

Jana Palacha, přičemž v mnoha ohledech jde o stále živou problematiku, nebo jde o data 

čerpající svůj význam z mezinárodních souvislostí, jako například Mezinárodní den žen či 

Den válečných veteránů. Rovněž Den narození Jana Ámose Komenského, který má ze 

současného výčtu významných dní vazbu k historicky nejvzdálenější události, jediné na 

našem území ještě z doby před vznikem Československa, je v dnešní době připomínán 

především jako den učitelů. Vláda v této souvislosti upozorňuje také na skutečnost, že 

v relativně nedávné době nebyla Parlamentem schválena ani jedna z podob věcně 

obdobného návrhu zákona projednávaného v Poslanecké sněmovně jako tisk č. 450. 

 

3. Pokud jde o zpracování předloženého návrhu, vláda upozorňuje, že předkladatelé 

v rozporu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 

ve znění pozdějších předpisů, v důvodové zprávě neodůvodnili svůj návrh, aby 
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Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila již v prvém čtení, a že předložený návrh 

z legislativně technického hlediska, zejména pokud jde o formulaci čl. I, zcela 

neodpovídá ustáleným legislativním pravidlům. 
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