
 
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany 
Krutákové a Petra Pávka 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. 473) 
 

Vláda na své schůzi dne 3. června 2019 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 tomuto návrhu 

neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé níže uvedené skutečnosti, které 

doporučuje v rámci dalšího legislativního procesu vzít v úvahu. 

1. Vláda vnímá pozitivně snahu zdůraznit význam členství České republiky v Evropské unii, 

zároveň však upozorňuje, že 1. květen je tradičně, zejména mezinárodně, slaven jako 

Svátek práce. Ze států, které stejně jako Česká republika dne 1. května 2004 vstoupily 

do Evropské unie, si toto datum oficiálně připomíná například Slovensko jako významný 

den, ale žádný z nich jako státní nebo státem uznaný svátek. Některé členské státy však 

slaví 5. popřípadě 9. květen jako Den Evropy. 

2. Jakkoli je tedy vstup České republiky do Evropské unie velmi významnou událostí 

novodobých českých dějin, pochybuje vláda o nezbytnosti navržené změny. Například 

den, kdy Česká republika přistoupila k Severoatlantické smlouvě a stala se tak členským 

státem Severoatlantické aliance (NATO), je v zákonné úpravě zařazen pouze 

mezi významné dny, nikoliv mezi svátky. Vláda též upozorňuje, že Svátek práce je 

v zákoně zařazen mezi tzv. „ostatní svátky“, jež lze volně definovat jako „sváteční“ dny 

bez bližší vazby na českou státnost, které jsou nicméně významné z jiných společenských 

(často náboženských) důvodů, což by však nekorespondovalo se zařazením dne vstupu 

České republiky do Evropské unie mezi ně vzhledem k bezprostřednímu významu 

členství v Evropské unii a tím i dne přistoupení k ní pro Českou republiku. 
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