
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

 

Obecná část 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu 

 Navrhuje se zavést jako významný den “15. březen – Den zrady, zánik státnosti 

Československa”. 

 

2. Odůvodnění hlavních principů a nezbytnosti navrhované právní úpravy 

V tento den se dokonala zrada spojenců započatá v Mnichově roku 1938 kdy velmoci 

Velká Británie, Francie, Německo a Itálie donutili Československou vládu přijmout odstoupení 

území Sudet Německu. Po svévolném rozhodnutí Hitlera vojensky obsadit zbytek území 

Československa a vzniku Slovenského státu se Velká Británie a Francie zmohla pouze na 

diplomatický protest. Tímto dnem zanikla státnost mladé Československé republiky a vznikl 

Protektorát Čechy a Morava. 

Podle průzkumu agentury Sofres-Factum k 60. výročí okupace pouze 52 % dotázaných 

mladých Čechů ve věku do 29 let vědělo, že 15. března 1939 začala německá okupace Čech a 

Moravy.  

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jen-polovina-mladych-vi-co-byl-15-brezen-

1939.A_990314_192642_domaci_jkl  

V průzkumu pro organizaci Post Bellum, který provedla na jaře 2019 agentura NMS 

Market Research, 56 % dotázaných Čechů správně označilo datum 15. března 1939 za začátek 

německé okupace a protektorátu. 

https://www.postbellum.cz/2019/03/o-nemecke-okupaci-vedi-nejvice-mladi-a-starsi-cesi-

vetsina-se-domniva-ze-se-cesi-chovali-v-dobe-protektoratu-statecne/ 

zdroj: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_okupace_%C4%8Cech,_Moravy_a_

Slezska 

 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, na rozpočty krajů a obcí (ostatní veřejné rozpočty) 

 Navržená právní úprava nemá hospodářský ani finanční dosah na státní rozpočet, na 

rozpočty krajů, obcí a ostatní veřejné rozpočty. 

 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy, slučitelnost s právem Evropské unie 

 Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, jakož i s obecně uznávanými 

a dodržovanými zásadami mezinárodního práva. Navrhované změny nejsou v rozporu 

s právními akty Evropské unie. 

 

5. Předpokládané sociální dopady, dopady na rovnost mužů a žen a dopady na životní 

prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady ani dopady na rovné postavení 

mužů a žen a rovněž nepředpokládá dopady na životní prostředí. 
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6. Předpokládané dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 Právní úprava nemá dopady ve vztazích k ochraně soukromí či osobních údajů a žádným 

způsobem nemění dosavadní praxi v oblasti ochrany soukromí či osobních údajů. 

 

7. Návrh na schválení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou v prvém čtení 

 Navrhovaná právní úprava zavádí pouze nový významný den. S ohledem 

na jednoduchou právní úpravu se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem 

zákona souhlas již v prvém čtení v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím 

řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Zvláštní část 
 

K čl. I 

 Navrhovaná právní úprava zavádí pouze nový významný den. 

 

K čl. II 

 Navrhovaná úprava nevyžaduje delší legisvakanční dobu. 

 

 

V Praze dne 6. 3. 2020 

 

 

 

Předkladatelé: 

Leo Luzar, v.r. 

Jiří Mihola, v.r. 

Helena Válková, v.r. 
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