
IV. 
 

 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 
Obecná část 
 

Mezi významné dny České republiky se navrhuje zařadit 4. únor jako „Den Čechů v 
zahraničí“. 
 

a) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve 
vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen   

Současná právní úprava zákona č. 245/2000 Sb. výčtem významných dní zatím nikterak 
nepamatuje na významnou část české společnosti - českou diasporu. Návrh zákona nebude mít 
žádné sociální dopady a nemá žádné dopady ani z hlediska rovnosti mužů a žen. 
 

b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen  

Den věnovaný české diaspoře by byl důstojným oceněním jejího historického podílu na 
vytvoření Československého státu před rokem 1918 i pro jeho návrat do společenství 
demokratických zemí po roce 1989. Jedná se o důležitou symboliku přihlášení se státu 
k historickému významu, odkazu a celospolečenské úloze české diaspory. 
 

c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku  

Z tohoto důvodu Ministerstvo zahraničních věcí, rovněž si vědomo rostoucího významu 
propojení mezi Čechy žijícími v zahraničí s domácím prostředím, českým jazykem a českou 
kulturou, vedeno snahou o co nejužší propojení domácí a zahraniční části českého národa i 
snahou o zapojení všech jeho členů do rozvoje moderního českého státu, založeného na 
společných hodnotách, navrhuje vládě ČR a Parlamentu ČR ustanovení „Dne Čechů v 
zahraničí“ a zařadit tento den mezi významné dny v kalendáři České republiky. Na základě 
výsledků provedeného průzkumu navrhuje za tento den vybrat 4. únor.  

 
4. únor (1628) je historicky znám jako den odchodu J. A. Komenského z vlasti do exilu. 

Tento památný den rozloučení J. A. Komenského s vlastí připomínaný na Růžových 
paloučcích, představuje pro mnohé symbol vyhnání z vlasti, které se v různých politických 
proměnách opakovalo v české historii několikrát. Den 4. února si v roce 2020 v anketě 
pořádané Ministerstvem zahraničních věcí vybrala největší část hlasujících jako den svou 
symbolikou nejvíce vystihující „Den Čechů v zahraničí“. Pro tento den hlasovalo v anketě 42% 
respondentů. Druhým nejčastěji voleným dnem byl 23. prosinec připomínající stříhání 
ostnatého drátu u Rozvadova tehdejším ministrem zahraničí Jiřím Dienstbierem v roce 1989 
s výsledkem 21% hlasů.  

 
d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České    
republiky  

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  
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e) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

Právo EU se na  oblast úpravy nevztahuje.   
 

f) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána 

Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána.  

 
g) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

 Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet, na ostatní veřejné 
rozpočty ani na podnikatelské prostředí. Nebude mít sociální dopady ani dopady na rodiny, na 
specifické skupiny obyvatel ani na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 
národnostní menšiny. Nevyvolá dopady na životní prostředí. 

 
h) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

 Návrh zákona nemá dopad na ochranu soukromí a osobních údajů. 
 

i) Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh zákona neobsahuje ustanovení, které by bylo předmětem korupčního rizika. 
 

j) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 
 

 
 
Zvláštní část 
 
K čl. I 
 
Mezi významné dny České republiky se navrhuje zařadit 4. únor jako Den Čechů v zahraničí. 
Návrh se podává v souvislosti s historickým významem diaspory při vzniku samostatného státu, 
jejím celospolečenským přínosem, s ohledem na posílení role české diaspory v posledních 
letech a její rolí ve prospěch moderní české společnosti.  
 
Zde se jedná o dynamicky se rozvíjející mobilní komunitu především mladých lidí 
vychovávající své děti v silné kulturní vazbě na české prostředí a budující v dětech hrdost na 
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české kořeny. Tato vazba se státu vrací v hospodářské i společenské prestiži při šíření dobrého 
jména České republiky v zahraničí. 
 
            
 
K čl. II 
  
Účinnost novely zákona se navrhuje k 1. červenci 2021. 
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