
V. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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 
 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo mládeže, 
školství a tělovýchovy Bez připomínek.  

 

Úřad vlády - odbor 
kompatibility  Bez připomínek.  

 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Doporučující.   
K návrhu zákona Čl. II Účinnost 
Doporučujeme toto ustanovení upravit v souladu s Legislativními pravidly vlády. 
 
Ve Zvláštní části Důvodové zprávy je uvedeno, že účinnost novely zákona se navrhuje k 1. 
červenci 2021. 
Navrhujeme tedy upravit větu o účinnosti v tomto znění: „Tento zákon nabývá účinnosti 
dnem 1. července 2021.“. 

Akceptováno a upraveno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující.  

 1. K Čl. I: Vzhledem k tomu, že v zákoně č. 245/2000 Sb. se navrhuje pouze jedna změna, 
doporučujeme úvodní větu formulovat  v souladu s čl. 55 odst. 3 takto: 
 
V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech 
pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb., zákona č. 
162/2013 Sb., zákona č. 359/2015 Sb., zákona č. 226/2017 Sb., zákona č. 48/2019 Sb., 
zákona č. 49/2019 Sb. a zákona č. 356/2019 Sb., se za slova „27. leden – Den památky 
obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti,“ vkládají slova „4. únor – Den 
Čechů v zahraničí,“. 

Akceptováno a upraveno. 
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2. K Čl. II: Doporučujeme doplnit předpokládaný den nabytí účinnosti zákona.  
 
3. K důvodové zprávě: Doporučujeme upravit důvodovou zprávu tak, aby její struktura 
odpovídala požadavkům Legislativních pravidel vlády.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Doporučující. 
 
K čl. I návrhu zákona:  Doporučujeme čl. I návrhu zákona uvést do souladu s čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády, neboť se navrhuje provedení pouze jedné změny v právním 
předpise. 

Akceptováno a upraveno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti  Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 

Doporučující.   
    
1. K návrhu zákona čl. II Účinnost 
 
Doporučujeme doplnit datum nabytí účinnosti zákona. 
 
Odůvodnění: Zákon má podle důvodové zprávy k čl. II nabýt účinnosti 1. 7. 2021. Toto 
datum (jakékoli datum) však v čl. II návrhu novely chybí. 
 

Akceptováno a upraveno. 

Ministerstvo dopravy 

Doporučující.                                                                                                                                         
 
K článku I: 
Znění čl. I je třeba uvést do souladu s čl. 55 odst. 3 legislativních pravidel vlády, neboť je 
prováděna pouze jedna změna v právním předpise. Úvodní věta se tedy neuvádí a změna 
právního předpisu se vyjádří přímo takto:  
„V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,  
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona … (uvede se výčet 

Akceptováno a upraveno. 
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pouze těch novel, které se promítají do platného znění měněného odstavce) se za slova „27. 
leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti,“ vkládají 
slova  
„4. únor – Den Čechů v zahraničí,“.“ 
 
K článku II: 
Do návrhu zákona je třeba doplnit konkrétní datum nabytí účinnosti. 

Úřad vlády ČR - 
Vedoucí Úřadu vlády 
(VÚV) 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo  financí 

Doporučující. 
 
Obecně 
Ministerstvo financí souhlasí s významem, který má role Čechů žijících v zahraničí. 
Nicméně doporučuje zvážit, zda by nebylo lepší si tuto roli připomínat vhodnějším 
způsobem (zejména podporou českých menšin žijících v zahraničí) než volit cestu přidání 
významného dne, což je pouhé symbolické gesto bez praktického dosahu. Pro toto řešení 
hovoří i zásada legislativní zdrženlivosti. Je také otázkou, zda „hyperinflace“ v oblasti 
zařazování významných dní do zákona, (kterou vláda již sama kritizovala v případě 
poslaneckých návrhů) nevede spíše k devalvaci jejich významu. 
 
K Čl. I   
Doporučujeme legislativně upravit jeho znění, neboť do zákona  
č. 245/2000 Sb. se promítá pouze jedna změna. Toto je zapotřebí zohlednit  
v textu a ten upravit podle čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 
 
K Čl. II  
V tomto článku je třeba doplnit konktrétně navrhovaný datum nabytí účinnosti, který je 
uveden v Důvodové zprávě.  
 
K platnému znění s vyznačením navrhované změny 
V § 4 odst. 1 řádku čtvrtém je uvedeno v „Osvětimi – Březnice“. Správně má být v 

Obecná připomínka: 
neakceptováno – 
vysvětleno: 
 
Zařazení Dne Čechů 
v zahraničí mezi významné 
dny ČR má symbolicky  
ocenit historické zásluhy 
české zahraniční komunity a 
oceněním jejího 
historického podílu na 
vytvoření 
Československého státu 
před rokem 1918 i pro jeho 
návrat do společenství 
demokratických zemí po 
roce 1989.  
Jedná se právě o symboliku 
uznání celospolečenské 
úlohy české diaspory 
s cílem rovněž zdůraznit její 
sounáležitost s českou 
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„Osvětimi – Březince“. 
 

vlastí. Toto symbolické 
ocenění by tak vhodně 
doplnilo stávající formy 
praktické podpory české 
krajanské komunity 
v zahraničí (např. finanční 
podpory v rámci Programu 
na podporu českého 
kulturního dědictví 
v zahraničí.) 
 
 
Připomínky legislativně 
technického a formálního 
charakteru akceptováno  a 
text upraven. 

Ministerstvo vnitra 

Doporučující připomínka: 
 
Nad rámec návrhu: 
 Navrhujeme při příležitosti novelizace předmětného zákona zvážit, zda by nebylo 
vhodné rozšířit významné dny i o den „21. červen – Den Policie České republiky“. Jedná se 
o den schválení prvního zákona o Policii České republiky (zákon č. 283/1991 Sb.), který je 
každoročně spojen s akcemi cílícími na seznámení veřejnosti s prací Policie České 
republiky a s prezentacemi preventivních opatření, a to zejména v oblasti boje proti trestné 
činnosti a bezpečnosti silničního provozu. Datum 21. června je rovněž využíváno 
k slavnostnímu předávání služebních i jiných medailí, plaket, odznaků a k dalším formám 
ocenění příslušníků Policie České republiky, služebním přísahám a v neposlední řadě také 
k uctění památky příslušníků policie, kteří zahynuli při výkonu služby.  
 Zakotvení předmětného významného dne by nepochybně přispělo k dlouhodobé 
snaze o budování dobrého jména a propagace tohoto největšího bezpečnostního sboru. 
 
 

Připomínka nad rámec 
návrhu: 
Neakceptováno – 
vysvětleno: 
Vzhledem k tomu, jak je 
materiál postaven, není 
vhodné do materiálu 
zapracovávat nesouvisející 
významný den. Pokud však 
MV připraví svůj vlastní 
materiál na zařazení Dne 
Policie ČR mezi významné 
dny, který by si policisté 
jistě zasloužili, tak je MZV 
připraveno takový návrh 
MV podpořit. 
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Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K čl. I: 
 S ohledem na skutečnost, že v dotčeném právním předpise je návrhem prováděna 
pouze jediná změna, navrhujeme článek I formulovat způsobem odpovídajícím 
legislativním zvyklostem, tedy uvést jej v následující podobě: 

„Čl. I 
V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, 
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona 
č. 129/2006 Sb., zákona č. 162/2013 Sb., zákona č. 226/2017 Sb., zákona č. 49/2019 Sb. 
a zákona č. 356/2019 Sb., se za slova „27. leden – Den památky obětí holocaustu 
a předcházení zločinům proti lidskosti,“ vkládají slova „4. únor – Den Čechů v zahraničí,“. 
“. 

Jestliže bude vyhověno výše uvedené doporučující připomínce na rozšíření 
významných dnů i o Den Policie České republiky, pak připomínáme, že bude nezbytné text 
článku I na jeho konci doplnit o pasáž „a za slova „18. červen – Den hrdinů druhého 
odboje,“ se vkládají slova „21. červen – Den Policie České republiky,“ “. 
 
K čl. II – k účinnosti: 
 Dle zvláštní části důvodové zprávy se předpokládá, že právní úprava nabyde 
účinnosti dne 1. července 2021, navrhujeme tedy čl. II v tomto smyslu doplnit. 
 

 
Připomínky legislativně 
technického a formálního 
charakteru akceptovány a 
text upraven. 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Doporučující. 
 
1. K návrhu zákona 
V návrhu zákona není uvedeno navrhované datum účinnosti, přestože v 
předkládané důvodové zprávě je jako datum účinnosti uveden 1. červenec 2021. Proto se 
doporučuje toto datum doplnit i do čl. II samotného návrhu. 

Akceptováno a upraveno. 

Ministerstvo kultury 
Doporučující. 
 
 

Akceptováno a upraveno. 
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1. K Čl. I 
Text Čl. I doporučujeme přeformulovat v souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády, tedy  

Čl. I 
 

V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o 
významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona č. 
129/2006 Sb., zákona č. 162/2013 Sb., zákona č. 226/2017 Sb., zákona č. 49/2019 Sb. a 
zákona č. 356/2019 Sb., se za slova „27. leden - Den památky obětí holocaustu a 
předcházení zločinům proti lidskosti,“ vkládají slova „4. únor - Den Čechů v zahraničí,“. 
 

2. K Čl. II 
Dále doporučujeme v Čl. II uvést navrhované datum nabytí účinnosti návrhu zákona. 
 
 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Doporučující. 
 
1. K návrhu zákona, čl. II: Je třeba doplnit den nabytí účinnosti zákona.  
 
2. K důvodové zprávě: Doporučujeme upravit důvodovou zprávu dle požadavků 

Legislativních pravidel vlády. 
 
3. K formálním náležitostem: Číslování obsahu na obálce neodpovídá jednotlivým částem 

návrhu zákona.  
 

4. Z materiálu není zřejmý důvod nezpracování RIA.  
 

Ad 1-3: akceptováno a 

upraveno. 

Ad 4: Vysvětleno.  

Výjimka z povinnosti 

provést k návrhu hodnocení 

dopadů regulace podle 

obecných zásad (RIA) byla 

udělena dne 4. 12. 2020 č. j. 

43899/2020-UVCR   
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