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Shrnutí
Tento přehled si klade za cíl informovat o aktuálním stavu státem uznaných svátků, při kterých je
poskytováno pracovní volno.
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A. Přehled svátků ve vybraných státech světa
Tento přehled si klade za cíl informovat o aktuálním stavu státem uznaných svátků, při kterých je
poskytováno pracovní volno. Uváděná data odpovídají stavu v roce 2015 (některé svátky jsou
pohyblivé a mohou se proto v jednotlivých letech měnit). Vedle českého názvu, mnohdy jen volně
přeloženého, je ve většině případů v závorce uváděno i označení svátku v úředním jazyce příslušné
země.

1/ Belgie
Leden:

Nový rok (Nieuwjaar) 1.1.

Duben:

Velikonoční pondělí (2de Paasdag) 6.4.

Květen:

Svátek práce (Feest ven de Arbeid) 1.5.
Nanebevstoupení Páně (OH Hemelvaart) 14.5.
Svatodušní neděle 24.5.
Svatodušní pondělí (pinkstermaandag) 25.5.

Červenec: Národní den (Nationale feestdag) 21.7.
Srpen:

Nanebevzetí (OIV Tenhemelopneming) 15.8.

Listopad: Všech svatých (Allerheiligen) 1.11.
Den příměří (Wapenstilstand) 11.11.
Prosinec: 1. svátek vánoční (Kerstmis) 25.12.

2/ Česká republika
Leden:

Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 1.1.

Duben:

Velikonoční pondělí 6.4.

Květen:

Svátek práce 1.5.
Den vítězství 8.5.

Červenec: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5.7.
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Den upálení mistra Jana Husa 6.7.

Září:

Den české státnosti 28.9.

Říjen:

Den vzniku samostatného československého státu 28.10.

Listopad: Den boje za svobodu a demokracii 17.11.
Prosinec: Štědrý den 24.12.
1. svátek vánoční 25.12.
2. svátek vánoční 26.12.

3/ Dánsko
Leden:

Nový rok (Nytårsdag) 1.1.

Duben:

Zelený čtvrtek (Skærtorsdag) 2.4
Velký pátek (Langfredag) 3.4
Velikonoční neděle (Påskedag) 5.4
Velikonoční pondělí ((2.påskedag) 6.4

Květen:

Den modliteb (Store Bededag) 1.5.
Nanebevstoupení Páně (Kristi Himmelfartsdag) 14.5.
Den ústavy (Grunnlovsdag) 17.5.
Svatodušní neděle (Pinsedag) 24.5.
Svatodušní pondělí (2.pinsedag) 25.5.

Prosinec: Štědrý den (Juleaftensdag) 24.12.
1. svátek vánoční (Juledag) 25.12.
2. svátek vánoční (2.juledag) 26.12.

4/ Estonsko
Leden:

Nový rok 1.1.

Únor:

Den nezávislosti 24.2.

Duben:

Velký pátek 3.4.
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Velikonoční neděle 5.4.

Květen:

Svátek práce/svěcení jara 1.5.
Svatodušní neděle 24.5.

Červen:

Den vítězství 23.6.
Letní slunovrat (Jaanipäev) 24.6.

Srpen:

Znovuobnovení nezávislosti 20.8.

Prosinec: 1. svátek vánoční 25.12.
2. svátek vánoční 26.12.

5/ Finsko
Leden:

Nový rok (Uudenvuodenpäivä) 1.1.
Tři králové (Loppiainen) 6.1.

Duben:

Velký pátek (Pitkäperjantai) 3.4.
Velikonoční neděle (Pääsiäispäivä) 5.4.
Velikonoční pondělí (2. pääsiäispäivä) 6.4.

Květen:

Svátek svěcení jara (Vappu) 1.5.
Nanebevstoupení Páně (Helatorstai) 14.5.
Svatodušní neděle (Helluntaipäivä) 24.5.

Červen:

Letní slunovrat (Juhannuspäivä) 20.6.

Listopad: Den všech svatých (Pyhäinpäivä) 1.11.
Prosinec: Den nezávislosti (Itsenäisyyspäivä) 6.12.
1. svátek vánoční (Joulupäivä) 25.12.
2. svátek vánoční (Tapaninpäivä) 26.12.

6/ Francie
Leden:

Nový rok (Jour de l´An) 1.1.
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Velký pátek (pouze pro Alsasko-Moselsko) 3.4.
Velikonoční pondělí (Lundi de Pâques) 6.4.

Květen:

Svátek práce (Fête du Travail) 1.5.
Nanebevstoupení Páně (Ascension) 14.5.
Den vítězství ( Jour de la Victoire) 8.5.
Svatodušní neděle 24.5.
Svatodušní pondělí (Lundi de Pentecôte) 25.5.

Červenec: Národní den (Fête National) 14.7.
Srpen:

Nanebevzetí (Assomption) 15.8.

Listopad: Všech svatých (Toussaint) 1.11.
Den příměří (Armistice 1918) 11.11.
Prosinec: 1. svátek vánoční (Noël) 25.12.
2. svátek vánoční (pouze pro Alsasko-Moselsko) 26.12.

7/ Irsko
Leden:

Nový rok (New Year's Day) 1.1.

Březen:

Svatého Patrika (St. Patrick's Day) 17.3.

Duben:

Velikonoční neděle (Easter) 5.4.
Velikonoční pondělí (Easter Monday) 6.4.

Květen:

Květnový svátek (May Holiday, Bank Holiday) 4.5.

Červen:

1.pondělí v červnu (Bank Holiday) 1.6.

Srpen:

1.pondělí v srpnu (Summer Bank Holiday) 3.8.

Říjen:

Říjnové prázdniny (October bank holiday) 26.10.

Prosinec: 1. svátek vánoční (Christmas Day) 25.12.
2. svátek vánoční (St. Stephen´s Day) 26.12.
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8/ Itálie
Leden:

Nový rok (Capodanno) 1.1.
Tři králové (Epifania) 6.1.

Duben:

Velikonoční neděle (Pasqua) 5.4.
Velikonoční pondělí (Lunedi dell'Angelo) 6.4.
Den osvobození (Liberazione) 25.4.

Květen:

Svátek práce (Festa del Lavoro) 1.5.

Červen:

Den republiky (Festa della Republica) 2.6.

Srpen:

Nanebevzetí (Assunzione) 15.8.

Listopad: Všech svatých (Tutti i Santi) 1.11.
Prosinec: Neposkvrněné početí (Immacolata Concezione) 8.12.
1. svátek vánoční (Natale) 25.12.
2. svátek vánoční (Santo Stefano) 26.12.

9/ Japonsko
Leden:

Nový rok (Ganjitsu) 1.1.
Den dospělosti ( Seijin no hi) 12.1.

Únor:

Den založení státu (Kenkoku kinenbi) 11.2.

Březen:

Jarní rovnodennost (Shunbun no hi) 21.3.

Květen:

Den ústavy ( Kenpou kinenbi) 3.5.
Zelený den (Midori no hi) 4.5.
Den občanů (Kokumin no kyuujitsu) 4.5.
Den dětí (Kodomo no hi) 5.5.

Červenec: Den moře (Umi no hi) 20.7.
Září:

Den úcty ke stáří (Keirou no hi) 21.9.
Podzimní rovnodennost (Shuubun no hi) 23.9.
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Den sportu (Taliku no hi) 12.10.

Listopad: Den kultury (Bunka no hi) 3.11.
Den díkůvzdání práci (Kinrou kansha no hi) 23.11.
Prosinec: Narozeniny císaře (Tennou tanjoubi) 23.12.

10/ Kypr
Leden:

Nový rok 1.1.
Zjevení Páně 6.1.

Únor:

Zelené pondělí 23.2.

Březen:

Národní svátek Řecké republiky 25.3.

Duben:

Národní den kyperských Řeků 1.4.
Velký pátek (řecká pravoslavná církev) 10.4.
Velikonoční neděle (pravoslaví) 12.4.
Velikonoční pondělí (pravoslaví) 13.4.
Velikonoční úterý (pravoslaví) 14.4.

Květen:

Svátek práce 1.5.

Červen:

Pentecost – Kataklysmos (Slavnost potopy) 31.5.

Srpen:

Výročí turecké invaze 15.8.

Říjen:

Den kyperské nezávislosti 1.10.
Řecký národní den 28.10.

Prosinec: 1. svátek vánoční 25.12.
2. svátek vánoční 26.12.

11/ Litva
Leden:

Nový rok 1.1.

Únor:

Den obnovení Litevského státu (1918) 16.2.

Březen:

Den obnovení nezávislosti Litvy (1991) 11.3.
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Duben:

Velikonoční pondělí 6.4.

Květen:

1.máj 1.5.
Den matek 3.5.

Červen:

Výročí korunovace velkovévody Mindaugase (1253) 6.6.
Letní slunovrat 24.6.

Srpen:

Nanebevzetí Panny Marie 15.8.

Listopad: Všech svatých 1.11.
Prosinec: 1. svátek vánoční 25.12.
2. svátek vánoční 26.12.

12/ Lotyšsko
Leden:

Nový rok 1.1.

Duben:

Velký pátek 3.4.
Velikonoční pondělí 6.4.

Květen:

Svátek práce 1.5.
Obnovení nezávislosti 4.5.

Červen:

Předvečer letního slunovratu (Līgo) 23.6.
Letní slunovrat (Jāņi) 24.6.

Listopad: Den nezávislosti 18.11.
Prosinec: 1. svátek vánoční 25.12.
2. svátek vánoční 26.12.
Předvečer Nového roku 31.12.

13/ Lucembursko
Leden:

Nový rok (Jour de l´An) 1.1.

Únor:

Karneval (není oficiálním svátkem, Carnaval) 7.2.

Duben:

Velký pátek 3.4.
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Velikonoční pondělí (Lundi de Pâques) 6.4.

Květen:

Květnový den 1.5.
Nanebevstoupení Páně (Ascension) 14.5.
Svatodušní pondělí (Pentecôte) 25.5.

Červen:

Národní den (Fête National) 23.6.

Srpen:

Nanebevzetí (Assomption) 15.8.

Listopad: Všech svatých (Toussaint) 1.11.
Prosinec: 1. svátek vánoční (Noël) 25.12.
2. svátek vánoční (St. Étienne) 26.12.

14/ Maďarsko
Leden:

Nový rok 1.1.

Březen:

Národní den 15.3.
Velikonoční neděle 5.4.
Velikonoční pondělí 6.4.

Květen:

Svátek práce 1.5.
Svatodušní neděle 24.5.
Svatodušní pondělí 25.5.

Srpen:

Den konstituce 20.8.

Říjen:

Den vzniku 23.10.

Listopad: Den svatých 1.11.
Prosinec: 1. svátek vánoční 25.12.
2. svátek vánoční 26.12.

15/ Malta
Leden:

Nový rok 1.1.

Únor:

Ztroskotání sv. Pavla 10.2.
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Sv. Josef 19.3.
Den svobody 31.3.

Duben:

Velký pátek 3.4.

Květen:

Svátek práce 1.5.

Červen:

Sette Giugno 7.6.
Sv. Petr a sv. Pavel 29.6.

Srpen:

Nanebevzetí 15.8.

Září:

Panny Marie Vítězné 8.9.
Den nezávislosti 21.9.

Prosinec: Neposkvrněného početí 8.12.
Den republiky 13.12.
1. svátek vánoční 25.12.

16/ Německo
Leden:

Nový rok (Neujahr) 1.1.

Duben:

Velký pátek (Karfreitag) 3.4.
Velikonoční pondělí (Osternmontag) 6.4.

Květen:

Svátek práce (Tag der Arbeit) 1.5.
Nanebevstoupení Páně (Himmelfahrt) 14.5.
Svatodušní pondělí (Pfingstenmontag) 25.5.

Říjen:

Národní den (Tag der deutschen Einheit) 3.10.

Prosinec: 1. svátek vánoční (1.weihnachtsfeiertag) 25.12.
2. svátek vánoční (2.weihnachtsfeiertag) 26.12.
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17/ Nizozemí
Leden:

Nový rok (Nieuwjaar) 1.1.

Duben:

Velký pátek (Goede Vrijdag) 3.4.
Velikonoční neděle (Pasen) 5.4.
Velikonoční pondělí (2de passdag) 6.4.
Narozeniny královny (Koninginnedag) 27.4.

Květen:

Den osvobození (Bevrijdingsdag) 5.5.
Nanebevstoupení Páně (Hemelvaartsdag) 14.5.
Svatodušní neděle (Pinksteren) 24.5.
Svatodušní pondělí (2de pinksteren) 25.5.

Prosinec: 1. svátek vánoční (Kerstmis) 25.12.
2. svátek vánoční (2de kersdag) 26.12.

18/ Norsko
Leden:

Nový rok (Nyttårsdag) 1.1.

Březen:

Květná neděle (Palmesøndag) 29.3.

Duben:

Zelený čtvrtek (Skjærtorsdag) 2.4.
Velký pátek (Langfredag) 3.4.
Velikonoční neděle (1. påskedag) 5.4.
Velikonoční pondělí (2. påskedag) 6.4.

Květen:

Úřední svátek (Offentlig høytidsdag) 1.5.
Den osvobození (Frigjøringsdag 1945) 8.5.
Nanebevstoupení (Kristi Himmelfartsdag) 14.5.
Svatodušní neděle (1. pinsedag) 24.5.
Svatodušní pondělí (2. pinsedag) 25.5.
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Den ústavy (Grunnlovsdag) 17.5.

Prosinec: Štědrý den (Julaften) 24.12.
1. svátek vánoční (1. juledag) 25.12.
2. svátek vánoční (2. juledag) 26.12.

19/ Polsko
Leden:

Nový rok 1.1.
Zjevení páně 6.1.

Duben:

Velikonoční neděle 5.4.
Velikonoční pondělí 6.4.

Květen:

Svátek práce 1.5.
Den ústavy (vyhlášení Ústavy 1791) 3.5.

Červen:

Božího těla 4.6.

Srpen:

Nanebevzetí Panny Marie, Den polské armády 15.8.

Listopad: Všech svatých 1.11.
Den nezávislosti (1918) 11.11.
Prosinec: 1. svátek vánoční 25.12.
2. svátek vánoční 26.12.

20/ Portugalsko
Leden:

Nový rok (Ano Novo) 1.1.

Duben:

Velký pátek (Sexta-Feira Santa) 3.4.
Den svobody (Dia da Liberdade) 25.4.

Květen:

Svátek práce (Dia do Trabalhador) 1.5.

Červen:

Den Portugalska (Dia de Portugal) 10.6.
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Srpen:

Nanebevzetí (Assuncáo) 15.8.

Říjen:

Den republiky (Implantacáo da república) 5.10.

Listopad: Všech svatých (Todos-os-santos) 1.11.
Prosinec: Obnovení nezávislosti (Restauratio da independencia) 1.12.
Neposkvrněného početí (Imaculada Conceicáo) 8.12.
1. svátek vánoční (Dia de Natal) 25.12.

21/ Rakousko
Leden:

Nový rok (Neujahr) 1.1.
Tři králové (Heilige Drei Könige) 6.1.

Duben:

Velikonoční neděle (Ostersontag) 5.4.
Velikonoční pondělí (Ostermontag) 6.4.

Květen:

Svátek práce (Tag der Arbeit) 1.5.
Nanebevstoupení Páně (Christi Himmelfahrt) 14.5.
Svatodušní pondělí (Pfingstenmontag) 25.5.

Červen:

Boží tělo (Fronleichnam) 4.6.

Srpen:

Nanebevzetí (Mariä Himmelfahrt) 15.8.

Říjen:

Národní den (Nationalfeiertag) 26.10.

Listopad: Všech svatých (Allerheiligen) 1.11.
Prosinec: Neposkvrněného početí (Mariä Empfängnis) 8.12.
1. svátek vánoční (Weihnachten) 25.12.
2. svátek vánoční (Stephanstag) 26.12.

22/ Rusko
Leden:

Novoroční prázdniny 1.1.
Novoroční prázdniny 2.1.
Novoroční prázdniny 3.1.
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Novoroční prázdniny 4.1.
Novoroční prázdniny 5.1.
Novoroční prázdniny 6.1.
Narození Páně (pravoslavné Vánoce) 7.1.
Novoroční prázdniny 8.1.
Novoroční prázdniny 9.1.

Únor:

Den obránce vlasti 23.2.

Březen:

Mezinárodní den žen 8.3.
(Mezinárodní den žen – se bude slavit posunutím až 9.3.)

Květen:

Den jara a práce 1.5.
Den jara a práce 2.5.
(Den jara a práce – se bude slavit posunutím až 4.5.)
Den vítězství 9.5.
(Den vítězství – se bude slavit posunutím až 11.5.)

Červen:

Den Ruska 12.6.

Listopad: Den národního sjednocení 4.11.

23/ Řecko
Leden:

Nový rok 1.1.
Zjevení Páně 6.1.

Únor:

Pondělí před Popeleční středou 23.2.

Březen:

Den nezávislosti 25.3.

Duben:

Velký pátek - pravoslavné 10.4.
Velikonoční neděle - pravoslavné 12.4.
Velikonoční pondělí - pravoslavné 13.4.
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Svátek práce 1.5.
Svatodušní neděle - Pentecost 31.5.

Červen:

Svatodušní pondělí - Whit Monday 1.6.

Srpen:

Nanebevzetí 15.8.

Říjen:

Národní den 28.10.

Prosinec: 1. svátek vánoční 25.12.
2. svátek vánoční 26.12.

24/ Slovensko
Leden:

Den vzniku slovenské republiky 1.1.
Zjevení Páně (Tři králové a vánoční svátek pravoslavných křesťanů) 6.1.

Duben:

Velký pátek 3.4.
Velikonoční neděle 5.4.
Velikonoční pondělí 6.4.

Květen:

Svátek práce 1.5.
Den vítězství nad fašismem 8.5.

Červenec: Svátek svatého Cyrila a Metoděje 5.7.
Srpen:

Výročí Slovenského národního povstání 29.8.

Září:

Den Ústavy Slovenské republiky 1.9.
Panna Maria Sedmibolestná 15.9.

Listopad: Svátek všech svatých 1.11.
Den boje za svobodu a demokracii 17.11.
Prosinec: Štědrý den 24.12.
První svátek vánoční 25.12.
Druhý svátek vánoční 26.12.
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25/ Slovinsko
Leden:

Nový rok 1.1.
Novoroční prázdniny 2.1.

Únor:

Svátek slovinské kultury 8.2.

Duben:

Velikonoční neděle 5.4.
Velikonoční pondělí 6.4.
Svátek osvobození 27.4.

Květen:

Svátek práce 1.5.
Svátek práce 2.5.

Červen:

Národní svátek 25.6.

Srpen:

Nanebevzetí 15.8.

Říjen:

Svátek reformy 31.10.

Listopad: Všech svatých 1.11.
Prosinec: 1. svátek vánoční 25.12.
2. svátek vánoční, Den nezávislosti 26.12.

26/ Spojené království
Anglie a Wales:
Leden:

Nový rok (New Year´s Day) 1.1.

Duben:

Velký pátek (Good Friday) 3.4.
Velikonoční pondělí (Easter Monday) 6.4.

Květen:

Květnový svátek (May Day) 4.5.
Jarní svátek (Spring Bank Holiday) 25.5.

Srpen:

Letní svátek (Summer Bank Holiday) 31.8.

Prosinec: 1. svátek vánoční (Christmas Day) 25.12.
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2. svátek vánoční (Boxing Day) 28.12.(místo 26.12.)

Skotsko:
Stejné svátky jako pro Anglii a Wales, až na tyto výjimky:
•
•

další Bank Holiday 2.1. a
Summer Bank Holiday 3.8.

Severní Irsko:
Stejné svátky jako pro Anglii a Wales s tím, že je navíc slaven ještě Den sv. Patrika (St. Patrick´s
Day, 17.3.) a Orangemen´s Day/Battle of the Boyne (13.7.)

Právní úprava svátků ve Spojeném království je značně specifická, podrobněji je popsána v části
F. této práce.

27/ Spojené státy americké
Leden:

Nový rok (New Year´s Day) 1.1.
Den Martina Luthera (Martin Luther King´s Day) 19.1.

Únor:

Prezidentský den (President´s Day) 16.2.

Květen:

Den památky padlých (Memorial Day) 25.5.

Červenec: Den nezávislosti (Independence Day) 4.7.
Září:

Svátek práce (Labor Day) 7.9.

Říjen:

Den Kolumba (Columbus Day) 12.10.

Listopad: Den veteránů (Veterans Day) 11.11.
Den díkůvzdání (Thanksgiving Day) 26.11.
Prosinec: Vánoce

28/ Španělsko
Leden:

Nový rok (Aňo Nueva) 1.1.
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Zjevení Páně (la Epifania) 6.1.

Duben:

Velký pátek (Viernes Santo) 3.4.

Květen:

Svátek práce (Fiesta del Trabajo) 1.5.

Srpen:

Nanebevzetí (Ascensión) 15.8.

Říjen:

Národní den (Fiesta Nacional de España) 12.10.

Listopad: Všech svatých (Todos los Santos) 1.11.
Prosinec: Den ústavy (Día de la Constitución Española) 6.12.
Neposkvrněného početí (Immaculada Concepción) 8.12.
1. svátek vánoční (Navidad) 25.12.

29/ Švédsko
Leden:

Nový rok (Nyårsdagen) 1.1.
Tři králové (Trettondagen) 6.1.

Duben:

Velký pátek (Långfredagen) 3.4.
Velikonoční neděle (Påskdagen) 5.4.
Velikonoční pondělí (Annandag Påsk) 6.4.

Květen:

Svátek práce (Första maj) 1.5.
Nanebevstoupení (Kristi himmelsfärdsdag) 14.5.
Svatodušní neděle (Pingstdagen) 24.5.
Svatodušní pondělí (Annandag Pingst) 25.5.

Červen:

Letní slunovrat (Midsommardagen) 20.6.

Listopad: Všech svatých (Alla helgons dag) 1.11.
Prosinec: 1. svátek vánoční (Juldagen) 25.12.
2. svátek vánoční (Annandag jul) 26.12.
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30/ Švýcarsko (svátky slavené na celém území)
Leden:

Nový rok (Neujahr) 1.1.

Duben:

Velký pátek (Karfreitag) 3.4.
Velikonoční pondělí (Ostermontag) 6.4.

Květen:

Nanebevstoupení (Auffahrt) 14.5.
Svatodušní pondělí (Pfingstmontag) 25.5.

Srpen:

Národní den (Bundesfeier) 1.8.

Prosinec: 1. svátek vánoční (Weihnachten) 25.12.

B. Přesuny svátků
Právní úprava, která umožňuje přesun svátku, který by připadl na den volna (sobotu nebo neděli),
na pracovní den (pondělí nebo pátek), existuje v rámci evropských zemí, dle dostupných
informací, ve Španělsku, na Kypru, v Belgii, na Maltě a v Ruské federaci a ve Spojeném království.
Právě v Rusku se v roce 2015 toto přesunutí bude dotýkat hned tří svátků. Zbylé země mimo
Spojené království této možnosti již de facto nevyužívají a tak v roce 2015 připadne hned několik
svátků ve Španělsku, na Kypru, v Belgii a na Maltě právě na víkendový den. Právní úprava
Spojeného království je však poměrně specifická, s ohledem na kombinaci pramenů zvykového
práva, královských proklamací a zákonné úpravy; úprava je proto podrobněji popsána v části F.
této práce. V USA, jakožto v mimoevropské zemi, se v roce 2015 bude slavit Den nezávislosti v
pátek 3.7., přestože tradičně je Dnem nezávislosti čtvrtý červenec. V tento den dojde k uzavření
US ambasád po celém světě, tedy včetně Prahy. Zajímavou zvláštností je Japonská úprava, kde
znění zákona udává, že pokud státní svátek připadne na neděli, bude následující pracovní den
automaticky státním svátkem, známý jako Furikae kyūjitsu. Navíc každý všední den, který spadá
mezi dva další státní svátky, se automaticky rovněž stane svátkem známým jako Kokumin no
kyūjitsu.
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Ve Španělsku je možné, aby vláda rozhodla, že všechny svátky, které mají národní charakter, a
které připadnou doprostřed týdne, přesune na pondělí. Dny pracovního klidu, které připadnou na
neděli, jsou na následující pondělí přeloženy automaticky.
Na Kypru je pondělí volným dnem v případě, že na neděli připadne některý z vybraných svátků
(1.1. Nový rok, 25.3. Národní svátek Řecké republiky, 1.5. Svátek práce a 1.10 Den nezávislosti)
V Belgii je možné, v případě, že připadnou na sobotu nebo neděli, kompenzovat volnem
v následující pondělí svátek Nanebevstoupení a svátek Všech svatých.
Den volna se poskytuje, v případě, že svátek připadne na sobotu nebo na neděli, i na Maltě.

C. Historie svátkového práva na území Čech
Jednací řád pro soudy č. 112/1897 ř.z. recipoval svátky (celkem jich bylo 16) stanovené církevním
právem v brevu papeže Klimenta XVI. z r. 1771. Roku 1911 byla církevní úprava změněna brevem
papeže Pia X. Pochybnosti o aplikaci platného sekulárního práva, které by mohla tato změna
vyvolat, odstranila vyhláška vlády č. 44/1913 ř.z. v tom smyslu, že se počet svátků stanovených
státními předpisy nemění. Další úpravu na poli církevního práva přinesl codex juris canonici Pia
X. z. r. 1917.
Úprava provedená jednacím řádem soudním z r. 1897, která stanovila pro svátky částečný klid
práce, platila jen pro správu soudní. Byla však výslovně převzata i pro správu poštovní. Pro ostatní
úřady zvláštní předpisy vydány nebyly, nicméně úprava pro soudy byla mlčky uznávána. Ostatní
právní úprava byla jen velmi kusá. Za zmínku stojí § 13 mezikonfesního zákona č. 49/1868 ř.z.,
podle kterého má být ve sváteční dny „zanecháno všeho, co by mohlo mít za následek jejich rušení
nebo zasahování do nich“ a § 75 živnostenského řádu 227/1859 ř.z., ve kterém bylo stanoveno, že
ve svátky má být ponechán pomocným pracovníkům volný čas k návštěvě dopoledních
bohoslužeb. Podobné ustanovení existovalo i pro železniční stavby.
Další úpravu přinesl zákon č. 555/1919 Sb., který prohlásil za státní svátek den 28.října.
V praxi byly zachovávány i svátky 1. května (jehož slavení bylo uzákoněno usnesením vlády z 27.
března 1919) a 6. července. Klid práce v těchto dnech byl v obchodu, průmyslu a v živnostech
upraven většinou v rámci kolektivních smluv.
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Tento stav se v roce 1925 pokusil napravit zákon č. 65/1925 Sb., který v §1 stanovil, že „Posavadní
předpisy o svátcích platí s výhradou ustanovení § 4 pro tyto dny: 1. leden, 6. leden,
Nanebevstoupení Páně, Božího Těla, 29. červen, 15. srpen, 1. listopad, 8. prosinec a 25. prosinec.“
Zmiňovaný § 4 tohoto zákona vztahoval na výše vypočtené svátky, pokud šlo o „veřejné úřady,
ústavy, podniky a školy veřejné, jakož i školy s právem veřejnosti“ ustanovení o klidu nedělním
(podle dnešní zákonné terminologie by šlo o dny pracovního klidu). Vládě však bylo ponecháno
oprávnění stanovit pro veřejné podniky v zájmu jejich nerušeného provozu výjimku. Vedle
uvedených svátků zákon upravoval i státní svátek 28. října.
Zákon č. 65/1925 Sb. byl zrušen zákonem č. 248/1946 Sb., který za státem uznané svátky prohlásil:
„Nový rok (1. leden), Sv. tří králů (6. leden), Velký pátek, pondělí velikonoční, Nanebevstoupení
Páně, pondělí svatodušní, Božího Těla, Sv. apoštolů Petra a Pavla (29. červen), Nanebevzetí Panny
Marie (15. srpen), Všech Svatých (1. listopad), Neposkvrněného Početí Panny Marie (8. prosinec),
Hod Boží vánoční (25. prosinec) a druhý svátek vánoční (26. prosinec)“. Památnými dny byly:
„7. březen podle zákona ze dne 7. března 1946, č. 52 Sb. (narozeniny presidenta Osvoboditele T.
G. Masaryka), 1. květen (svátek práce), 5. červenec (sv. Cyrila a Metoděje), 6. červenec (mistra
Jana Husa), 28. září (knížete sv. Václava) a 28. října jakožto státní svátek podle zákona ze dne 14.
října 1919, č. 555 Sb.“ Jak na státem uznané svátky, tak na památné dny zákon vztahoval
ustanovení o nedělích.
Další změny přinesl zákon č. 93/1951 Sb., který nahradil předchozí právní úpravu. Rozlišoval mezi
státními svátky, dny pracovního klidu a památnými a významnými dny. Za státní svátky prohlásil
dny: „8. květen (den osvobození od fašismu), 5. červenec (den slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje) a 28. říjen (den vzniku samostatného československého státu), 6. červenec (den upálení
mistra Jana Husa)“. Dny pracovního klidu, mezi které se řadily i státní svátky, stanovil „1. leden
(Nový rok), pondělí velikonoční, 1. květen (Svátek práce), 24. prosinec (Štědrý den), 25. prosinec
(první svátek vánoční) a 26. prosinec druhý svátek vánoční “.
Zákon č. 56/1975 Sb. upravuje státní svátek: 9. květen (den osvobození od fašismu) jako den
pracovního klidu, ostatní dny pracovního klidu jsou 1. květen (Svátek práce), 25. prosinec (první
svátek vánoční), 26. prosinec (druhý svátek vánoční), 1. leden (Nový rok).
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41/1988 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 21. září 1988
doplňuje navíc státní svátek 28. říjen (den vzniku samostatného československého státu).
Zákon 167/1990 Sb. vyhlašuje za svátky svátky 9. květen (den osvobození od fašismu), 5. červenec
(den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) a 28. říjen (den vzniku samostatného
československého státu), dále jsou svátky 1. leden (Nový rok), pondělí velikonoční, 1. květen
(Svátek práce),) 24. prosinec (Štědrý den), 25. prosinec (1. svátek vánoční), 26. prosinec (2. svátek
vánoční).
Zákon 204/1990 přidává svátek 6. července (den upálení mistra Jana Husa), dále pak zákon č.
218/1991 svátek 9. května nahrazuje svátkem 8. května.
Socialistická úprava byla nahrazena stále platným zákonem č. 245/2000 Sb. Upravuje státní
svátky, ostatní svátky, dny pracovního klidu a významné dny. Za dna pracovního klidu prohlašuje
státní a ostatní svátky, jejichž výčet je: 1. leden (Den obnovy samostatného českého státu), 8.
květen (Den vítězství), 5. červenec (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje), 6. červenec
(Den upálení mistra Jana Husa), 28. září (Den české státnosti), 28. říjen (Den vzniku samostatného
československého státu), 17. listopad (Den boje za svobodu a demokracii) a dále ostatními svátky
jsou 1. leden (Nový rok), Velikonoční pondělí, 1. květen (Svátek práce), 24. prosinec (Štědrý den),
25. prosinec (1. svátek vánoční)a 26. prosinec (2. svátek vánoční )

D. Den matek, Den otců, Den rodiny
Den matek se původně slavil ve Spojených státech, kde navázal na anglický zvyk ze 16. století
navštěvovat o čtvrté postní neděli (tzv. Mothering Sunday) rodiče a přinášet jim dárky. Odtud se
svátek přenesl i do Evropy.
Poprvé se svátek slavil v Graftonu v USA roku 1908, kdy paní Anne M. Jarvis, bojovnice za práva
matek, oslavila výročí úmrtí své matky v místním metodistickém kostele bohoslužbou. Návrh na
slavení tohoto dne byl však předložen již v roce 1872 paní Julií Ward Hove.
Celonárodně byl tento den uznán Kongresem až 9. května 1914 na základě proklamace prezidenta
Woodrowa Wilsona, který vyzval občany Spojených států, aby veřejně vyjádřili úctu matkám. Do
druhé světové války se proto Den matek slavil 10. května. Z praktických důvodů se dnes slaví
druhou květnovou neděli.
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Symbolem dne je karafiát, pro živé matky růžový (červený), pro zemřelé bílý. Tato symbolika je
vzpomínkou na prezidenta Williama McKinleye, který nosil bílý karafiát na památku své matky.
U nás se Den matek začal slavit po první světové válce, od roku 1927. Významný podíl na jeho
propagaci a organizaci oslav měla i dcera prezidenta T.G. Masaryka, Alice Masaryková. Po druhé
světové válce byl Den matek nahrazen Mezinárodním dnem žen.
Ve Spojených státech se také slaví Den otců, který připadá na třetí neděli v červnu. Myšlenka
pochází od pana Johna Bruce Dodda, který v roce 1909 vyzval k uctění otců speciální bohoslužbou.
Oficiálně tuto myšlenku podpořil v roce 1916 prezident Wodrow Wilson a v roce 1924 prezident
Calvin Coolidge. Symbolem tohoto dne jsou červená a bílá růže.
Den rodiny není podle dosažitelných zdrojů nikde oficiálně podchycen.

E. 1. květen jako svátek
První květen je kromě Dánska svátkem ve všech zemích Evropské unie a pouze v Nizozemsku
1

není státním svátkem, ale významným dnem. První květen však není ve všech zemích slaven jako
den práce, resp. den dělníků. Ve Finsku, Irsku, Lucembursku a Spojeném království je slaven jako
tzv. květnový den nebo také historicky svátek svěcení jara (May Day). Estonsko potom u tohoto
data uvádí jak den práce, tak den svěcení jara.
Oslavy 1. května coby svátku svěcení jara spadají do předkřesťanského období. Součástí oslav
svátku Beltine bylo především pálení ohňů. Od osmého století našeho letopočtu byl pohanský
rituál doplněn křesťanskou mytologií a na počest abatyše z kláštera v Hedienheimu se oslavuje
tzv. Valpuržina noc. Sv. Valpurgie byla bojovnicí proti temným silám. Po církevním odsouzení
pohanské slavnosti byl svátek jara slaven tajně. Zavedením alternativního svátku křesťanské
světice jde o christianizaci pohanské tradice, která oslavovala konec temnoty a počátek nového
života. V Čechách se noc z 30. dubna na 1. květen nazývá též noc filipojakubská, přestože svátek
svatého Filipa a Jakuba připadá podle tradičního kalendáře až na 3. květen.
Novodobá tradice 1. května coby svátku práce sahá k datu 1. května 1886, kdy v USA proběhla
pod vedením odborů celodenní stávka, usilující o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz.
Celkově stávkovalo asi 300 000 dělníků. Čtvrtého května zemřelo po výbuchu bomby mnoho lidí
při demonstraci na Haymarket Square. Obviněni a následně (avšak bez důkazů) odsouzeni k smrti
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byli čtyři anarchisté. Poprvé se Svátek práce celostátně (USA) slavil 1. května 1888. O rok později
přijala II. internacionála 1. květen za oficiální svátek práce. V této podobě je slaven v mnoha
zemích po celém světě.
Oslav svátku práce se postupně snažily využít i nedemokratické režimy. Především nacionální
socialisté v Německu a po druhé světové válce to byly komunistické režimy v sovětských
satelitech. Katolická církev tento den proto v roce 1955 zasvětila sv. Josefu Dělníkovi. Papež Pius
XII. chtěl především vyvážit ideologické zneužívání svátku práce ze strany komunistických
režimů. Podobně americký prezident Eisenhower prohlásil tento den za Den práva a loajality.

F. Právní úprava svátků ve Spojeném království:
Právní úprava svátků je ve Spojeném království obsažena v několika různých pramenech práva.
Jde jednak o zvykové právo, které upravuje tradiční dny pracovního klidu, dále o každoroční
královské proklamace, event. rozhodnutí ministra pro Severní Irsko, kterými se každoročně
vyhlašují některé bankovní svátky, a také jde o zákonnou úpravu obsaženou v zákoně o bankách
a finančních operacích z r. 1971, v platném znění (Banking and Financial Dealings Act 1971 ).
2

Zvykové právo common law upravuje (fixní) dny pracovního klidu ve Spojeném království a
v jeho zemích (v případě Anglie, Walesu a Severního Irska jde vždy o 1. svátek vánoční, tzv.
Christmas Day, a Velký pátek).
Královna svou královskou proklamací tradičně od r. 1974 vyhlašuje Nový rok (1. ledna)
bankovním svátkem (ve Skotsku je Nový rok již bankovním svátkem ze zákona, viz níže),
nespadá-li Nový rok na sobotu nebo neděli. Pokud Nový rok spadá na sobotu, královna vyhlásí 3.
ledna bankovním svátkem. Pokud Nový rok spadá na neděli, královna vyhlásí 2. ledna bankovním
svátkem. Královna rovněž tradičně vyhlašuje první pondělí v květnu bankovním svátkem (tento
den je již bankovním svátkem ve Skotsku ze zákona). Pokud některý bankovní svátek stanovený
v zákoně o bankách a finančních operacích spadá na víkend, a pokud zákon neupravuje jeho
posunutí na následující pondělí, pak královna zpravidla svou proklamací vyhlásí jiný náhradní den
jako bankovní svátek, nejčastěji následující pondělí; jde o to, že ze zákona se bankovní svátky
zpravidla přesouvají jen, pokud spadají na neděli, zákon neřeší situace, kdy bankovní svátek spadá
na sobotu (viz níže).
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Pravomoc královny vyhlásit bankovní svátek formou královské proklamace vyplývá z čl. 1 odst.
2 a 3 zákona o bankách a finančních operacích. Ministr pro Severní Irsko (Secretary of State
for Northern Ireland) má stejné pravomoci jako královna ve vztahu k Severnímu Irsku, pokud jde
o vyhlášení bankovních svátků (čl. 1 odst. 5 zákona). S platností pro Severní Irsko ministr
zpravidla každoročně vyhlašuje jako bankovní svátek i 12. červenec (Battle of the Boyne).
Zákon o bankách a finančních operacích upravuje tzv. bankovní svátky („bank holidays“)
ve svém čl. 1. Zákon o bankách a finančních operacích z r. 1971 nahradil dřívější zákon
o bankovních svátcích při stém výročí od jeho přijetí v r. 1871 (Bank Holiday Act 1871). Seznam
bankovních svátků, které jsou stanoveny v zákoně, je uveden v příloze č. 1 k zákonu, cit. (vlastní
překlad autora):
„Bankovní svátky
Bankovními svátky v Anglii a Walesu jsou:
Velikonoční pondělí
Poslední pondělí v květnu.
Poslední pondělí v srpnu.
26. prosince3, nespadá-li tento den na neděli.
27. prosince v letech, kdy 25. nebo 26. prosinec spadá na naděli.

Bankovními svátky ve Skotsku jsou:
Nový rok, nespadá-li tento den na neděli; pokud spadá na neděli, pak 3. ledna,
2. ledna, nespadá-li tento den na neděli; pokud spadá na neděli, pak 3. ledna.
Velký pátek.
První pondělí v květnu.
První pondělí v srpnu.
1. svátek vánoční (Christmas Day), pokud nespadá na neděli; pokud spadá na neděli,
pak 26. prosince.
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Bankovními svátky v Severním Irsku jsou:
17. března, pokud nespadá na neděli; pokud spadá na neděli, pak 18. března.
Velikonoční pondělí.
Poslední pondělí v květnu.
Poslední pondělí v srpnu.
26. prosince, nespadá-li tento den na neděli.
27. prosince v letech, kdy 25. nebo 26. prosinec spadají na neděli.“

Tj. „posunutí“ svátků tedy vyplývá ve výše uvedených případech přímo ze zákona. Event. pokud
se bankovní svátek neposouvá přímo ze zákona (zejména, když spadá na sobotu), pak se svátek
neposouvá, ale královna obvykle vyhlásí náhradní svátek královskou proklamací.
Formální dopad bankovních svátků na zaměstnance je však poměrně omezený. Ustanovení
čl. 1 odst. 4 zákona o bankách a finančních operacích pouze stanoví, že „nikdo nemůže být nucen
provést platbu nebo činit jakýkoli úkon v den bankovního svátku, pokud by nebylo možné [podle
zvykového práva] takový úkon vyžadovat na Vánoční den [25. prosince] nebo na Velký pátek.
Pokud by někdo měl povinnost učinit platbu nebo jiný úkon v den bankovního svátku, má se za to,
že svou povinnost splnil, pokud tak učiní v následující den, kdy je možné takový úkon požadovat.“
Zákon naopak nestanoví, že by bankovní svátek měl plošné dopady na zaměstnance – bankovní
svátek není dnem pracovního klidu a pokud zaměstnanec pracuje v den bankovního svátku,
ze zákona mu nenáleží jakýkoli příplatek ke mzdě. Zákon o právech zaměstnanců z r. 1996
(Employment Rights Act 1996) pouze stanoví, že pracovní smlouva musí obsahovat
soukromoprávní ujednání ohledně svátků (obsah takového ujednání ale není zákonem předepsán).
Tj. pracovní smlouva vymezí, zda a v jakém rozsahu zaměstnanci náleží volno nebo příplatek
ke mzdě v dny bankovních svátků, resp. zda v tyto dny čerpá placené volno nad rámec řádné
dovolené, nebo zda má zaměstnanec naopak povinnost v bankovní svátky čerpat řádnou
dovolenou. Pokud zaměstnavatel rozhodne o uzavření provozovny, kanceláře atd. v den
bankovního svátku a nestanoví-li pracovní smlouva jinak, je možné, aby zaměstnavatel nařídil
zaměstnanci, aby čerpal v tento den řádnou dovolenou.
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Podrobnější popis tradičních dnů pracovního klidu a bankovních svátků je obsažena v podrobném
materiálu výzkumné služby Dolní komory: „Bank and public holidays“, SN06170 ze dne 18. 12.
2015.
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Prameny:

•

Portál EU

•

MPSV ČR

•

Banking and Financial Dealings Act 1971

•

Department of Information – Malta

•

US Embassy

•

Generální konzulát Ruské federace

•

World Calendar

•

Earth Calendar

•

Time and date

•

Kalousek, V.- Svátky a památné dny, In: Slovník veřejného práva československého, sv.
IV.,

•

Brno 1938

•

Zákon č. 241/1993 Zb. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

•

Zákon č. 65/1925 Sb. o svátcích a památných dnech republiky Československé

•

Zákon č. 248/1946 Sb. o úpravě svátkového práva

•

Zákon č. 93/1951 Sb. o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a
významných dnech

•

Zákon č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o
dnech pracovního klidu

•

Encyclopedia Britannica

•

Encyclopedia Americana

•

informace dokumentačního střediska Velvyslanectví USA v Praze

•

osobní konzultace v Centru pro Gender studies

•

konzultace na oddělení zahraniční dokumentace ČTK

•

House of Commons. Bank and public holidays“, SN06170 ze dne 18. 12. 2015.
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1Aktualizace textu v červenci 2007. První květen je státním svátkem i v Bulharsku a Rumunsku,
které nejsou v přehledu svátků ve vybraných zemích světa zahrnuty.
2 http://legislation.data.gov.uk/ukpga/1971/80/data.htm?wrap=true
3 Jde o svátek „boxing day“, byť název svátku není v zákoně stanoven.
4 http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06170/SN06170.pdf

