ZÁKON
ze dne …………………… 2016,
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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 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., se slova „17. listopad - Den boje za svobodu a
demokracii“ nahrazují slovy „17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den
studentstva“.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
OBECNÁ ČÁST
Mezinárodní den studentstva je po celém světě vnímán jako připomínka pražských událostí z
konce října a průběhu listopadu 1939 a následné popravy 9 představitelů studentských
organizací, která proběhla právě dne 17. listopadu 1939. V Prohlášení spojeneckých studentů k
17. listopadu, které bylo přijato v rámci schůze delegátů 26 členských zemí Mezinárodní unie
studentů v Londýně roku 1941, je jasně uvedeno, že čeští vysokoškolští studenti jsou považováni
za vůbec první, kteří "zvedli svůj hlas na znamení odporu proti nacistickým utlačovatelům". Díky
jejich odvaze a činům vznikl Mezinárodní den studenstva jako státní svátek v mnoha zemích
světa.
Odkaz spojený s Mezinárodním dnem studentstva souvisí s připomínkou tragických událostí, ke
kterým došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátu Čechy a
Morava a které vyvrcholily smrtí studenta Jana Opletala a pekařského učně Václava Sedláčka.
Celou tehdejší tragédii dovršilo uzavření českých vysokých škol, poprava 9 vedoucích
představitelů českého studentstva a internace zhruba 1 200 studujících do koncentračních
táborů. Útrapy zařízení nepřežilo 35 z nich.
V českých, resp. československých právních předpisech se však 17. listopad poprvé objevil až v
roce 1990, kdy v rámci novely zákona č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, byl 17. listopad poprvé
v historii zařazen mezi významné dny jako Den boje studentů za svobodu a demokracii. Novým
zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o
dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, byl 17. listopad poprvé zakotven jako
státní svátek, a to opět jako Den boje studentů za svobodu a demokracii.
V roce 1941 během schůze Mezinárodní unie studentů bylo přijato Prohlášení spojeneckých
studentů k 17. listopadu, které vyzdvihlo odvahu a činy českých studentů vysokých škol, kteří
jako vůbec první zvedli svůj hlas na znamení odporu proti nacistickým utlačovatelům. Právě na
základě pražských událostí z konce října a průběhu listopadu 1939 včetně popravy 9
představitelů studentských organizací dne 17. listopadu 1939 se po celém světě připomíná 17.
listopad jako Mezinárodní den studentstva. Česká republika však stále zůstává výjimkou.
Návrh je podpořen Studentskou komorou Rady vysokých škol, národní reprezentací studentů, a
Národním parlamentem dětí a mládeže.

Předpokládaný dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí:
Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí.
Předpokládaný dopad navrhované právní úpravy na podnikatelské prostředí České
republiky:
Navrhovaná úprava nebude mít dopad na podnikatelské prostředí České republiky.

Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, slučitelnost s právem Evropské unie:
Navrhovaná změna není v rozporu s ústavním pořádkem, ani neodporuje mezinárodním
smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Navrhovaná změna není v rozporu s právem
Evropské unie.
Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti
mužů a žen a předpokládané dopady na životní prostředí:
Platný právní stav a navrhovaná právní úprava nemají žádný dopad na rovné postavení mužů a
žen. Navrhovaná úprava nebude mít žádné dopady na životní prostředí.
Návrh na schválení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou již v prvém čtení:
Navrhovaná právní úprava nemění počet ani data státních svátků, pouze doplňuje pojmenování
jednoho z nich v souladu s chápáním tohoto svátku v mezinárodním prostředí a kontextu. Proto
se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K článku I:
Změna v § 1 zákona, kde se název svátku - slova „17. listopad - Den boje za svobodu a
demokracii“ nahrazují slovy „17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den
studentstva“. Jedná se o změnu pojmenování státního svátku v kontextu událostí přelomu října
a listopadu roku 1939 a následné popravy 9 představitelů studentských organizací dne 17.
listopadu 1939. Jak se konstatovalo v „Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu“
vydaném na schůzi delegátů z 26 členských zemí Mezinárodní unie studentů, která se konala v
Londýně v roce 1941, čeští vysokoškolští studenti „jako první zvedli svůj hlas na znamení odporu
proti nacistickým utlačovatelům roku 1939“. Od té doby je 17. listopad celosvětově slaven jako
Mezinárodní den studentstva. Změna spočívající v doplnění názvu svátku tak odráží letitý
mezinárodní úzus spojený s tragickými událostmi, které se v Československu v roce 1939 udály.
K článku II:
Navrhuje se, aby účinnost navrhované úpravy nastala dnem vyhlášení.

V Praze dne 19. října 2016

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c., v. r.
Mgr. Petr Kořenek, v. r.
Mgr. Vlasta Bohdalová, v. r.
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., v. r.

