Pozměňovací návrh k návrhu poslanců Karla Raise, Františka Váchy,
Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání 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

Sněmovní tisk 192
Mezinárodní studentský den
Předkládá Dominik Feri

Změny:
1) V Čl. I zní:
„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 studentský den“.“

Odůvodnění:
Tento pozměňovací návrh reaguje na výtky směrem k úpravě oficiálního názvu státního
svátku 17. listopadu.
Četná kritika předmětného návrhu směřuje k domnělému záměru navrhovatele
bagatelizovat význam událostí 17. listopadu 1989. Úprava názvu státního svátku má širokou
podporu mezi představiteli studentů, například jej podporuje Studentská komora Rady
vysokých škol. Výše zmíněné kritice však nelze přisvědčit, neboť jakákoliv snaha o umenšení
či dokonce postupné popření významu 17. listopadu 1989 by byla od zástupců studentů, tedy
skupiny, která tehdy sehrála klíčovou úlohu, naprosto nelogická a absurdní.
Důvodná je ovšem podle mého názoru kritika, která je založena na osobní zkušenosti se
zneužíváním připomínky 17. listopadu 1939 komunistickým režimem. Ačkoliv bude mnoha
lidem, kteří minulý režim nezažili, tato určitá odtažitost připadat podružná či překonaná, nelze
ji brát na lehkou váhu.
Z tohoto důvodu se tento pozměňovací návrh snaží najít kompromis mezi snahou
připomenout události roku 1939 a zároveň překlenout neblahou vzpomínku na Mezinárodní
den studenstva či Mezinárodní svaz studenstva.
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní studentský den tento
kompromis představuje.

Platné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn:
§1
Státní svátky
Dny 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 a
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní studentský den se prohlašují
za státní svátky České republiky (dále jen „státní svátek“).

