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Návrh
poslanců Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase, Petra Bratského, Karla Šplíchala,
Vlasty Parkanové 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

-2ZÁKON
ze dne …..................2008,
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
Zákon 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. a zákona č. 129/2006 Sb., se mění
takto:
1. V § 4 odst. 1 se za slova "27. červen - Den památky obětí komunistického režimu"
vkládají slova ", 30. červen - Den odchodu okupačních armád z území ČSFR".

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

-3DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu
Zákon 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. a zákona č. 129/2006 Sb., (dále jen
“zákon o státních svátcích”) rozlišuje, jak už napovídá jeho název, mezi státními a ostatními
svátky a tzv. významnými dny. Významných dnů je v zákoně o státních svátcích devět a patří
mezi ně dny 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti,
8. březen – Mezinárodní den žen, 12. březen - Den přístupu České republiky
k Severoatlantické smlouvě (NATO), 7. duben - Den vzdělanosti, 5. květen - Květnové
povstání českého lidu, 15. květen - Den rodin, 10. červen - Vyhlazení obce Lidice, 27. červen
– Den památky obětí komunistického režimu a 11. listopad - Den válečných veteránů.
Zatímco státní a ostatní svátky jsou podle zákona o státních svátcích dny pracovního klidu,
významné dny jsou dny pracovními.
Navrhované změny
Předloženou úpravou se zařazuje mezi dny významné 30. červen jako Den odchodu
okupačních armád z území ČSFR.
Srpen 1968 a následný pobyt okupačních armád patří k nejkřiklavějším ukázkám
autoritativního přístupu Brežněvova Sovětského svazu ke svým „satelitům", nadlouho
znemožnil demokratizace naší země.
Sovětská vojska se na našem území rozmístila v noci z 20. na 21. srpna 1968, v souvislosti se
snahou o vojenské potlačení tehdejšího procesu politických změn v Československu. Pozemní
sled okupačních vojsk tvořilo 30 divizí sovětské armády, tři polské divize, jedna
motostřelecká divize maďarské armády a jeden bulharský motostřelecký pluk. Souhrnné
počty vojsk byly odhadovány na více něž 500.000 osob. Po získání dostatečných záruk, že
politický vývoj v Československu se bude ubírat "správným" směrem, začalo stahování
intervenčních vojsk. Na základě urychleně uzavřené mezistátní dohody, legalizující pobyt
intervenčních vojsk, zůstalo na našem území pět divizí pozemního vojska a jedna letecká
divize.
Na dvě desetiletí tak Češi a Slováci ztratili podstatnou část své politické suverenity.
Proto se po listopadu 1989 stal jednou z priorit odchod okupačních armád z našeho území.
V rámci procesu společenských změn, které v Československu proběhly po 17. 11. 1989, byla
v Moskvě 26. 2. 1990 ministry zahraničních věcí podepsána "Smlouva mezi vládami ČSSR
a SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR". Celkem k 30. 6. 1991 v 925
transportech opustilo Československo 73 500 vojáků a 39 000 rodinných příslušníků, 1 220
tanků, 2 500 bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů, 105 letadel, 175 vrtulníků
a 95 000 tun munice.

-430. červen by se tak měl stát významným dnem, protože je to den, kdy se politická nezávislost
Československa stala opět realitou. Význam této události oceňuje i obecné mínění ve
společnosti, jehož projevem jsou např. petiční akce a výzvy požadující, aby den odchodu
posledního sovětského vojáka z ČSFR byl vyhlášen významným dnem ČR.
Soulad návrhu zákona s mezinárodními smlouvami a s ústavním pořádkem České republiky
a jeho slučitelnost s akty práva Evropské unie
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Materie
navrhovaného zákona není předmětem regulace právem ES/EU ani předmětem mezinárodních
smluvních závazků České republiky.
Ekonomický dopad
Vzhledem k tomu, že nově zaváděný významný den je dnem pracovním, nelze předpokládat
podstatné zvýšení nároků na státní rozpočet a rozpočty obcí a krajů.

-5Zvláštní část
K čl. I
Zařazuje se mezi významné dny 30. červen jako Den odchodu okupačních armád z území
ČSFR.
K čl. II
Účinnost zákona je stanovena na den jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

V Praze dne 8. září 2008.

Kateřina Jacques, v. r.
Přemysl Rabas, v. r.
Petr Bratský, v. r.
Karel Šplíchal, v. r.
Vlasta Parkanová, v. r.
Tomáš Dub, v. r.
Jan Vidím, v. r.
Martin Bursík, v. r.
Mirek Topolánek, v. r.
Lucie Talmanová, v. r.
Tomáš Hasil, v. r.
Marek Benda, v. r.
Miroslav Svoboda, v. r.
Pavel Severa, v. r.
Josef Ježek, v. r.
František Sivera, v. r.
Miroslav Jeník, v. r.
Jiří Polanský, v. r.
Jiří Čepelka, v. r.
Vladimír Hink, v. r.
Tomáš Úlehla, v. r.

-6DOTČENÉ ČÁSTI NÁVRHU S VYZNAČENÝMI ZMĚNAMI
Platné znění zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, s vyznačením navrhovaných změn
a doplnění
(tučně = doplňovaný či vkládaný text)
§4
Významné dny
(1) Významnými dny České republiky jsou 27. leden - Den památky obětí holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen - Mezinárodní den žen, 12. březen - Den
přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO), 7. duben - Den vzdělanosti, 5.
květen - Květnové povstání českého lidu, 15. květen - Den rodin, 10. červen - Vyhlazení obce
Lidice, 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu, 30. červen - Den odchodu
okupačních armád z území ČSFR a 11. listopad - Den válečných veteránů (dále jen
"významný den").
(2) Významné dny jsou dny pracovními.

