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Návrh
poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Svatopluka Karáska, Evžena Snítilého
a Petra Bratského

zákon
ze dne ..........2003,

zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o
významných dnech a o dnech pracovního klidu
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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 se mění takto:
§ 4 odstavec 1 včetně nadpisu zní:
„§ 4
Významné dny
1) Významnými dny České republiky jsou 27. leden, 12. březen, 5. květen a 27. červen
(dále jen „významný den")“.

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

Důvodová zpráva
Část obecná
Mezi významné dny se navrhuje zařadit 27. leden jako vzpomínka obětí nacistického
režimu a 27. červen jako vzpomínka obětí komunistického režimu. Zařazení těchto dnů mezi
významné je výrazem úcty k těm, které tyto zločinné režimy připravily o základní lidská
práva, zejména práva na život. Není jiného režimu, jiné ideologie, která by rozsévala smrt
v takovém měřítku jako nacismus a komunismus.

-3Za den památky obětí holocaustu je navrhován 27. leden, den osvobození
koncentračního tábora Osvětim – symbolu holocaustu. Nacistický režim za sebou zanechal 6
miliónů obětí z řad Židů. Vyhlazení tohoto národa bylo jedním ze základních cílů nacismu.
Na území České republiky se z celkového počtu 118 tisíc Židů konce druhé světové války
nedožilo 78 tisíc. Nacistickou mašinérií tedy byli vyvražděni dva ze tří českých Židů.
27. června 1950 byla popravena Milada Horáková. Nelidskost a bezpráví
komunistického režimu tím dostoupilo vrcholu. Proto je tento den navržen jako den památky
obětí komunistického režimu. Bilance obětí komunistického režimu je v porovnání
s nacistickým režimem stejně hrozivá, ne-li hrozivější. Počet obětí komunistického režimu na
celém světě dosahuje 70 miliónů. V Československu bylo za čtyřicet let komunistické
diktatury z politických důvodů popraveno 230 mužů a jedna žena. Kromě poprav zemřelo
dále ve věznicích a při eskortě 200 lidí, na útěku z koncentračních táborů a věznic dalších 27
lidí. Při pokusu o přechod hranic bylo zabito dosud zjištěných 400 lidí. V letech 1948 - 67
emigrovalo ze země 255 000 lidí. Soudně bylo rehabilitováno 230 tisíc obětí komunistického
režimu. Připočteme-li k nim jejich rodinné příslušníky, jedná se minimálně o 700 tisíc osob.
Skromný odhad celkového počtu lidí postižených komunistickým režimem (živnostníci,
podnikatelé, intelektuálové, emigranti) činí 1,5 miliónu osob.
Trvalé připomínání si těchto událostí je velmi důležité. A to nejenom jako projev úcty
obětem, ale i jako memento pro současné i budoucí generace.
Část zvláštní
Zavádí se památné dny 27. leden a 27. červen
Návrh nemá žádný hospodářský ani finanční dopad.
Návrh je v souladu Ústavou a ústavním pořádkem ČR. Je v souladu s mezinárodními
smlouvami podle článku 10 Ústavy.
Josef Janeček, v.r.

Vilém Holáň, v.r.

Evžen Snítilý v.r.

Svatopluk Karásek v.r.
Petr Bratský v.r.

Platné znění části zákona č. 245/2000 Sb., jíž se novelizace týká s vyznačením navrhovaných
změn:
„§ 4
Významné dny
(1) Významnými dny České republiky
červen (dále jen „významný den")“.

jsou 27. leden, 12. březen, 5. květen a 27.
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