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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Obecná část 

 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 

klidu ve své současné podobě nijak nepřipomíná členství ČR v EU, jakkoli by to s ohledem 

na význam této organizace a členství ČR v ní bylo zcela namístě. Ostatně na den, kdy ČR 

vstoupila do NATO, výše uvedený zákon již pamatuje, když jej zařazuje mezi významné 

dny (§ 4) jako Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO). Členství 

v obou uvedených organizacích - v EU a v NATO - přitom symbolizuje polistopadové 

prozápadní směřování České republiky.  

 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 

a žen, a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Předloha spočívá v jednoduché změně, kterou je označení 1. května – který je dle stávající 

úpravy Svátkem práce – také jako Dne vstupu České republiky do Evropské unie. 1. květen 

tak bude nadále ostatním svátek, který je na základě § 3 dnem pracovního klidu, rozšíří se 

pouze jeho označení. Navrhovatelé připomínají, že Česká republika vstoupila do EU  

dne 1. května 2004 a že právě patnácté výročí vstupu je vhodnou příležitostí pro 

zdůraznění významu, který pro ČR členství představuje, navrženou formou.  

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky  

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních dvorů orgánů Evropské unie nebo obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie  

Návrh zákona je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních dvorů orgánů 

Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána  

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána.  

 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty 

Navrhovatelé s předloženým návrhem zákona nespojují žádné hmatatelné dopady  

do státního rozpočtu ani do ostatních veřejných rozpočtů.  
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7. Odůvodnění návrhu na schválení předloženého návrhu zákona již ve 1. čtení 

Navrhovatelé mají za to, že předložený návrh představuje natolik legislativně jednoduchou 

a věcně nekontroverzní změnu, že je dán důvod pro její schválení již v prvním čtení, jak to 

umožňuje § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,  

ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zvláštní část 

 

K čl. I  

Toto ustanovení stanovuje, že 1. květen bude jako ostatní svátek nejen Svátkem práce,  

ale také Dnem vstupu České republiky do Evropské unie. 

 

K čl. II 

Zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.  

 

V Praze dne 30. dubna 2019 

 

Mgr. Vít Rakušan v. r. 

Ing. Věra Kovářová v. r. 

Mgr. Jan Farský v. r. 

Mgr. Petr Gazdík v. r. 

Ing. Jana Krutáková v. r. 

Ing. Petr Pávek v. r. 
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