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ZÁKON
ze dne .................... 2018,
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 § 4 odst. 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., zákona
č. 129/2006 Sb., zákona č. 162/2013 Sb. a zákona č. 226/2017 Sb., se za slova „27. červen Den památky obětí komunistického režimu“ vkládají slova „, 8. říjen – Památný den sokolstva“.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího
po jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A.
1.

Obecná část

Zhodnocení platného právního stavu
Navrhuje se zavést jako významný den 8. říjen – Památný den sokolstva.

Současný kalendář obsahuje 13 významných dnů, které jsou upraveny v § 4 odst. 1
zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o
dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
2.

Odůvodnění hlavních principů a nezbytnosti navrhované právní úpravy

Sokolská organizace, založená již v roce 1862, patří k nejstarším spolkům v České
republice. Během 150leté existence zasáhl Sokol významnou měrou do dějin českého národa a
přímo se podílel na formování české národní identity a spoluutvářel samostatný československý
stát.
Již od svého vzniku zasahoval Sokol z primárně tělocvičné činnosti do široké oblasti
společenského dění, ať již sociálního, politicko-ideologického, ekonomického či kulturního.
Svými zakladateli byl Sokol pojímán nejen jako tělocvičná jednota, ale jako sociálně
inženýrský a estetický projekt, v němž nebyla tělesná výchova cílem, nýbrž prostředkem k
pronikání sokolských ideálů do nejširších vrstev společnosti. Vliv sokolské myšlenky na českou
společnost a kulturní tvorbu druhé poloviny 19. století až první poloviny 20. století je nebývalý
a ve světovém měřítku nemá sokolská organizace srovnatelné paralely. Ideály Sokola ovlivnily
českou literární tvorbu, výtvarné umění, architekturu, divadlo i hudbu. Svůj hold sokolské
myšlence vzdala celá řada vynikajících osobností, jakými byly například Rudolf Těsnohlídek,
Jaroslav Seifert, František Kožík, Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Alfons Mucha, Max Švabinský,
Jakub Obrovský, Stanislav Sucharda, Ladislav Šaloun, Alois Dryák, Leoš Janáček, Bohuslav
Martinů, Josef Suk, František Drtikol, Jaroslav Kvapil a mnozí další.
Intenzivní vliv sokolské výchovy a uplatnění sokolských principů v praxi lze vysledovat
v přelomových okamžicích novodobých českých dějin. Zásluhy Sokola z doby první světové
války, kdy se právě sokolové stali hybnou silou v genezi československých legií v zahraničí,
ocenil Tomáš Garrigue Masaryk slovy: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo
Československa!“
Neobyčejný význam plnil Sokol také na poli tělocvičné a sportovní. Svými výsledky
reprezentovali sokolští cvičenci svůj národ po celém světě. Vůbec první zlatou olympijskou
medaili pro Československo vybojoval Bedřich Šupčík na olympiádě v Paříži v roce 1924. Do
dějin českého sportu se nesmazatelně zapsal také Alois Hudec svým legendárním vítězstvím na
olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 nebo vítězné družstvo gymnastek z Londýna v roce
1948.

Sokol v českých zemích natolik zakořenil, že se stal takřka zástupným symbolem
českého národa a později státu. Žádná vlastenecky orientovaná událost se neobešla bez účasti
sokolů.
Sokolové byli nositeli demokratických a humanistických principů. Právě proto se
všechny totalitní ideologie 20. století soustředily primárně na likvidaci Sokola. Osudové datum
8. října 1941 je toho názorným příkladem. Říšský protektor Konstantin von Neurath prohlásil
před norimberským tribunálem v roce 1946, že: „Sokol byl nejnebezpečnější protistátní
organizací. To jsem nemohl trpět. To by byla zrada.“ Řízená likvidace Sokola představovala
útok na principiální hodnoty českého národa.
Na základě výše uvedeného jsme přesvědčeni o tom, že 8. říjen je významné datum
novodobých českých dějin, které přesahuje pouze význam tohoto spolku. Toto datum je tak
podstatné nejen pro Sokol, ale pro celý národ. 8. říjen je memento totalitní zvůle a
nespravedlnosti stejně jako odkaz k trvalému rozvoji demokracie a humanismu. Z těchto
důvodů navrhujeme 8. říjen za Den památky sokolského hnutí.

3.

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, na rozpočty krajů a obcí (ostatní veřejné rozpočty)

Navržená právní úprava nemá hospodářský ani finanční dosah na státní rozpočet, na
rozpočty krajů, obcí a ostatní veřejné rozpočty.
4.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy, slučitelnost s právem
Evropské unie

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky,
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, jakož i s obecně uznávanými
a dodržovanými zásadami mezinárodního práva. Navrhované změny nejsou v rozporu
s právními akty Evropské unie.
5.

Předpokládané sociální dopady, dopady na rovnost mužů a žen a dopady na životní
prostředí

Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady ani dopady na rovné postavení
mužů a žen a rovněž nepředpokládá dopady na životní prostředí.
6.

Předpokládané dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů

Právní úprava nemá dopady ve vztazích k ochraně soukromí či osobních údajů a žádným
způsobem nemění dosavadní praxi v oblasti ochrany soukromí či osobních údajů.

7.

Návrh na schválení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou v prvém čtení

Navrhovaná právní úprava zavádí pouze nový významný den. S ohledem
na jednoduchou právní úpravu se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem
zákona souhlas již v prvém čtení v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím
řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

B.

Zvláštní část

K článku I
Navrhuje se v § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů,
doplnit významný den, a to 8. říjen – Památný den sokolstva.
Věcné důvody navržené právní úpravy jsou podrobně uvedeny v obecné části důvodové
zprávy.
K článku II
Navrhuje se účinnost prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po
vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů.
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Platné znění zákona s vyznačením navrhované změny

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu
§4
Významné dny
(1) Významnými dny České republiky jsou 16. leden - Den památky Jana Palacha,
27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen Mezinárodní den žen, 9. březen - Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora
v Osvětimi - Březince, 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě
(NATO), 28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského, 7. duben - Den vzdělanosti, 5.
květen - Květnové povstání českého lidu, 15. květen - Den rodin, 10. červen - Den památky
obětí vyhlazení obce Lidice, 18. červen - Den hrdinů druhého odboje, 27. červen - Den památky
obětí komunistického režimu, 8. říjen – Památný den sokolstva a 11. listopad - Den válečných
veteránů (dále jen „významný den“).
(2) Významné dny jsou dny pracovními.

