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Diplomová práce Jana Blažka Analýzy provázející tvorbu práva na příkladu regulace 

nových jevů v tzv. sdílené ekonomice se věnuje důležitému aktuálnímu tématu legislativní 

tvorby práva, k němuž se v posledních letech obrací pozornost i české právní vědy (srov. 

zejména i v této práci hojně využívanou monografii Marie Zámečníkové Vady zákonodárného 

procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku z roku 2018). 

Diplomová práce je zaměřená empiricky a její jádro je ve dvou případových studiích, 

sledujících reakci vlády na problémy tzv. sdílené ekonomiky, zvláště fenoménů Airbnb a Uber. 

Vláda na tyto nové způsoby poskytování služeb v oblasti přepravy osob a ubytování reagovala 

dvěma návrhy zákonů, návrhem novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (sněmovní 

tisk 431 z roku 2019), týkajícím se Uberu, a návrhem novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích (sněmovní tisk 286 z roku 2018), týkajícím se Airbnb. Diplomant pozorně sledoval 

přípravu těchto dvou vládních návrhů zákonů a zvláště analýz je provázejících, jak jsou 

zachyceny v závěrečných zprávách RIA a v důvodových zprávách (věcný záměr zákona k nim 

zpracován nebyl). Hodnotil přitom kvalitu těchto dokumentů a zamýšlel se nad schopností 

vlády legislativně reagovat na výzvy vyvolané ekonomickým, technickým a společenským 

vývojem. 

Rozbor návrhů zákonů, důvodových zpráv, závěrečných zpráv RIA a dalších dokumentů 

provázejících legislativní proces (stanovisek komise RIA a dalších pracovních komisí 

Legislativní rady vlády, stanovisek předsedy LRV nahrazujících v obou případech stanovisko 

LRV, a dále pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně) je obsažen v klíčových kapitolách 

4 a 5. Jim předchází obecný výklad o proceduře RIA (kapitola 1), o obsahu a významu 

důvodových zpráv (kapitola 2) a o fenoménu tzv. sdílené ekonomiky (kapitola 3). Tyto kapitoly 

se opírají o aktuální českou i zahraniční odbornou literaturu; z ní zvláště o The Oxford 

Handbook of Regulation, The Oxford Handbook of Legal Studies a o knihu U. Karpena, H. 

Xanthaki a kol. Legislation in Europe: a comprehensive guide for scholars and practitioners, 

řádně citovanou v poznámkách pod čarou, ale chybně neuvedenou v seznamu literatury.  

Zvláště proceduře hodnocení dopadu regulace RIA je dosud věnována v české právnické 

literatuře velmi malá pozornost, a diplomantův rozbor je cenným příspěvkem k poznání a 

diskusím o této části legislativního procesu na vládní úrovni.  

Diplomant pak v kapitole 6 shrnuje obecnější poznatky z rozboru RIA a důvodových 

zpráv z dvou zmíněných případových studií a z několika dalších vládních návrhů zákonů. 

Dospívá k závěru, že závěrečné zprávy RIA jsou vesměs zpracovány nepříliš kvalitně, nemají 

velkou informační hodnotu a působí dojmem, že byly zpracovány až ex post na základě 

politického rozhodnutí o směru konkrétní navrhované regulace. Kritice podrobuje i důvodové 

zprávy. 

Na tuto kritiku v kapitole 6 navazuje v kapitole 7 hodnocení z pohledu Law & Economics 

a náměty pro možné změny v přípravě vládních návrhů zákonů. První námět směřuje k posílení 

Legislativní rady vlády, jejíž stanovisko by nebylo možné obejít stanoviskem předsedy LRV, 

k nemožnosti neprovést k vládnímu návrhu zákona analýzu RIA a k pravomoci LRV zveřejnit 

v případě rozporu s vládou své negativní stanovisko či kritické připomínky. Zároveň diplomant 

navrhuje zřídit Legislativní akademii pro školení rezortních legislativců. Druhý námět je 

radikálnější a navrhuje zřízení Úřadu pro legislativu při Poslanecké sněmovně, který by byl 



hlavním tvůrcem RIA a důvodových zpráv vládních i poslaneckých návrhů zákonů. Oba tyto 

náměty se opírají o zahraniční vzory z Německa, Rakouska a Velké Británie, byť ten druhý, 

v této podobě mně ze zahraničí neznámý, považuji za obtížně uskutečnitelný – při množství 

zejména vládních návrhů zákonů by byl takový úřad velmi přetížený a také je otázka, jak by 

vláda mohla účinně provádět svoji politiku (což se děje především přípravou a prosazováním 

zákonů), když by neměla pod kontrolou úřad, který její legislativní záměry realizuje.  

Diplomant prokázal schopnost práce s odbornou literaturou i s empirickým materiálem a 

přinesl zajímavé postřehy jak k problematice sdílené ekonomiky, tak k teoretickým a 

praktickým problémům legislativního procesu. Práce vyhovuje požadovaným standardům i po 

formální stránce, je řádně ozdrojovaná, byť se nevyvarovala několika formálních a jazykových 

chyb. Určitou obsahovou slabinou je omezení empirického zkoumání v zásadě na dva návrhy 

zákonů, respektuji ale tématické zaměření na návrhy vypořádávající se s problémy sdílené 

ekonomiky, kterých zatím více není, a z legislativní praxe mohu potvrdit, že diplomantovy 

kritické závěry mají obecnější platnost. 

V rámci obhajoby by diplomant mohl pohovořit jednak o tom, jak on by navrhoval 

legislativně reagovat na problémy s Uberem a Airbnb, a jednak odpovědět na mé výše uvedené 

námitky proti zřízení Úřadu pro legislativu při Poslanecké sněmovně. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji její hodnocení stupněm 

velmi dobře.          
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