
Vyjádření pověřeného akademického pracovníka 

k rigorózní práci Mgr. Jana Poly Rekodifikace 

soukromého práva z pohledu kvality legislativy   
 

Rigorózní práce Mgr. Jana Poly Rekodifikace soukromého práva z pohledu kvality 

legislativy je velmi originálním pokusem formulovat a empiricky podložit zajímavé 

závěry z oboru teorie legislativy.  

V teoretické části rekapituluje poznatky české a vybrané zahraniční literatury 

k teorii legislativy a zaměřuje se především na typologii důvodů vedoucích k tvorbě a 

změně zákonů. Rozlišuje důvody ideové, technologické, praktické, populistické, 

mezinárodněprávní, opravné či zpřesňující. Důležitým zkoumaným faktorem je 

vhodnost zákonné změny. 

Klíčem k empirické části je tabulka na str. 19–21 a k nejrozsáhlejšímu návrhu pak 

detailnější tabulka na str. 120–122. Rigorozant se zabývá rozsáhlým soubodem 31 

návrhů novel občanského zákoníku z let 2012–2020, šesti úspěšných a jinak 

neúspěšných. Každý návrh je nejprve popsán a poté hodnocen z hlediska důvodů jeho 

podání a vhodnosti daného návrhu. Tato část je cenným zdrojem poznatků jak o českém 

občanském právu, tak o legislativní práci vlády a Poslanecké sněmovny.  

Shrnutí přináší zajímavé poznatky o tzv. legislativním optimismu, o významných 

kvalitativních rozdílech mezi vládními a poslaneckými návrhy, o maskování 

obsahových změn za zpřesňující. Souhlasím s rigorozantem, že leckteré zpřesňující 

změny jsou zbytečné a řešitelné judikatorně. Nejsem si ale jist, že by pomohla změna 

na ústavní úrovni. Naopak, stav věcí předestřený rigorozantem mi, alespoň co se 

občanského zákoníku týče, připadá poměrně uspokojivý – změn zákona je relativně 

málo a obvykle se dějí na základě propracovanějších vládních návrhů zákonů. 

Připouštím, že u jiných zákonů je situace méně radostná.  

Jistě souhlasím s námětem na posílení odborného zázemí Parlamentu po britském 

vzoru i na větší zapojení odborníků do sněmovních fází legislativního procesu. Práce 

Mgr. Jana Poly je hodnotným příspěvkem k teorii a empirickému zkoumání legislativy.  

 V rámci obhajoby by se rigorozant mohl zaměřit na vhodné formy zapojení 

odborníků do pokročilejších fází legislativního procesu.  

Práce svým obsahem i rozsahem (cca 160 normostran) splňuje podmínky kladené 

na rigorózní práci. Doporučuji proto rigorózní práci Mgr. Jana Poly k obhajobě.   

          

 

V Praze dne 7. prosince 2020 
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