
Řízení o zrušení zákona před Ústavním soudem, se zaměřením na přezkum, 

zda byl zákon přijat ústavně předepsaným způsobem 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje problematice soudního přezkumu ústavnosti zákonů, se 

specifickým zaměřením na přezkum ústavnosti zákonodárné procedury. První část práce se 

věnuje obecnému vymezení ústavního soudnictví, postavení Ústavního soudu v ústavním 

systému České republiky a vymezení základních pojmů, které je třeba pro další části práce 

bezpodmínečně znát. Uzavírá ji pak polemika nad tím, zdali Ústavní soud dodržuje svou roli 

výhradně negativního zákonodárce.  

Ve své druhé části se práce zaměřuje na popis platné právní úpravy řízení o zrušení 

zákonů nebo jeho jednotlivých ustanovení. V této části se práce nejšířeji věnuje zvláštním 

účinkům nálezů Ústavního soudu v tomto typu řízení a otázkou závaznosti jejich odůvodnění. 

Autor přibližuje například specifické účinky těchto nálezů v horizontálních vztazích nebo 

jejich účinky na konkrétní řízení, ze kterých návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých 

ustanovení vzešel. Podrobněji se pak autor zaměřuje také na problematiku praxe obnovování 

platnosti již dříve zrušených právních norem, při které si Ústavní soud přisvojuje pravomoc, 

jež nemá přímou oporu v ústavním pořádku ani v zákonné úpravě. 

Dominantní část této diplomové práce pak tvoří analýza vybraných rozhodnutí 

Ústavního soudu týkajících se přezkumu zákonodárného procesu a následné zhodnocení jeho 

závěrů autorem práce, včetně jejich konfrontace s názory dalších autorů. Tato rozhodnutí se 

v této části snaží systematicky rozdělit do určitých ucelených podkapitol, jež jsou vždy 

uvozeny krátkým teoretickým základem nezbytným pro pochopení problematiky, kterou se 

Ústavní soud v rámci svého přezkumu zabýval. Při hodnocení vybrané judikatury se autor 

práce zaměřuje především na její vývoj v průběhu času a konzistentnost v rozhodování 

Ústavního soudu.   

V závěru práce se pak autor kromě svého komentáře k vybraným částem této práce 

pokouší doporučit zákonodárcům některé úpravy pravidel zákonodárného procesu, které 

v návaznosti na nálezy Ústavního soudu považuje za vhodné. 
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