
Posudek oponenta na diplomovou práci Václava Cidliny 
„Tvorba zákonů ve Spolkové republice Německo a v České republice – komparativní pohled“ 

 
Diplomová práce má 62 normostran textu, k němuž jsou připojeny přehled obsahu, 

seznam pramenů a použité literatury, shrnutí a německojazyčné resumé. Odkazy na literaturu 
jsou uváděny průběžně v poznámkách pod čarou. 

 
Obsahem práce je srovnání jednotlivých institutů zákonodárného procesu v ČR a 

v SRN. Kladně hodnotím diplomantovu snahu neomezovat se pouze na juristické srovnání 
právních úprav v obou zemích, ale analyzovat i vlivy vnějších činitelů na zákonodárný proces 
(média, politické strany, odborníci, zájmové skupiny, veřejnost – str. 15 n.).   

 
Za nedostatek práce oponent považuje zejména minimální využívání judikatury 

ústavních soudů, která je v ní zmiňována jen zcela okrajově – z rozhodnutí Ústavního soudu 
ČR je to jen jediný nález (vyhl. pod č. 37/2007 Sb.). Přitom i judikatura českého Ústavního 
soudu je na poli tvorby zákonů již poměrně rozvinutá, a to jak v případě náležitostí týkajících 
se obsahu zákonů, tak v případě požadavků kladených na ústavně konformní proceduru jejich 
projednávání a přijetí.  

 
K obsahu práce oponent dále uplatňuje následující připomínky: 

- Nekriticky je diplomantem přijímána teze, že „vládnutí pomocí legislativy“ bylo typickou 
tendencí vlád vedených ČSSD (str. 12); liší se snad v tomto směru praxe vlád od r. 2006? 

- Diplomant píše: „Není zcela vyřešena otázka, zda je prezident oprávněn odmítnout zákon 
podepsat, pokud tento zákon již nevetoval“ (str. 14). Oponent soudí, že tato otázka je 
shodně hodnocena ve všech komentářích k Ústavě, které se k této praxi vyslovují, 
diplomant však, bohužel, neodkazuje na žádný z nich.  

- Diplomant soudí, že politické strany nemají právo vyzývat ke vzdání se mandátu 
poslance hlasující jinak, než jejich frakce (str. 19). Důvod, proč by tak strany nemohly 
činit, však žádný neuvádí. 

- Nelze souhlasit s paušálním tvrzení, že v ústavní praxi v ČR opozice využívá návrhu na 
vyslovení nedůvěry vládě „aniž by však nabízela konstruktivní řešení, tj. návrh nového 
předsedy vlády“ (str. 21) – strana, která vyvolala hlasování o nedůvěře vládě přece vždy 
chtěla, aby se předsedou vlády stal její předseda, byť by se tak stalo až po předčasných 
volbách. 

- Z hlediska čl. 2 odst. 1 Ústavy je pochybné považovat NKÚ a ČNB za reprezentanty 
samostatných státních mocí, autorem označených za „kontrolní“ a „bankovní“ (s. 27). 

- Není pravdou, že volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje Poslanecká sněmovna, stejně 
jako není pravdou, že tak se tak děje podle „zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 
a místním referendu“ (str. 32)! 

- Není jasné, co rozumí diplomant tím, když píše, že komory Parlamentu ČR „mají 
autonomní postavení“ (s. 32). Přinejmenším v případě schvalování jejich jednacích řádů  
to nepochybně neplatí.  

- Není pravdou, že orgány Poslanecké sněmovny jsou předseda a místopředsedové (s. 35). 
- Orgány (úřady) uvedené v čl. 79 odst. 3 Ústavy jsou nepřesně označeny za „subjekty“ (s. 

42).  
- Diplomant nesprávně odkazuje na již neplatný zákon ČNR č. 545/1992 Sb., o Sbírce 

zákonů České republiky (str. 42). 
- Chybné je tvrzení, že smyslem substituce zákonodárné moci „je potřeba zajistit 

nepřetržitý provoz výkonné moci“ (str. 44). 



- Nevhodné je používat pro popis zákonodárného procesu v ČR pojmu „řízení“ a poněkud 
nepřesně ho etapizovat na „úvodní“ , „hlavní“ a „závěrečné řízení“ (s. 59 n.). 

- Z hlediska čl. 37 odst. 2 Ústavy ČR není pravou, že „Ústava ČR … předpokládá přijetí 
stykového zákona, který by reguloval společnou schůzi komor“ (str. 61). 

- Není správné tvrzení, že „v ČR není podpis prezidenta pro promulgaci nezbytností“  (s. 
62), neboť v ČR de constitutione i de lege lata institut promulgace není upraven. 

- Kritizuje-li autor praxi nesouvisejících pozměňovacích návrhů s odvoláním na nález 
Ústavního soudu č. 37/2007 Sb. (s. 64) opomíjí uvést, že Ústavní soud své požadavky na 
pozměňovací návrhy významně zmírnil v nálezu č. 88/2008 Sb. Problém tzv. přílepků se 
nadto netýká jen poslanců, ale i pozměňovacích návrhů Senátu, což diplomant nezmiňuje. 

- Diplomant doporučuje převzetí některých institutů z německé právní úpravy, např. 
přiznat předsedovi Poslanecké sněmovny „možnost posuzovat přípustnost pozměňovacích 
návrhů, poslanecké kluby by měly dostávat omezený časový příděl pro vystoupení svých 
členů“ (s. 66). Je však otázkou, zda tyto instituty, typické pro velké (početné) parlamenty 
s absencí individuální poslanecké iniciativy, lze bez dalšího převzít jen novelou jednacího 
řádu nebo by bylo třeba rovněž provést související ústavní změny. Tuto otázku 
diplomant, bohužel, neřeší. 

- V závěru diplomant doporučuje provedení některých dalších změn právní úpravě, např. 
píše, že „se autorovi zamlouval návrh ústavního zákona vlády, který by ji umožňoval 
vydávat nařízení s mocí zákona (to však nenalezneme ani v SRN). Parlamentu by to 
ušetřilo spoustu času.“ (str. 68) Úspora času se mi nezdá být nutně vždy relevantním 
argumentem pro legitimizaci delegace zákonodárné působnosti na exekutivu. Podobně 
blíže nezdůvodněný je diplomantův návrh na „zkrácení počtu čtení“ (str. 68). 

 
V práci jsou velmi hojné pravopisné a tiskové chyby, svědčící o její nedbalé redakci. 

 
Závěr:  Předložená diplomová práce po stránce formální splňuje požadavky kladené na práce 
tohoto druhu. Po stránce obsahové popisuje některé podstatné aspekty ze zvoleného tématu, 
přičemž diplomant prokázal schopnost práce s domácí i zahraniční odbornou literaturou. 
Práce však současně vykazuje některá povrchní, sporná či vyloženě chybná tvrzení, z nichž 
některá byla popsána v tomto posudku. Přesto lze tuto práci ještě doporučit  k ústní obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 13. dubna 2012     JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 


