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Diplomová práce Václava Cidliny se snaží o představení zákonodárné činnosti 

v Německu na federální úrovni, porovnává některé tamní instituty či přístupy s českými a 

klade si otázku, které německé prvky by bylo vhodné zakomponovat do české právní úpravy 

legislativního procesu. 

Po krátkém úvodu obecně líčí v II. kapitole roli formálních i neformálních aktérů 

v zákonodárné činnosti a faktory ovlivňující zákonodárství. Tato pasáž je přehledně a výstižně 

zpracovaná, představuje dobrý základ opřený o teorii tvorby práva, byť vychází dominantně 

z jediné knihy (Beyme: Der Gesetzgeber, 1997), s přihlédnutím k české základní monografii 

Gerloch a kol.: Teorie a praxe tvorby práva, 2008. Zvláště v případě práce s Beymeho dílem, 

napsaným před patnácti lety, by bylo dobré prozkoumat, zda jeho poznatky stále ještě platí. U 

výkladu posuzování potřebnosti přijímané právní úpravy (str. 10) by bylo dobré zmínit, že 

procedura RIA se v ČR už několik let používá. 

III. kapitola se detailněji zabývá Spolkovým sněmem, Spolkovou radou, spolkovou 

vládou, oběma komorami českého Parlamentu a českou vládou a jejich rolí v zákonodárném 

procesu. Za velký klad této kapitoly považuji, že se neomezuje na prostou reprodukci 

pramenů právní úpravy, nýbrž identifikuje a rozebírá jednotlivá problematická místa (např. 

roli trojúhelníku politických elit, vládní byrokracie a organizovaných skupin na str. 29 a 41, 

organizaci parlamentní rozpravy podle frakcí na str. 34 nebo veřejnost či neveřejnost jednání 

parlamentních výborů na str. 36); nevyhýbá se ani problému delegace zákonodárné moci (kde 

se opírá o monografii Kysela: Zákonodárství bez parlamentů, 2006) a normotvorby se 

vztahem k Evropské unii. Někdy by bylo vhodné důsledněji citovat, např. údaj na str. 39, že 

v SRN vláda podává až 90 % návrhů zákonů, z nichž 90 % je přijato, není opatřen zdrojem; 

patrně pochází z monografie Teorie a praxe tvorby práva („Pro západoevropské parlamentní 

systémy je typické, že cca 90 % návrhů zákonů pochází od vlády a z nich je 90 % nakonec 

přijato, z čehož vyplývá, že vláda je hegemonem zákonodárné iniciativy.“), není ale 

vyargumentováno, zda to takto platí i pro SRN.  

Ve IV. kapitole je detailně rozebrán samotný legislativní proces v SRN a méně detailně 

legislativní proces v Parlamentu ČR. Tato kapitola je zcela popisná, s výjimkou části čtvrté 

s názvem Kritika legislativního procesu. Zde, na str. 62-66, a dále v závěru celé práce na str. 

67-68 jsou soustředěny autorovy úvahy, jak zlepšit na základě poznatků o Německu české 

zákonodárství. Této části práce bych se nyní věnoval podrobněji. 

Je trochu škoda, že u těchto typů prací autoři často věnují desítky stránek popisům dříve, 

než zformulují problém, na jehož prozkoumání by pak mohli způsob popisu účelněji zaměřit. 

Jednotlivé autorovy teze na str. 62-68 jsou zajímavé, někdy ale není úplně zjevná vazba mezi 

tezí a předchozími popisy, čímž se daná teze může někdy jevit jako ne zcela podložená. 

Autor naznačuje možnost vypuštění druhého čtení v Poslanecké sněmovně 

s argumentací, že výborové jednání o návrhu zákona probíhá v ČR veřejně, že druhé čtení je 

plýtváním času a že by bylo racionální omezit možnost jednotlivých poslanců podávat 

pozměňovací návrhy. Tato teze, jejíž oponentura je v práci odkazem na legitimizační funkci 

rozpravy rovněž přítomna, by ale vyžadovala například pokus o empirické ověření, zda jsou 

druhá čtení v Poslanecké sněmovně skutečně časově náročná. Alespoň empirický doklad by 

prospěla i kritice reálné podoby druhého čtení na str. 65. Zdroj chybí i u zásadního tvrzení na 



str. 64, podle něhož je v SRN podávání pozměňovacích návrhů poslanci na plénu považováno 

za neseriózní jednání.  

Autor dále navrhuje omezit zákonodárnou iniciativu českých poslanců na skupinu 

alespoň 25 poslanců, nevypořádává se ale s jednoduchou námitkou, že pak by některé 

parlamentní strany byly fakticky připraveny o možnost podat návrh zákona. Autor se dále 

vyslovuje pro zavedení nařízení s mocí zákona, odkazuje přitom na vládní návrh ústavního 

zákona, aniž jej však blíže specifikuje.  

Po formální stránce je práce zpracována poměrně slušně, byť se autor nevyhnul několika 

gramatickým chybám (např. na str. 19, 22 či 60). Z metodologického hlediska je třeba říci, že 

ač vedoucí práce sám se rovněž čas od času uchyluje k citaci z druhé ruky, množství takových 

citací v posuzované práci je nadměrné a v případě dostupné české literatury i neopodstatněné 

(srov. pozn. 89). Na druhou stranu lze ale ocenit, že se autor nesnaží vzbudit dojem, že takto 

nepřímo citované zdroje měl k dispozici přímo.  

Celkově lze říci, že autor svou diplomovou prací prokázal velmi dobrou orientaci 

v tématu, pronikl do složité problematiky německého legislativního procesu a přinesl 

k tomuto tématu některé zajímavé úvahy. Od takto pojaté práce sice nelze očekávat 

významnější přínos pro právní vědu, ale požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce 

jistě splňuje.    

Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji ji v případě přesvědčivého výkonu při 

obhajobě hodnotit stupněm velmi dobře.  

 

V Praze dne 29. března 2012. 
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