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I. Úvod 

Jak Spolková republika Německo, tak Česká republika patří do kontinentální právní 

kultury, ve které je kladen důraz na psané právo. Stát má ambice regulovat téměř vše 

právními předpisy a preferuje tak někdy na úkor svobody jedince především právní 

jistotu. Lidé nejsou ani dobří, ani špatní, avšak člověk je především tvor egoistický, 

který myslí především na svůj prospěch. V důsledku omezenosti zdrojů a naopak 

rostoucímu počtu potřeb tak lidé neustále vstupují do různých vztahů, ve kterých 

ne všichni ctí dobrou morálku a chovají se čestně. Takoví lidé musejí cítit hrozbu 

sankce, která můţe být nastavena pouze zákonodárcem, který je k tomu legitimován.  

V obou zemích právo nevzniká v zásadě spontánně a nahodile, nýbrţ regulovaně 

a pod přísnými procesními pravidly. Jediným skutečným pramenem práva, na jehoţ 

základě mohou být ukládány práva a povinnosti, je tak stricto sensu psaný zákon.  

Autor této diplomové práce se zaměří především na tvorbu zákonů, tj. jakým 

způsobem vznikají, kdo je tvoří, kdo má na tuto tvorbu faktický vliv a jak vypadá 

legislativní proces s jeho konkrétními pravidly. Tuto rešerši autor provádí nejen v České 

republice, ale i v sousedské Spolkové republice Německo. SRN je významný soused 

ČR, se kterým má ČR významné obchodní a politické vztahy jiţ po celá staletí. Nyní 

jsou oba dva státy v Evropské unii, coţ jejich právní řády nadále sbliţuje, přičemţ jak 

bylo řečeno jiţ výše, právní kultura je u těchto států velmi podobná, a to i na základě 

velmi úzkých vztahů vyplývající ze společné historie. Autor se tudíţ domnívá, 

ţe srovnání tvorby zákonů, především legislativního procesu, tak můţe přinést 

minimálně poznatky o německé právotvorbě. Doufá však především v moţnost vyuţití 

poznatků z německého prostředí, které by mohly najít uplatnění i v prostředí českém. 
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II. Tvorba zákonů 

Jiţ z názvů této kapitoly je patrné, ţe autor této práce si neklade za cíl popsat veškeré 

atributy tvorby práva jako takového, nýbrţ se specializuje na tvorbu zákonů. 

 „U.Karpen člení nauku o zákonodárství (Gesetzgebungslehre), jejímž cílem je zlepšení 

zákonů a jejich účinnosti, do pěti hlavních pracovních oblastí: zákonodárná 

(legislativní) analytika (Gesetzesanalytik – zákon jako pramen práva, chápaný ale tak, 

že zahrnuje ústavní zákony, právní i správní nařízení, statuty i soudcovské právo), 

zákonodárná (legislativní) taktika (Gesetzestaktik – vnější podoba /organizace/ 

zákonodárného procesu), zákonodárná (legislativní) metodika (Gesetzesmethodik – 

obsah zákonů), zákonodárná (legislativní) technika (Gesetzestechnik – formální 

pravidla tvorby, odkazy, jazyk, systematika) a výzkum účinků právní regulace, kam patří 

jak akceptace, tak náklady.“
1 V této práci bude kladen důraz především na 

zákonodárnou (legislativní) taktiku. Autor se zaměří na zákonodárný proces v České 

republice a Spolkové republice Německo a na subjekty, které v tomto procesu vystupují 

a hrají podstatnou roli. Je však důleţité si uvědomit, ţe dělení U. Karpena není 

absolutní, spíše orientační, a tak při popisování zákonodárného procesu budeme 

prostupovat všemi pracovními oblastmi.  

 

II.I Zákon 
Napříč celou prací budeme pracovat s pojmem zákona. Zákon je primární a originární 

právní normativní akt. Státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, 

které stanoví zákon. V Ústavě České republiky dále stojí, ţe kaţdý občan můţe činit, co 

není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
2  V ústavě 

SRN (Grundgesetz) ústavodárce připouští omezení svobody osoby v jejím ţivotě, 

rozvoji a konání pouze na základě zákona a zákonodárství je vázáno na ústavní pořádek, 

výkonná moc a soudnictví jsou vázány zákonem a právem.
3 

„Obyčejný“ zákon tak 

jednak nachází své omezení ve faktickém dodrţování osobami, na které je cílen, protoţe 

                                                 
1 Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby 

práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 20 a 21. 
2 Ústava České republiky ze dne 16. 12. 1992 - ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 

347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb. a 319/2009 Sb. 
3 Art. 2 (1,2), Art. 20 (3) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949. 
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zákon bez všeobecné akceptace představuje pouze popsaný list papíru, ale i v zákonech 

nejvyšší právní síly, kterými jsou ústava a ústavní zákony. „C. Schmitt rozlišoval ústavu 

v absolutním smyslu a ve smyslu relativním: na jedné straně jde jednak o jednotný 

a uzavřený systém nejvyšších a posledních norem (Sollen), jednak o stav politického 

řádu (Sein), na straně druhé o řadu zákonů o organizaci státní moci označených 

za ústavu.“
4  

Jaké jsou tedy obsahové atributy „správného“ zákona? „Fullerova teorie 

předpokládá člověka odpovědného (aspoň potenciálně), schopného porozumět 

pravidlům, dodržovat je a odpovídat za své chyby. Právo, nemá-li být urážkou takového 

člověka a má-li být účinné, musí respektovat osm principů zakládajících vnitřní morálku 

práva. Podle těchto principů  

1. právo má mít obecnou normativní povahu,  

2. zákony mají být vyhlášeny,  

3. nemají působit nazpět,  

4. mají být jasné,  

5. bezrozporné,  

6. nemají požadovat nemožné, 

7. mají se vyznačovat určitou stálostí a  

8. při jejich aplikaci má být úřední postup ve shodě s deklarovaným pravidlem.“
5  

 

Klaus von Beyme při evaluaci zákonů klade na zákon tyto podmínky:  

„1. Srozumitelnost,  

2. vyjádření opravdové vůle zákonodárce,  

3. krátkost,  

4. správné rozčlenění a pořadí,  

5. účelu přiměřený způsob jazykového projevu.“
6  

 

                                                 
4 Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby 

práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 20 a 21. 
5 Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby 
práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 20 a 21. 
6 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 320 (vlastní 

překlad). 
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Starck dále odkazuje na Grundgesetz, který garantuje vnější formu zákona a tím 

tak zaručuje určitou míru rozumnosti a spravedlnosti.
7 

„Požadavek rozumnosti byl 

redukován na přesnost zaměření a požadavek spravedlnosti byl redukován na akceptaci 

norem jejich adresáty. Usilování o ideální zákony se dávno přeměnilo v uspokojení 

s relativně dobrými zákony.“
8 

Ani s tímto popsáním ideálního zákona však při tvorbě zákonů nemůţeme 

skončit, musíme jít jiţ na počátek tvorby zákonů, před zahájení jakéhokoli zpracování 

návrhu zákona. Ideální zákon je totiţ takový zákon, kterého je opravdu potřeba, který na 

daném místě a v daném čas najde bezprostřední uplatnění, bez kterého by společnost 

tápala v dané problematice, a vznikaly by samé prakticky neřešitelné problémy. Je 

nutno si uvědomit, ţe zákon je vţdy zásahem do svobody a jako takový by měl být 

vytvořen, aţ pokud si s konkrétním problémem nejsou schopny poradit výkonná 

či soudní moc, popř. občané sami. „Jedním z prvků kritiky tvorby práva v České 

republice je příliš brzké a příliš snadné rozhodnutí o přípravě nové právní úpravy, což 

bývá považováno za důsledek přeceňování možností právní regulace. Např. vláda uloží 

připravit návrh zákona o řešení X, nikoliv navrhnout varianty řešení X. Katalogy 

doporučení OECD (projekty Regulatory Reform a Better Regulation) a testovací otázky 

zaváděné v SRN či Švýcarsku přitom preferují posuzování variant řešení problému, mezi 

nimiž je legislativní zásah pouze jednou, nejspíše poslední možností; vždy má být 

zvažováno také „nicnedělání“.“
9 Spolková vláda SRN se snaţí o vědecký odhad 

potřeby jednat (Handlungsbedarf) ex ante, aby zlepšila evaluaci ex post. Ministerstvo 

vnitra a ministerstvo spravedlnosti si kladou deset hlavních otázek jako měřítko pro 

posouzení problémů: 

1. Musí se vůbec něco dít? 

2. Jaké jsou alternativy? 

3. Musí federace (Bund) jednat? 

4. Musí být vytvořen zákon? 

                                                 
7 Starck, Ch.: Der Gesetzesbegriff des Grundgesetzes. Baden Baden: Nomos, 1970, str. 171 - citováno v: 

von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 322. 
8 Karpen, U.: Zum gegenwärtigen Stand der Gesetzgebungslehre in der Bundesrepublik Deutschland, in: 

ZG, 5 – 32. 1986, str. 9 - citováno v: von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag 
GmbH, 1997, str. 320 (vlastní překlad). 
9 Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby 

práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 43. 
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5. Musí být jednáno právě teď? 

6. Je takový rozsah úpravy potřebný? 

7. Můţe být omezena doba platnosti a účinnosti? 

8. Je ta nová úprava občanům blízká a srozumitelná? 

9. Je ta úprava proveditelná? 

10. Stojí náklady s uţitky v přiměřeném poměru? 

 

„Tyto otázky tak mohou sloužit jako výzva k nicnedělání (Nichtentscheidung).“
10 

Bylo by zajímavé sledovat reakce občanů obou srovnávaných zemí po poloţení si 

těchto otázek. Dá se totiţ říci, ţe v dnešní době byla tato výzva razantně odmítnuta. 

Zákonů rozhodně neubylo. Ani se nedá říct, ţe počet schválených zákonů klesl. Počet 

schválených zákonů naopak kaţdoročně stoupá. Je to trend celé západní Evropy. 

V německé literatuře se tomuto jevu říká záplava zákony (Gesetzesflut), v té české se 

lze dočíst podobného pojmu „legislativní smršti“.  Podle Beymeho je faktorů hned 

několik:
 

-  „Stoupající očekávání občanů a narůstající populismus ve vládním stylu. 

-  Výhrada parlamentu pro tvorbu zákonů. 

-  Navýšení oblastí k regulaci kvůli technickému pokroku. 

-  Povinnost zlepšovat svou činnost, znovu rozhodovat a novelizovat zákony 

vyplývající z rozhodování ústavního soudu. 

-  Parlamentní většiny již nejsou tak markantní, rozhodování je tudíž rozdrobeno 

na menší zákony. 

-  Evropeizace zákonodárství.“
11 

 

Dalšími faktory jsou důleţité historické milníky, jako začátek či konec 

2. světové války, politický převrat, změna státního reţimu, rozpad československé 

federace, v Německu naopak znovusjednocení, vstup do Evropské unie. Dále hraje 

podstatnou roli, jakým směrem zaměřená vláda vládne zrovna v zemi. „Lze přijmout 

                                                 
10 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 324 (vlastní 

překlad). 
11 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 70 (vlastní 

překlad). 
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tezi, že sociálnědemokratičtí politici mají tendenci k prosazování většího rozsahu 

legislativní regulace než politici liberální či konzervativní.“
12 

V literatuře jsou často kritizovány tři pilíře výstavby regulace: 

-  „Byrokratizace, 

-  tendence vše regulovat zákony, 

-  tendence soudů zasahovat do tvorby zákonů.“
13 

 

Zejména z byrokratické mašinérie jsou občané nešťastní, shledávají ji jako něco 

otravného, neosobního a zbytečně vše komplikujícího. 

Autoři Teorie a praxe tvorby práva hodnotí období legislativní činnosti v ČR 

v letech 2000 aţ 2006 jako období „legislativní smršti“. Zamýšlejí se nad skutečným 

vlivem EU na naše zákonodárství. Zmiňují dva nejvýznamnější faktory:  

a) „Potřeba aproximace českého práva s právem EU a později transpozice 

legislativních aktů EU do českého právního řádu a  

b) tendence vlád vedených ČSSD vládnout pomocí legislativy a vědomě usilovat 

o co největší rozsah přijímané legislativy.“14 

 

Zajímavý je jejich poznatek o tom, ţe přestoţe je nepopiratelný přímý 

či nepřímý dopad EU na legislativu ČR, v některých odvětvích, jako jsou obchodní 

nebo finanční právo, dokonce aţ 90 procent, je důleţité si uvědomit, ţe i kdyţ jsou 

zákony označeny jako evropské, jedná se o zákony českého zákonodárce, který se tak 

někdy zaštituje Evropskou unií. Toto činí především v okamţiku, kdy přijímá 

nepopulární opatření. I přesto se autor této práce domnívá, ţe princip subsidiarity 

a proporcionality není často dodrţován ze strany Evropské unie, a ţe je to právě EU, 

která by si měla do budoucna mnohem více klást otázky, zda je potřeba vůbec uvedenou 

problematiku řídit.  

 

 
                                                 
12 Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby 

práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 320. 
13 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 71 (vlastní 

překlad). 
14 Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby 

práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 319. 
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II.II Zákonodárce 
Kdo tedy vůbec tvoří zákony? Kdo je tím zákonodárcem, kdo je Gesetzgeber? 

Zákonodárce je pojem právní vědy. V parlamentním systému je parlament pouze zčásti 

zákonodárcem, v mnohem menší míře neţ v prezidentském systému, kde tato funkce 

přísluší výhradně kongresu.
15  

Pod výrazem zákonodárce si lze v intencích právní vědy představit plurální 

jednotku. Zákonodárce představují nejen parlament, exekutiva, ale i prezident, soudy, 

úřady. Parlament, jako instituciální sídlo lidové suverenity získal při vydělení státních 

funkcí silnou konkurenci ve vládě, správě, ústavním soudnictví, v politických stranách 

 a v médiích. Ochráncem rovnováhy mezi státními orgány má být Spolkový ústavní 

soud. Zde ale Beyme upozorňuje na nezamýšlený paradox, ţe čím více zdůrazňoval 

ústavní soud výhradu zákona, tím přetíţenějším a slabším se stal parlament. Tímto 

došlo k rozšíření výhrady zákona na více oblastí, přičemţ, a to platí pro obě země, na 

parlament jsou stále ústavnímu soudy kladeny přísnější poţadavky týkajících se jeho 

obsahových úloh.
16 

Co však podléhá výhradě zákona, není zcela jasné. Von Beyme zde kritizuje 

Spolkový ústavní soud za to, ţe místo toho, aby napsal příručku typologií, raději prchl 

do tzv. Wesentlichkeitslehre, neboli nauky o podstatnosti. Ústavní soud rozhodl, 

ţe princip právního státu podle článku 20 odst. 3 GG a princip demokracie podle článku 

20 odst. 2 věta první GG zavazují zákonodárce vytvářet samostatně podstatná 

rozhodnutí v relevantních oblastech základních práv a nepřenechávat je správě 

(BVerfGE 47: 55; 33: 158, 346; 40: 237).17 Soud tak zavrhnul občansko – liberální 

teorii 19. století, ţe zákon je nutný pouze tam, kde přicházejí v úvahu zásahy do 

svobody a majetku. Naopak zásah do ţivota jedince zákonem je často pro zachování 

jeho výkonů a šancí nezbytný a je tak nutno na takový zákon nahlíţet pozitivně. 

Výhrada zákona je ospravedlněna větší legitimitou, protoţe parlamenty zaručují vyšší 

míru veřejnosti a lepší vyrovnání zájmů.
18 

                                                 
15 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 53 a 54. 
16 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 56. 
17 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 56 a 57. 
18 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 57. 
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Doktrína podstatnosti (Wesentlichkeitsdoktrin) byla jiţ častokrát kritizována, 

a sice např. tehdejším prezidentem Spolkového ústavního soudu Romanem Herzogem.
19 

Teorii podstatnosti hodnotí jako vágní a překonanou a jejím důsledkem bude 

rozmnoţení zákonů, přičemţ zákonodárci hrozí utopení se v bagatelních zákonech.
20 

Zákony jsou schvalovány v parlamentu. Nejpilnějším předkladatelem zákonů je 

však vláda. Exekutiva zároveň vydává prováděcí předpisy k zákonům schválených 

parlamentem. Prezident v obou státech nemá příliš široké pravomoci při procesu 

schvalování, avšak tohoto procesu zůstává pevnou součástí. Ten český má právo veta, 

zákon se pak vrací do Poslanecké sněmovny, kde pak musí být přehlasován absolutní 

většinou. To můţe u některých zákonů, které nemají podporu celé koaliční vlády, 

zamíchat kartami. Není zcela vyřešena otázka, zda je prezident oprávněn odmítnout 

zákon podepsat, pokud tento zákon jiţ nevetoval. S touto problematikou se v této práci 

ještě setkáme. Německý prezident má právo absolutního veta, pokud shledá, ţe zákon 

není zákonem ve formálním smyslu či došlo k podstatnému porušení legislativního 

procesu. Soudy právo dotváří, ústavní soudy mohou dokonce hrát roli tzv. negativního 

zákonodárce, a to v případě, ţe je zákon v rozporu s ústavním pořádkem a ústavní soudy 

ho tudíţ zruší.  

Kdo však kromě těchto hlavních činitelů má vliv na tvorbu zákonů? Jistě ti, co 

poţívají právo zákonodárné iniciativy. Jsou však na poli zákonodárství ještě jiní hráči? 

Síťoví je opravdu husté a autor této práce nemá v úmyslu a ani moţnosti ho celé 

rozplést. Avšak shledává zajímavé zaměřit se na roli určitých subjektů při tvorbě 

zákonů. Těmito subjekty jsou vedle do parlamentu zvolených politických stran média, 

odborníci, lobbyistické skupiny a v neposlední řadě veřejnost.  

 

 

 

 

 

                                                 
19 V letech 1987 aţ 1994 předseda Spolkového ústavního soudu, v letech 1994 aţ 1999 Spolkový 

prezident. 
20 Herzog, R.: Offene Fragen zwischen Verfassungsgericht und Gesetgeber. Zeitschrift für Gesetzgebung, 

1987, str. 299 - citováno v: von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 
1997, str. 57. 
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II.III Tvorba agendy 
Parlamenty si program jednání vytvářejí samy. Rozhoduje se však opravdu pouze na 

parlamentní půdě, co bude stát na dnešním menu? Při zjednodušeném modelu státních 

zásahů bychom mohli tvrdit, stát zasahuje tehdy, kdyţ vzniknou problémy. Stát na ně 

reaguje programy a tyto problémy zdolá svojí intervencí a kontrolou. Počet jednotlivých 

problému ovšem zdaleka převyšuje moţnosti státu tyto problémy řešit a musí je tudíţ 

selektovat. Hovoříme zde o formování agendy, o tzv. Agendasetting.21 O procesech 

tvoření agendy nebylo v zákonodárné nauce příliš vybádáno, neboť problematika 

formování témat není shledávána jako ryze právní záleţitost. Je velmi obtíţné dokázat 

konkrétní vlivy v jednotlivých případech hledání vhodného tématu a ve formulaci 

zákonů.  

Dříve měly nejpodstatnější roli při formování témat politické strany, neboť jejich 

programy byly jasně dimenzované, na určitý problém nahlíţely z jedné strany, a tak byl 

program jedné politické strany jakousi dělicí čárou od programu strany druhé. V dnešní 

době uţ takový černobílý pohled není moţný, strany přestávají být tak konkrétně 

diferenciované, pohybují se sem a tam na moři různých témat a problémů. Tato 

dynamika byla jistě vyvolána i tím, ţe média převzala po politických stranách 

podstatnou část naučné funkce.
22 Tzv. Themenwanderung, posuv témat, umoţňuje 

stranám účast v různých koalicích, flexibilnější reakci na vývoj. Na druhou stranu se 

volič přestává ve stranách orientovat, jejich jednotlivá profilace působí poněkud mdle, 

volič se nemá tak s čím ztotoţnit. A stále tu existuje nebezpečí, jak v ČR, tak SRN, 

jakoţto v zemích s poměrným volebním systémem, ţe po volbách bude volič 

„podveden“, neboť jím volená strana uzavře koalici se stranou ideologicky odlišnou za 

cenu vzdání se půlky svého volebního programu.  

„Nepokoje vytváří nabídku na trhu témat a ovlivňují tvorbu agendy.“
23 

Nepokoje ve společnosti vedly v SRN k různým průzkumům a anketám, jejichţ význam 

nelze však přeceňovat. Vliv měly na represivní politiku kontroly a na zákony o ochraně. 

Preferují se pak takové návrhy zákonů, které nejsou finančně náročné a které si přeje 

drtivá většina. Ve formování agendy je tedy rozdíl v tom, zda je zákonodárce do 

                                                 
21 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 73. 
22 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 74. 
23 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 75 (vlastní 

překlad). 
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zákonné úpravy tlačen, nebo zda je aktivní sám, jako byl v Německu v případě politiky 

ţivotního prostředí a politiky výzkumu. 

Na tvorbu agendy má nezanedbatelný vliv i opozice. Beyme k tomuto uvádí 

příklad z éry Adenauera, kdy v prvním volebním období SPD nejenţe tematizovala 

uskutečnění minimálních pracovních podmínek a ochranu matek, nýbrţ byla iniciativní 

a dotáhla tyto zákony i k politickému konsensu.
24 Opozice se má tak velkou šanci 

zviditelnit, pokud vnese do hry témata, která vládnoucí strana na programu nemá. Čím 

více je vládnoucí strana úzce zaměřena, tím větší šanci na silné téma opozice má. 

Samozřejmě zde musí být zmíněna opět Evropská unie. Ta se zdá být 

nevyčerpatelnou studnicí všelijakých témat, přičemţ to občas můţe vypadat, ţe se 

z národních parlamentů staly pouhé „kopírky“. Zde pak záleţí na vyjednávací pozici 

a schopnosti jednotlivých států, zda zvládnou odvrátit nechtěné zákonodárné choutky 

EU. Je zajímavé vidět, ţe přestoţe hraje Německo ve srovnání s Českou republikou 

mnohem významnější roli ve fungování EU, stěţují si němečtí politici i občané na 

stejné věci, jako je např. jiţ výše zmíněná legislativní smršť ze strany EU.  

Grundgesetz udělil privilegium působení na tvorbu politické vůle politickým 

stranám v článku 21. § 1 odst. 2 zákona o politických stranách (Parteiengesetz) tuto 

koncepci rozvedl a postuloval, ţe strany mají mít vliv na formování veřejného mínění. 

Tuto funkci tak činí skrze programy. Přitom podněty k formování programů lze 

rozlišovat na vně politické, tj. vyplývající z mezinárodních závazků a z EU a na vnitřně 

politické, tj. přicházející od nových sociálních hnutí a protestů. Opět tak mluvíme 

o reaktivním chování politických stran. Mnoho impulsů by však vůbec na pořad dne 

nepřišlo nebýt medií. 

II.IV Média 
Média zaujímají v dnešní společnosti významné postavení. Média jsou naším 

kaţdodenním chlebem. Média nás nejen informují o nových skutečnostech, ony tyto 

skutečnosti i do jisté míry tvoří. Téměř by se dala vyřknout zrůdná formule, ţe média 

rovná se realita. To můţe platit pouze do té míry, do jaké jsou lidé ochotni věřit všemu, 

co média nabízejí. Pokud člověk informace pouze pasivně nezpracovává, ale zároveň 

                                                 
24 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 75. 
 



17 
 

kriticky hodnotí a raději ověřuje z více dostupných zdrojů, můţe si tuto formuli 

škrtnout. Média jsou jedním z největších vlivných subjektů ve formování politické 

agendy. Bylo by jistě velmi zajímavé vědět, jaký skutečný vliv mají politici na média 

a naopak. Na toto téma bylo vykonáno několik průzkumů mezi politiky. Výsledky 

z těchto anket však nelze brát váţně. Je zcela jasné, ţe propojenost mezi politiky 

a novináři existuje a existovat bude. Pojďme se však zabývat vlivem médií na agendu.  

„Při procesech, ve kterých se opravdu rozhoduje, média stále ještě stojí přede 

dveřmi, za kterými politici jednají a snaží se dostat co nejvíce z politiků, kteří tato 

jednání opouští. Je zde řeč o koaličních jednáních, zasedání kabinetu, jednání 

s ministrem vlády či kancléřem, jednání s důležitými spolky a svazy a i při samotných 

jednáních parlamentních výborů.“
25 

Média sama o sobě nerozhodují o ničem, disponují ovšem důleţitou zesilovací 

funkcí ve všech politických střetnutích. Nejvíce je vystaven vlivu médií parlament. 

Parlamenty ČR a SRN mají ztíţenou roli, poněvadţ většina práce je vykonána ve 

výborech, a tak se můţe občanovi při sledování parlamentních debat v plénu zdát, 

ţe poslanci vlastně kromě dohadování nic nedělají. K této problematice se autor dostane 

ještě později. Nepřímý a nezanedbatelný vliv mají však média při procesu rozhodování 

o zákonech. Média redukují alternativy jednání a urychlují skrze publicitu profilaci 

aktérů jednání. Ti jsou tak nuceni zaujmout nějaký konkrétní postoj k dané 

problematice.  

Autor přebírá dle jeho názoru povedený přehled vypracovaný Beymem. 

 

„Stádia rozhodování a jejich otevřenost pro vlivy médií v politickém komunikačním 

procesu“ 

1) Formulace politiky 

tlak z ulice          + 

návrhy opozice         + 

vlivy zájmových skupin na ministerské úrovni     - 

iniciativy stran v poslanecké sněmovně      + 

2) Rozhodovací stadium 

                                                 
25 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 83 (vlastní 

překlad). 
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konflikty v příslušných výborech       - 

neveřejná slyšení         - 

veřejná slyšení         + 

demonstrace před hájeným okolím parlamentu     + 

konfliktní plenární debaty při druhém a třetím čtení v parlamentu  + 

na veřejnost vynesené konflikty v koalici     + 

vnitřní koaliční a vládní konflikty      - 

zprostředkované rozhovory před premiérem     - 

koaliční výbory         - 

jmenné hlasování ve třetím čtení       + 

námitka druhé komory         + 

(srov. vrácení návrhů s pozměňovacími návrhy) 

3) Stádium implementace 

konflikty při provádění zákonů správou      - 

vyzrazení nečekaných vedlejších efektů určitého opatření   + 

4) Stádium evaluace 

poraţená strana v parlamentním stádiu se obrací na ústavní soud  + 

vědecké vyhodnocení v ad hoc - grémiích nebo ve stálých grémiích  +     26 

 

Na tomto přehledu není vcelku nic překvapivého, kaţdodenní divák televizních 

zpráv dá tomuto zhodnocení jistě za pravdu a uvědomí si svou informovanost 

v jednotlivých stádiích formování zákonů. Je jasné, ţe čím jednotnější a stabilnější je 

vláda, tím méně materiálu se dostává mediím. Média potřebují konflikty, přičemţ 

v obou zemích jich mají dostatek. Neustálá nutnost vládnout v koalicích, silné a do 

právotvorby aktivně zasahující ústavní soudy, nezávislé instituce, jakou je 

např. Spolková banka a existence federalismu v Německu způsobují, ţe si sami aktéři 

v různých sporech berou média ochotně na pomoc. 

Média zajímají především témata nová a s krátkým časovým horizontem. Ţádný 

problém nemůţe na sebe strhávat věčně svou pozornost. Média jsou tak odkázána na 

                                                 
26 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 86 (vlastní 

překlad). 
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novinky. Naproti tomu politici nové téma zařadí do agendy, aţ kdyţ k tomu jsou nuceni. 

A tak nejenţe mohou média nějaké téma vnést do hry skrze jeho popularizaci, ale ještě 

je v jejich moci ho i udrţet ve hře. Zabrání se tak nenápadnému vyhnutí se řešení určité 

problematiky. A i kdyby si politici mysleli, ţe je uţ určitý problém promlčen, média ho 

mohou znovuoţivit, pokud k tomu budou mít motivaci skrze nové skutečnosti. Média 

tedy podpůrnou roli při tvorbě zákonů jistě mají. 

II.V Politické strany a vládní prohlášení 
Politické strany hrají velmi významnou roli při formování agendy. V České republice je 

vláda na politických stranách značně závislá, v Německu se dá hovořit o vzájemné 

závislosti, i kdyţ i tam je vliv politických stran patrný. Politické strany určují vládní 

politiku prostřednictvím své ideologie, která se skrývá v politických programech, 

koaličních dohodách a v prohlášení vlády. Stranické programy mají tedy řídící funkci. 

Relevance takového programu k politickému jednání strany, která je u moci, je závislý 

na síle takové strany. V systému mandátního typu (Velká Británie, Francie, Švédsko) se 

vítězná strana se svým programem prosadí, zatímco v systému agendního typu 

(Německo, Rakousko) musí brát vládnoucí strany ohledy na koaliční ujednání. 

Voliči volí do poslanecké sněmovny spíš neţ jednotlivé poslance především 

politické strany. Poslanci tak v poslanecké sněmovně nemluví ani tak za sebe, jako za 

své frakce. Na jednu stranu to vypadá, ţe politické strany parlament zcela ovládly, ţe ho 

„vytunelovali“.
27 

Na druhou stranu politické strany vytvářejí program, profilují parlamentáře. 

Volič ví, za jaký tým jeho hráč hraje, co od něj tedy můţe očekávat. Politické strany tak 

vytvářejí jakési jistoty, určují, jakým způsobem se bude parlamentář chovat, jakou 

politiku se bude snaţit prosazovat. Čl. 38 odst. 1 GG a čl. 26 Ústavy jasně říkají, 

ţe poslanec nepodléhá ţádným příkazům. Realita je však jiná. Poslanec si můţe dovolit 

v některých případech hlasovat jinak neţ jeho frakce, avšak pokud by jednalo o nějakou 

zásadní záleţitost či pokud by tak činil stabilně, vedlo by to buď k vyloučení, nebo 

vystoupení ze strany. Politické strany pak často před médii takové odpadlíky vyzývají, 

aby se vzdaly svého mandátu, na coţ samozřejmě nemají právo.   

                                                 
27 Kysela, J.: Zákonodárství bez parlamentů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2006, 

str. 14. 



20 
 

V politických systémech SRN a ČR vládnou tedy politické strany především 

v koalicích. Je to umoţněno jednak z důvodu mnohem větší názorové tolerance stran 

neţ bylo zvykem před druhou světovou válkou, o totalitních obdobích nemluvě, jednak 

z důvodů jejich zaměření na širší masu a téměř všechny kategorie lidí. Němci takové 

strany označují slovem Volkspartei. Můţe být namítáno, ţe strany tak ztrácí svou tvář, 

ţe je vlastně jedno, koho dnes volíme. Do jisté míry je to pravda, cení se hlavně koaliční 

potenciál. Vycházejme tedy z typického scénáře. Po volbách dojde k sestavení vlády, 

která je tvořena koaličními stranami, strany vytvoří koaliční dohodu, ve které nastíní 

styčné body, které jsou často kompromisem z programů stran. Koaliční vláda si tak určí 

své cíle na příští čtyři roky. Tyto dohody obsahují velmi podobné body, jako prohlášení 

vlády a stejně tak jsou velmi často velmi obecně a široce formulovány. Pokud bychom 

na koaliční dohody nazírali pouze z hlediska svobody poslance, pak by mohly 

představovat umlčení a zbavení moci parlamentů. 
28 Bez těchto dohod by však bylo 

v takto politicky fragmentovaných státech velmi obtíţné určit směr vládní politiky.  

Vládní prohlášení jsou naproti tomu součástí mediální politiky. Vláda tím tak 

zahajuje své čtyřleté období, udává směr své politice, stanovuje své vize a úkoly 

a zavazuje se ke směru zákonodárství, které bude s tímto vším v souladu. Vláda tím 

ukazuje svůj program navenek a současně si stanovuje směrnice směrem dovnitř. Zde je 

důleţité upozornit na rozdíl mezi ČR a SRN. Ve Spolkové republice Německo 

podstupuje spolková vláda menší riziko nedostání důvěry na základě jejího vstupního 

programového prohlášení. Klaus von Beyme k tomuto uvádí: „Je nepravděpodobné, 

že by byla právě zvolenému kancléři po přečtení svého vládního prohlášení vyslovena 

nedůvěra spolu s navržením nového kandidáta (das konstruktive Mißtrauensvotum). 

Formální volba je silnější projev důvěry než pouhé schválení otázky důvěry po debatě 

o vládním prohlášení. Tato zvláštnost německého systému poskytuje prohlášení vlády 

jedinečnou šanci: Protože není toto prohlášení ukončeno hlasováním, nemusí šéf vlády 

šilhat po efektních formulacích, jako v systémech, ve kterých toto hlasování závisí na 

laskavosti programu takového prohlášení.“
29 Je to velkou výhodou v systémech, které 

                                                 
28 Leicht, R.: Wenn Recht zur Farce Word. Koalitionsverträge wie in Kiel untergraben die Freiheit der 
Abgeordneten. Die Zeit, 1996, str. 22, 4 – citováno v: von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: 
Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 101. 
29 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 102 (vlastní 

překlad). 
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se vyznačují velkým mnoţstvím stran, nízkou frakční disciplínou a fluktuačními 

vládami středu. Dá se tedy přijmout závěr, ţe i v České republice by mohlo být 

uţitečné, kdyby se premiér mohl od samého začátku ostřeji vyprofilovat a ne být 

odkázán na vládu líbivosti. Musel by však být posílen jeho mandát, například právě 

výše uvedeným institutem navrţení nového kandidáta při vyslovení nedůvěry. V české 

republice nebývá tento problém většinou přímo spojen s vládním prohlášením. 

Vyvstává spíše při schvalování návrhů zákonů během čtyřletého období vlády, za 

kterého hlasování o důvěře bývá jednou z vyuţívaných zbraní opozice, aniţ by však 

nabízela konstruktivní řešení, tj. návrh nového předsedy vlády. 

Fáze stanovování agendy vládním prohlášením zdaleka nekončí. Parlament 

a vláda reagují i nadále na vnější podněty z EU a mezinárodních smluv a na vnitřní, 

které přicházejí se sociálním tlakem. Nejlepším příkladem pro takovýto tlak budiţ 

výzva Děkujeme, odcházíme.
30 Směřovala na protest proti neutěšené situaci v českém 

zdravotnictví a k 1. 3. 2011 bylo připraveno opustit nemocnice 3837 lékařů. Lékaři 

nakonec uzavřeli s Českou republikou zastoupenou ministerstvem zdravotnictví 

Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví. To by mělo garantovat provedení 

potřebných reforem v období 2011 – 2013.  

Systematika programového prohlášení vlády vypadá následovně: 

-  Shrnutí volebních výsledků, 

-  zhodnocení práce předchůdce, 

-  vysvětlení utvoření koalice, 

-  zákonodárný plán. 

Vláda se tedy snaţí především podchytit svou legitimitu a ukázat, proč právě ona 

je ta pravá k vládnutí ve čtyřletém období. Při shrnutí volebních výsledků poukazuje na 

vůli lidu, ţe je to právě on, kdo dal vládě mandát vládnout. Ono to značně souvisí 

s vysvětlením utvoření koalice. Mnohdy se totiţ taková koalice můţe zdát jako podvod 

na občany. Po komunálních volbách v roce 2010 a po utvoření staronové koalice 

v Praze následovaly při volbě primátora masové protesty. Ačkoliv nová 

pravicově - konzervativní strana TOP 09 vyhrála v Praze volby, odešla do opozice, 

neboť s ní její koaliční vládní partner ODS odmítl spoluvládnout v Praze a raději 

                                                 
30 http://www.dekujeme-odchazime.cz/ 
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uzavřel koaliční dohodu s levicovou stranou ČSSD. Voliči tak nabyli dojmu, ţe karty 

byly předem zamíchány a rozdány, a ţe na volbách vůbec nezáleţelo. Toto je však 

téma, které se spíše týká volebních systémů, a proto se zde do konstruktivní kritiky 

pouštět autor nehodlá. Zhodnocení ve vládním prohlášení slouţí především jako shrnutí 

předešlé čtyřleté periody a můţe tak napomoct k vysvětlení další práce vlády, zda 

můţeme očekávat vládu kontinuity či naopak.  

II.VI Odborníci 
Vliv odborníků na tvorbu zákonů je znatelný ve všech fázích zákonodárného procesu. 

Proces zakomponování vědy značně roste v informační společnosti. Vláda má 

k dispozici svůj aparát odborníků, poslanci mají k dispozici odborníky, senátoři taktéţ 

a prezident rovněţ tak. Jsou však fáze legislativního procesu, kde vědci vystupují do 

popředí více. Těmito fázemi jsou přípravná fáze zákona na vládní či úřední půdě a fáze 

jednání ve výborech. Zatímco za účasti veřejnosti je zapotřebí především dobrá 

inscenace, tak při její neúčasti je větší poptávka po vědění. Beyme rozlišuje mezi 

politikou symbolickou a rozhodovací (Symbolpolitik vs. Entscheidungspolitik). Operuje 

s těmito pojmy napříč celým Zákonodárcem. V politice rozhodování se opravdu 

rozhoduje, padají v ní podstatné rozhodnutí. To se děje především ve fázích jednání, 

ve kterých ještě není veřejnost zapojena. Při symbolické politice se jiţ více strategicky 

vyjednává, a to jsou právě ty fáze, kdy se občas zdá, ţe se téměř nic neděje. Je to 

politika plná prohlášení, rozhovorů a dohadů s opozicí či zájmovými skupinami.  

Obecně vzato má věda největší význam ve stádiu přípravy rozhodnutí, při 

formování programu její význam klesá, aby byl nejslabší ve fázi prosazování programu. 

31 Typicky jsou vědci zastoupeny nejvíce v právní politice.  

Nejvíce profituje z vědeckého poradenství správní elita. Političtí šéfové resortů čtou 

pouhé shrnutí doporučení, které jim připraví jejich podřízení. Frakce mají více či méně 

školené pomocníky. Frakce si příleţitostně zvou k neformálním neveřejným slyšením 

experty. Institucionalizované politické poradenství má za adresáty ministerstva. Pro 

zákonodárný proces jsou nejdůleţitější: 

                                                 
31 Müller, E.: Zur Verwendung wissenschaftlicher Ergebnisse in der Umweltpolitik. Ein Kommentar aus 

der Regierungspraxis. Opladen, Leske + Budrich, 1994, str. 51 citováno v: von Beyme, K.: Der 
Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 156. 
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-  „Stálé poradní sbory, 

-  výzkumné ústavy ve spojení s ministerstvy, 

-  ad hoc- poradenství ve formě posudků, slyšení a pokynů k výzkumu, 

-  přídavná pomoc autonomních výzkumných ústavů (Wissenschaftszentrum Berlin, 

Akademie věd ČR).“ 32 

 

Věda však zakořenila i na půdě parlamentu. Parlamentáři sami přiznávají, ţe se 

spoléhají na hodnocení odborníků. Je to zcela logické, neboť není v moci parlamentáře 

znát všechny obory, ke kterým schvaluje příslušné zákony. Mnohdy nemá čas ani 

pořádně prostudovat odvětví jemu blízké. V zákonodárství věda hraje roli nejen 

v předparlamentním a parlamentním stádiu, ale i v „postparlamentním“. Parlament je 

adresátem vědeckého poradenství ve stádiu přípravy zákonů a ve stádiu dodatečných 

úprav a evaluace zákonů.  Při přípravě zákonů jsou v SRN uplatňovány instrumenty: 

-  Anketní komise – uplatňují se při rozhodnutí objímající širokou a významnou 

matérii (§ 56 GeschOBT – Jednací řád Spolkového sněmu). 

-  Slyšení (konzultace) – tzv. Anhörung se koná v souladu s § 70 GeschOBT při 

veřejných jednáních výborů, podrobně k jednání výborů bude přistoupeno 

v kapitole Legislativní proces. 

-  Zprávy – tzv. Berichte jsou podávány především ze strany vlády, jejích 

ministerstev nebo od ombudsmana. Povinnost podat spolkovému sněmu zprávu 

vzniká buď přímo ze zákona, na základě vyţádání spolkovým sněmem, či na 

základě iniciativy vlády.  

-  Analýza technických následků – povinnost Výboru pro bádání, technologii 

a odhadování technických následků podat tuto analýzu spolkovému sněmu 

vzniká na základě § 56a GeschOBT. 

V ČR přímo v jednacím řádu Poslanecké sněmovny tyto instrumenty 

zabudovány nejsou. Poslanecká sněmovna si však můţe výbory a komise pro zvláštní 

činnost ad hoc ustanovovat. Slyšení v ČR existují také, navíc výbory Poslanecké 

sněmovny jednají především veřejně. V zák. č. 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu 

jsou upraveny v § 144 veřejné slyšení Senátu a v § 145 veřejné slyšení výboru. Co se 
                                                 
32 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 156 (vlastní 

překlad). 
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týče podávání zpráv, tak např. Veřejný ochránce práv (ombudsman) předkládá ze 

zákona dle § 24 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 349/1999 Sb. informace o své 

činnosti, zprávy a doporučení.  

Vědecká obec je v zákonodárném procesu přímo reprezentována ve dvojí 

podobě: 

- jako jednotliví vědci, kteří jsou zváni ke slyšením, na kterých podávají 

stanoviska a informace výborům, 

- jako kontingent v poradních sborech (vedle jiných jako jsou zástupci 

zájmových skupin nebo správní experti).
33 

II.VII Zájmové skupiny 
Nejdůleţitějšími aktéry tzv. „politických síťoví“ (Policy-Netzwerken) jsou straničtí 

politici, správní úředníci a zájmové skupiny. Tito působí ve všech stádiích procesu na 

utváření zákona. Nejméně průhledné je to stále pořád u zájmových skupin, protoţe 

jejich působení v síťoví rozhodování je transparentní pouze ve fázi práce ve výborech 

a při formálních slyšeních.  

„Zájmové skupiny jsou přitom aktivní v zákonodárném procesu: 

-  Při formulování politiky a iniciativy k regulaci, 

-  ve stádiu přípravy zákonů na ministerské úrovni (Referentenstadium), 

-  ve stádiu výborů, 

-  při implementaci (provádění zákonů), 

-  evaluaci, 

-  a také při reformulaci politiky novelizací zákonů.“
34 

Tlak zájmových skupin je v naší společnosti často vnímán jako něco 

negativního. Často zatím vidíme korupční chování, kdy si úředník strká obálku naditou 

tučnou odměnou do kapsy saka za to, aby pomohl protlačit do konkrétního rozhodnutí 

jednu krátkou větu, která můţe mít pro určité lidi velký význam. Do jisté míry je to 

pravda. Česká republika patří mezi evropské země s nejvyšší mírou korupce, Německo 

                                                 
33 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 169. 
34 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 207 (vlastní 

překlad). 
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je na tom přeci jen lépe.
35 Tvorba zákonů takovému přímému korupčnímu tlaku 

nepodléhá. Jistě, k tlaku na jednotlivé osoby dochází, ale zákony naštěstí netvoří 

a neschvalují pouzí jedinci, v procesu je zapojeno mnoho osob a orgánů. Byla by však 

naivní představa myslet si, ţe se minimálně nikdo nepokouší o zákulisní tlak. Tlak 

zájmových skupin můţe být však legitimní a legální, zájmové skupiny jako svazy 

reprezentují širokou masu lidí a tudíţ je zcela správné, kdyţ se do zákonodárného 

procesu zapojují a přispívají k sociálnímu smíru. Na druhou stranu není mnohdy jasné, 

koho skupiny vlastně zastupují a jakým způsobem tak konají.  

Beyme rozlišuje čtyři hlavní skupiny svazů: 

-  Svazy jednající v zájmu tříd. Toto známe jako jednání tripartity, kdy se 

k jednomu stolu schází vláda, zástupci odborů a zástupci svazů zaměstnavatelů. 

V ČR hovoříme o kolektivních smlouvách vyššího stupně, „které uzavírají pro 

více než dva zaměstnavatele odborové organizace, případně odborové svazy 

s organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů. Jejich obsah vychází zejména 

z výsledku jednání rady hospodářské a sociální dohody České republiky jako 

tripartitního orgánu. Výsledky jednání tohoto orgánu by měly vyústit 

v doporučení vládě, aby vydala obecně závazný právní předpis nebo předložila 

jeho návrh zákonodárnému sboru.“
36 V SRN se můţeme setkat 

s tzv. Flächentarifvertrag, plošnou tarifní smlouvou, která platí pro určité 

území, nejčastěji spolkovou zemi.  

-  Svazy reprezentující určitý status, např. zastupující vlastníky nemovitostí 

a pozemků.
37  

-  Teritoriální politické organizace hájící zájmy měst, okresů, či krajů.  

-  Organizace jako jsou církev a různé myšlenkové hnutí. 

 

                                                 
35 V tabulce výsledků indexu CPI 2011 se nachází v regionu EU + západní Evropa Česká republika na 24. 

místě a Německo na 9. místě, ve světě je ČR na 57. místě a Německo na 14. místě. 
36 Bělina, M. a kolektiv: Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 446. 
37 Vzpomeňme zde výborné drama Nepřítel lidu od norského autora Henrika Ibsena, ve kterém vlastníci 

nemovitostí tvrdě hájí své zájmy na úkor zdraví ostatních lidí. 
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II.VIII Veřejnost 
Veřejnost nemusí být pouze organizována v různých hnutích a svazech, ve kterých má 

ovšem mnohem větší šanci na prosazení svých zájmů a názorů, ale můţe působit i skrze 

jednotlivce. Je zde řeč o připomínkovém řízení na vládní úrovni v ČR. Příslušný 

dokument (věcný záměr, návrh zákona) je uloţen v elektronické knihovně Úřadu vlády 

s uvedením lhůty pro uplatnění připomínek. Připomínky fyzických i právnických osob 

musejí splňovat formální náleţitosti, aby byly zaznamenány s případným uvedením 

důvodů, proč jim nebylo vyhověno.
38 Nemají tak pouze informační funkci, nýbrţ musejí 

být vypořádány a zdůvodněny při neakceptaci. V tomto ohledu je ČR veřejnosti více 

nakloněna neţ Německo. 

Co se týče přímého podílení se na demokracii, tak je v SRN vyjádřeno v těchto 

podobách: 

-  plebiscit, referendum (Volksabstimmung, Volksentscheid) 

-  lidová iniciativa (Volksinitiative) 

-  hlasování lidu bez právní závaznosti (Volksbefragung) 

Na spolkové úrovni hrají referenda podřadnou roli. Grundgesetz předpokládá 

plebiscity pouze u nového členění spolkového území (čl. 29 odst. 2 GG) a v případě 

nové ústavy (čl. 146 GG). Jinak jsou podle převaţujícího právního názoru nepřípustná. 

Volksbefragung je moţno vyhlásit i normálním zákonem, protoţe není závazné. 

V České republice je moţnost přímé demokracie zakotvena obdobně, a sice 

v čl. 2 Ústavy stojí, ţe (pouze) ústavní zákon můţe stanovit, kdy lid vykonává státní 

moc přímo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf 
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III. Role parlamentů a výkonné moci v legislativní tvorbě 

Nyní se autor bude věnovat tvůrcům zákonů. Jak jiţ bylo výše zmíněno, tato práce se 

točí především okolo zákonů. Nezajímá nás tedy právotvorba obecně, prostor zde 

dostávají ne jakékoli právní předpisy, tj. i ty podzákonné, nýbrţ pouze psané zákony. 

I přesto však nelze hovořit pouze o formálním zákonodárci, kterým je parlament, nýbrţ 

se autor snaţí zmínit všechny subjekty, které při tvorbě zákonů hrají svou roli. Ve druhé 

kapitole byly zmíněny subjekty, které nemají své místo v ústavách (vyjma politických 

stran v Základním zákoně) u porovnávaných zemí. Na řadu tak přichází subjekty 

ústavami zmíněné, subjekty patřící do zákonodárného procesu ze zákona.  

Ústava Spolkové republiky Německo (das Grundgesetz – GG) zná následující 

ústavní orgány: Spolkový sněm (der Bundestag), Spolkovou radu (der Bundesrat), 

Společný výbor jako nouzový parlament (der Gemeinsame Ausschuss als 

Notparlament), spolkového prezidenta a Shromáţdění volící tohoto spolkového 

prezidenta (der Bundespräsident, die wählende Bundesversammlung), spolkovou vládu 

(die Bundesregierung), spolkového kancléře (der Bundeskanzler) a Spolkový ústavní 

soud (das Bundesverfassungsgericht).  

Ústava České republiky zná Poslaneckou sněmovnu, Senát, prezidenta, vládu 

a Ústavní soud. Tím respektuje stejně jako Grundgesetz dělbu moci na: 

-  zákonodárnou, která přísluší parlamentu – tedy Poslanecké sněmovně a Senátu 

(Bundestag v SRN), 

-  výkonnou, která náleţí vládě a prezidentovi (Bundesregierung 

a Bundespräsident) 

-  a soudní, která náleţí Ústavnímu soudu (Bundesverfassungsgericht) a soustavě 

soudů. 

Ústava ČR však přidává poněkud netradičně další dvě moci, a sice  

-  kontrolní – reprezentovanou Nejvyšším kontrolním úřadem a 

-  bankovní – zastoupenou Českou národní bankou. 

Dělba moci je nosný organizační princip právního státu a má za úkol, 

ohraničovat a kontrolovat státní moc a tím chránit svobodu jednotlivce. Dále je tak 

zaručena dělba práce. Tento princip rozdělení je doplněn vzájemnou moţností 
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ovlivňování a závislosti (systém checks and balances). Tím je zabráněno, aby jedna 

z těchto tří mocí obdrţela nadřazenou roli. 

Výše řečené nachází svůj obsah v těchto bodech: 

-  Vláda jako špička správních orgánů je závislá na parlamentu (Art. 63, 67 GG, čl. 

67, 68, 71, 72 Ústavy), 

-  správa a soudnictví jsou vázány zákony vydanými parlamentem (Art. 20 III GG, 

čl. 2 (3,4), 78, 79 (3), 95 Ústavy), 

-  vláda má rozličné moţnosti, jak ovlivňovat parlament, zejména zákonodárnou 

iniciativou (Art. 76 GG, čl. 41 (2), 42 Ústavy) a v SRN podléhají zákony 

zvyšující výdaje státního rozpočtu souhlasu spolkové vlády (Art. 112, 113 GG), 

-  soudy kontrolují ústavnost zákonů vydaných parlamentem, především 

ale zákonnost jednotlivých aktů exekutivy (Art. 93, 19 (4) GG, čl. 87 Ústavy). 

Projevem dělby moci je také inkompatibilita (zákaz kumulace úřadů u jedné 

osoby). 

III.I Parlament 
Parlament je v obou zemích chápán jako reprezentant lidu, jehoţ synonymem je slovo 

zákonodárce. Proč právě parlament má být zákonodárcem, lze vysvětlit těmito důvody:  

1. „reprezentace a demokratická legitimita 

2. odpovědnost a transparentnost 

3. participace, deliberace a kontradiktornost.“ 
39 

V obou zemích je uplatňován princip zastupitelské demokracie. Parlament je 

zástupcem lidu, lidu se zodpovídá, lid rozhoduje o jeho sloţení volbami. V těchto 

systémech je vládou reprezentovaná výkonná moc odpovědna parlamentu, coţ odpovídá 

poţadavku řetězce legitimizace a odpovědnosti. Parlament jedná transparentně, při 

diskuzích v parlamentu se střetávají různé názory, přičemţ občan si můţe svobodně 

vybrat, se kterým se ztotoţní. Opozice se na státní politice můţe podílet také, „byť třeba 

                                                 
39 Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby 

práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 36. 
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jen svým informováním a veřejnou kritikou. Vláda musí před parlamentem, opozicí 

a širokou veřejností své záměry vysvětlovat a obhajovat.“ 40 

Toto je ale ideální popis, jiţ delší dobu se totiţ mluví o úpadku parlamentů. 

Tento úpadek byl způsoben vzestupem politických stran, následně organizovaných 

skupin, a dále rostoucím vlivem mezinárodního práva a především práva EU. Práce 

parlamentu se přesunula do výborů a komisí, které jsou v Německu zpravidla neveřejné, 

v ČR se konají bez většího zájmu veřejnosti.  Těţiště rozhodování se nenachází na 

parlamentní půdě, nýbrţ v tzv. trojúhelnících (iron triangles, die gemütlichen Dreiecke). 

Tyto trojúhelníky tvoří politické elity, vládní byrokracie a organizované skupiny.  

Parlamenty se v České republice i Německu skládají ze dvou komor. Toto 

tvrzení není však úplně pravdivé. Často se ve srovnávacích parlamentních studiích 

můţeme dočíst, ţe je v Německu dvoukomorový systém. Toto však, jak zdůrazňuje 

Beyme, není pravda. Podle článku 77 odst. 1 je Spolkový sněm výhradní, samojediný 

zákonodárce. Toto přednostní postavení není ovlivněno ani případným souhlasem 

Spolkové rady. Zprostředkovací výbor (der Vermittlungsausschuß) činí v případě 

nesrovnalostí návrhy, které usnadňují souhlas Spolkové radě. Ale ani ten se nedotýká 

primátu Spolkového sněmu.
41 Toto stanovisko se však zdá být poněkud přísně 

formalistické, neboť Spolková rada byla koncipována ve dvojí roli: „zákony týkající se 

působnosti zemí (konkurující zákonodárství) vyžadují její souhlas, ostatní zákony 

podléhají přehlasovatelným námitkám. Původně se předpokládalo, že zákonů první 

skupiny bude málo, protože Spolek bude zdrženlivý a primární regulace připadne 

zemským sněmům. Spolek však z různých důvodů zdrženlivý nebyl, zmocňoval se stále 

větší části společné působnosti, a tím i zvyšoval počet federálních zákonů podléhajících 

souhlasu Spolkové rady.“ 
42 Spolková rada tak hájí zájmy spolkových zemí a hraje 

nezastupitelnou úlohu při schvalování zákonů. 

 

 

                                                 
40 Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby 
práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 37. 
41 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 292. 
42 Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby 
práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 128. 
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III.I.I      Spolkový sněm 

Státní uspořádání SRN odpovídá zásadě reprezentativní demokracie stanovené v článku 

20 odst. 2 GG. Lid nevykonává státní moc přímo, nýbrţ ji přenáší na volené sbory, 

parlamenty. V rámci federace je státní moc přenesena na Spolkový sněm, ve 

spolkových zemích na zemské sněmy, v krajích, městech a obcích na komunální 

samosprávné jednotky. Parlamenty jsou jedinými ústavními orgány, které jsou voleny 

přímo lidem. To jim propůjčuje obzvláštní legitimaci. 

Spolkový sněm je úhrnem zvolených poslanců (v 17. volebním období má 620 

poslanců). Nejméně má 598 poslanců. Skládá se totiţ v probíhajícím legislativním 

období z 299 přímo volených a stejného počtu volených poslanců tzv. druhým hlasem, 

který směřuje politické straně. Pokud však politická strana získá více či naopak méně 

křesel ve sněmu, neţ získali její členové, vznikají tzv. Überhangsmandate (přečnívající 

mandáty).  

Úlohy Spolkového sněmu jsou v Základním zákoně popsány na různých 

místech. Nejdůleţitějšími jsou: 

-  Ustanovení vlády 

 volba Spolkového kancléře 

 vyslovení nedůvěry poslanců kancléři spolu s navrţením nového 

kandidáta 

-  Zákonodárství 

 výlučné zákonodárství 

 konkurující zákonodárství 

 rámcové zákonodárství 

-  Kontrola vlády a správy (kontrolní funkce) 

 interpelace 

 vyšetřovací výbor 

 anketní komise 

 právo rozpočtu 

 petice 

 zmocněnec pro záleţitosti Bundeswehru (armády SRN) 

-  Tvorba politické vůle 
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-  Reprezentace obyvatelstva a funkce artikulace 

Bundestag si dává autonomně usnesením svůj jednací řád (čl. 40 odst. 1 GG). V 

současné době pouţívá Spolkový sněm jako svůj jednací řád (die Geschäftsordnung des 

Bundestages, zkr. GeschOBT) zákon ve znění z 2. 7. 1980 (BGBl. I S. 1237), naposledy 

změněný vyhláškou ze dne 24. 11. 2011 (BGBl. I S. 2454).  

III.I.II Spolková rada 

Spolková rada je jedním z ústavních orgánů Spolkové republiky Německo. Vedle 

spolkového prezidenta, Spolkového sněmu, spolkové vlády a Spolkového ústavního 

soudu je Spolková rada jakoţto zástupce zemí federálním spolkovým orgánem. Skrze ni 

spolupůsobí země při zákonodárství, správě Spolku a záleţitostí Evropské Unie. 

Významný styčný bod práce Spolkové rady leţí v účasti na zákonodárném 

procesu: Kaţdý spolkový zákon musí projít radou, dříve neţ vstoupí v platnost. Plné 

shromáţdění Spolkové rady, plénum, se schází kaţdé tři týdny, aby rozhodovalo 

o zákonech schválených Spolkovým sněmem, zákonodárných iniciativách a o návrzích 

provádění zákonů (Entschließungsantrag) jednotlivých nebo více zemí, EU předlohách, 

zprávách, nařízeních a obecných správních předpisech. Členové Spolkové rady nejsou 

volenými členy, nýbrţ členové šestnácti zemských vlád. Tomu odpovídajíce nejsou 

ţádné volby do Spolkové rady, na radu je z ústavněprávního pohledu nahlíţeno jako na 

věčný orgán.  

Počet členů Spolkové rady se řídí podle počtu obyvatel: Kaţdá země má 

minimálně tři hlasy, země s více neţ dvěma milióny obyvatel mají čtyři, země s více jak 

šesti milióny obyvatel pět a země s více neţ sedmi milióny šest hlasů. V současné době 

je k dispozici 69 hlasů ve Spolkové radě. Vlády jednotlivých zemí jmenují do Spolkové 

rady podle počtu jejich hlasů řádné členy. Ostatní členové kabinetů jsou obvykle 

jmenováni jako zastupující členové. Rozhodnutí v plénu jsou schvalována buď 

absolutní většinou (35 hlasů) nebo dvoutřetinovou většinou (46 hlasů, např. při změnách 

ústavy). Hlasy za jednu zemi mohou být odevzdány pokaţdé jen en bloc. Disponuje-li 

země například čtyřmi hlasy, musí se rozhodnout, zda bude hlasovat celkově pro nebo 

proti předloze zákona anebo se hlasování zdrţí. 

Pro záleţitosti Evropské unie byla vytvořena komora pro Evropu, jejíţ závěry 

platí jako závěry Spolkové rady. Tato zmenšená rada pro zvláštní případy řeší 
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především předlohy, které spěchají a jsou důvěrné. Takové předlohy se týkají především 

zákonodárství v rámci Evropské unie.  

III.I.III Společný výbor 

Společný výbor je nouzovým parlamentem Spolkové republiky Německo v případě 

obrany (čl. 53 a GG). Společný výbor sestává ze dvou třetin z poslanců Spolkového 

sněmu, z jedné třetiny ze členů Spolkové rady.  

III.I.IV Poslanecká sněmovna a Senát 

Český parlament se skládá z dvou komor, a sice z Poslanecké sněmovny a Senátu. 

Hovoříme zde o tzv. asymetrickém bikameralismu, kdy Poslanecká sněmovna zaujímá 

významnější postavení neţ Senát. Kysela upozorňuje, ţe od počátku příprav české 

ústavy politici chápali dvoukomorový parlament jako axiom a ţe tato koncepce byla 

zvolena převáţně kvůli tradici první republiky, resp. federálního uspořádání.
43 

Poslaneckou sněmovnou se stala dnem účinnosti Ústavy (1. 1. 1993) tehdejší Česká 

národní rada. Senát je konstruován jako protiváha vůči Poslanecké sněmovně, jako 

prvek vytvářející předpoklady kvalitnějšího legislativního procesu a jako prvek 

kontinuity Parlamentu pro případ, ţe by byla Poslanecká sněmovna rozpuštěna.  

Vzhledem k tomu, ţe jiný ústavní orgán není vybaven právem přijímat zákony, 

je Parlament jediným a výlučným zákonodárným orgánem ČR. Parlament má 

v kompetenci i jiné pravomoci, jako např. dávat souhlas k některým mezinárodním 

smlouvám (čl. 49), volit prezidenta republiky (čl. 54 odst. 2). Poslanecká sněmovna 

můţe vyslovovat důvěru nebo nedůvěru vládě ČR (čl. 68 odst. 3, čl. 72 odst. 1), 

v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev v obcích a místním referendu 

vyhlašuje volby do zastupitelstev v obcích apod. 

Obě komory Parlamentu mají autonomní postavení. Vznikají na základě 

odlišného volebního systému. Poslanecká sněmovna je utvářena podle zásad poměrného 

zastoupení, Senát na základě zásad většinového systému. Členové obou komor 

Parlamentu mají také různě dlouhé volební období. Poslanci mají čtyřleté volební 

období (to je zároveň volebním obdobím Poslanecké sněmovny), senátoři šestileté, 

                                                 
43 Kysela, J.: Senát Parlamentu České republiky v historickém a mezinárodním kontextu. Praha: Senát 

PČR, 2000, str. 101-102. 
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přičemţ kaţdé dva roky se volí třetina senátorů (volební období Senátu tak nekončí). 

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, Senát 81 senátorů.  

Ústava zakotvuje neslučitelnost současného členství v obou komorách 

Parlamentu a dále funkce poslance nebo senátora s funkcí prezidenta republiky, soudce 

a dalšími funkcemi, které stanoví zákon. Mezi funkcí poslance a člena vlády není 

inkompatibilita stanovena, pouze poslanec (nebo i senátor), který je členem vlády, 

nemůţe být předsedou či místopředsedou Poslanecké sněmovny (nebo Senátu), 

ani členem parlamentních výborů a vyšetřovacích či stálých komisí komory, jejímţ je 

členem. V současné době pouţívá Poslanecká sněmovna jako svůj jednací řád zákon 

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.  

Mandát poslance je konstruován jako tzv. "mandát volný", kde slovo mandát 

(latinsky) znamená pověření, zmocnění, plnou moc. Mandát poslance vzniká jeho 

zvolením. Poslanci vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem (čl. 23 

Ústavy). 

Zasedání komor jsou stálá. V rámci zasedání se konají schůze, které jsou 

v zásadě veřejné. Zasedání Poslanecké sněmovny po volbách svolává prezident 

republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb. Neučiní-li tak 

prezident republiky, sejde se Poslanecká sněmovna třicátý den po dni voleb. Zasedání 

komory můţe být usnesením přerušeno, ne však na dobu delší neţ 120 dnů v roce 

celkem. V době přerušení zasedání můţe předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu 

svolat komoru ke schůzi před stanoveným termínem. Musí tak učinit vţdy, poţádá-li jej 

o to prezident republiky, vláda nebo nejméně pětina členů komory. Zasedání Poslanecké 

sněmovny končí uplynutím jejího volebního období nebo jejím rozpuštěním. Velmi 

podobně je na tom Spolkový sněm. Po volbách ho svolá prezident dosavadního sněmu, 

u nás se nazývá předseda sněmovny, a sice taktéţ nejpozději do 30 dní po dni voleb. 

Prezident Spolkového sněmu musí svolat komoru, pokud ho o to poţádá Spolkový 

prezident, Spolkový kancléř nebo jedna třetina poslanců.  

Komory Parlamentu ČR jednají zpravidla odděleně. Společnou schůzi obou 

komor (tedy celého Parlamentu) svolává předseda Poslanecké sněmovny a pro jednání 

takovéto společné schůze obou komor pak platí jednací řád Poslanecké sněmovny. 

Společná schůze je předepsána pouze pro volbu prezidenta republiky (čl. 54 odst. 2 

Ústavy) a pro přijetí slibu zvoleného prezidenta (čl. 59 odst, 1 Ústavy). 

http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
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Dá se tedy shrnout, ţe Poslanecká sněmovna plní obdobné úkoly jako Spolkový 

sněm. Rozdíl mezi nimi je spíše v jejich fungování. Ne náhodou si Jan Wintr vybral tyto 

dvě země jako reprezentanty dvou odlišných parlamentních kultur. „Parlamenty 

proslovů, jako britská Dolní sněmovna nebo německý Spolkový sněm, umožňují určitou 

režii diskuze tak, aby se účinně střetávaly argumenty stran. Takto je v § 22 až 35 

jednacího řádku Spolkového sněmu například stanoveno, že předseda stanoví pořadí 

řečníků tak, aby se střídali řečníci pro a proti, že Sněm může hlasováním ukončit 

rozpravu, pokud už vystoupil zástupce každého klubu, že Sněm na návrh grémia 

odhlasuje průběh a celkovou dobu rozpravy (v praxi si kluby dohodnou řečnickou dobu 

pro jednotlivé kluby, v závislosti na jejich velikosti), že řečník hovoří spatra a svůj 

projev nečte a že řečník může být přerušován (připustí-li to) otázkami a faktickými 

poznámkami oponentů. Toto aranžmá umožňuje, aby se občané seznámili s politickými 

postoji poslanců a členů vlády v podobě co nejúčinnější a zároveň efektní. Naproti tomu 

kvalita diskuzí je v české Poslanecké sněmovně poměrně nízká, k čemuž přispívá 

i široká volnost poslanců a minimální pravomoci předsedajícího k řízení diskuze. 

Podobný rozdíl je patrný při stanovování pořadu a průběhu schůze, zatímco 

v Bundestagu jsou do značné míry předem určeny dohodou poslaneckých klubů 

v grémiu (Ältestenrat), v české Poslanecké sněmovně vznikají až jako leckdy chaotický 

a nikoli trvalý výsledek série bojových hlasování.“ 
44 Wintr tak označuje německou 

parlamentní kulturu jako usměrněnou, zatímco tu českou jako improvizovanou. I čeští 

poslanci si konečně všimli výhod tzv. systému frakcí, který je uplatňován ve Spolkovém 

sněmu, a projevili touhu se tímto systémem inspirovat.
45 U kaţdého bodu je určena 

délka debaty, čas jednotlivých frakcí je vztaţen k velikosti frakce. Je potom jedno, zda 

hovoří například jeden člen frakce půl hodiny nebo 30 členů po minutě. Tento systém 

značně ztěţuje provádět technické obstrukce, které jsou v souladu s jednacím řádem. Při 

těchto obstrukcích dochází ke zdrţování či znemoţnění parlamentního jednání. 

Senát naproti tomu je komorou odlišnou od Spolkové rady. Senát nehájí ničí 

regionální zájmy, Česká republika je státem unitárním a nutno dodat, ţe poměrně 

malým, takţe se koncepce hájení regionálních zájmů neprosadila. V čem lze najít 

                                                 
44 Wintr, J.: Česká parlamentní kultura. Auditorium s.r.o., Praha, 2010, str. 44 – 45. 
45 http://m.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/142034-obstrukcim-v-budoucnu-muze-zabranit-zmena-
jednaciho-radu/ 
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podobnost, ţe stejně jako Spolková rada je Senát orgánem věčným, působí tedy jako 

pojistka. Jistou podobnost těchto orgánů lze vysledovat při procesu schvalování návrhů 

zákonů, k čemuţ se v této práci ještě níţe dostaneme. 

III.I.V Výbory a komise 

Ústava ČR určuje obligatorní a fakultativní orgány komor Parlamentu. Obligatorními 

orgány Poslanecké sněmovny jsou funkcionáři sněmovny (předseda 

a místopředsedové), výbory a komise. Jednací řád PS ČR dává povinnost sněmovně 

zřídit konkrétní výbory a komise. Poslanecká sněmovna si dále můţe zřídit fakultativně 

další výbory a komise usnesením. V 6. volebním období Poslanecké sněmovny ČR 

existuje 17 výborů a 7 komisí. 

Ústava SRN dává povinnost Spolkovému sněmu zvolit si prezidenta, jeho 

zástupce a zapisovatele. Zakotvuje povinnost zřízení Vyšetřovacího a Petičního výboru, 

Výboru pro záleţitosti Evropské Unie a Výboru pro zahraniční záleţitosti a obrany. 

Ostatní výbory jsou ustanovovány jednacím řádem Bundestagu nebo zákonem. 

V 17. volebním období disponuje Bundestag 22 stálými výbory. Tyto stále výbory se 

odlišují od jiných grémií Bundestagu a od Zprostředkovacího výboru, Společného 

výboru a vyšetřovacích výborů. Jsou obsazeny poslanci z různých poslaneckých klubů 

podle poměrů sil v parlamentu.  

Ve výborech, mnohem více neţ v plénu, se koncentruje zákonodárná funkce 

parlamentu. Na výbory je právně nahlíţeno jako na orgány, které připravují zákony 

k schvalování. De facto se ukazují doporučení výborů být totoţné s konečnými 

rozhodnutími pléna. Spolkový ústavní soud zohlednil faktický vývoj, kdyţ konstatoval, 

ţe výbory usilují neustále o konečné znění zákona schválené plénem, participují na 

procesu rozhodování a berou na sebe část rozhodovacího procesu.
46 

William Borm poukazuje na zajímavý fakt, ţe skrze fungování výborů je 

opozice nucena quasi spoluvládnout, tj. podle vlastních představ modifikovat zákony. 

Velká moc výborů dělá z parlamentu spolurozhodujícího partnera vlády. Zakrňuje tak 

plenární debata, jakoţto konfrontace vlády a opozice. Praxe výborů vtahuje opozici do 

zodpovědnosti za zákony, za které by měla zodpovídat vlastně jen vládnoucí většina. 

                                                 
46 BVerfGE 80: 188 v. 13. 6. 1989 
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Bundestag i Poslanecká sněmovna jsou díky práci svých výborů pracovními parlamenty 

a ne parlamenty proslovů, jako je například anglická Dolní sněmovna. Pouze ale 

v parlamentu proslovů leţí šance opozice ukazovat veřejně a účinně alternativy.
47 Thilo 

Igwecks však v Bundestagu vidí jak prvky pracovního parlamentu, tak parlamentu 

proslovů. Úlohy Spolkového sněmu se neomezují pouze na usměrnění různých názorů 

při „svařovaní“ těchto názorů do konečných rozhodnutí. Úloha Spolkového sněmu je 

spíše prezentovat veřejnosti náhledy všech poslanců k věcným problémům jako 

diferencované politické a odborné spektrum mínění.
48 

Ne všechny výbory mají stejnou váhu. Určité výbory, v Německu např. Právní výbor 

nebo Výbor pro vnitřní záleţitosti mají nejdůleţitější význam v zákonodárství. 

Rozpočtový výbor má velký význam pro všechny obory zákonodárství. Tento výbor 

zajišťuje v parlamentním systému tu úlohu, ţe ostatní výbory nepřijmou rozhodnutí, 

které odporují základním koncepcím vlády. 
49 

V České republice jednají výbory v zásadě veřejně. Výbor se můţe usnést na 

vyloučení veřejnosti. Přes důleţitost výborů v zákonodárném procesu není o sledování 

činnosti výborů nějak zvlášť velký zájem, a tak veřejnost není o jejich konkrétní 

činnosti příliš dobře informována, plénum tak i nadále slouţí jako hlavní informační 

platforma.  

Naproti tomu v sousedním Německu se otázka jednání ve výborech přetřásá 

stále dokola. Výbory v SRN jednají totiţ podle § 69 odst. 1 jednacího řádu Spolkového 

sněmu převáţně neveřejně. Neustále je tak poţadována generální veřejnost jednání 

výborů. I většina poslanců s tímto údajně souhlasí. Beyme ve svém Zákonodárci by 

v tomto viděl však více nevýhod neţ výhod: 

-  „Vzniklo by ještě silnější vnější vedení parlamentní práce při otevřené diskuzi 

pro veřejnost a volební obvody. 

-  V stranicky hierarchickém parlamentu má neveřejné jednání tu výhodu, že jsou 

jednotliví poslanci chráněni před tlakem poslaneckých klubů a mohou tak lépe 

vyjádřit své mínění. 

                                                 
47 Egner, A., Misenta, G.: Politische Systeme in Deutschland. Hannover, Schroedel 1979. str. 64. 
48 Igwecks, T.: Die drei Lesungen von Gesetzen im Deutschen Bundestag. Frankfurt am Main, Peter Lang 
GmbH – Europäischer Verlag der Wissenschaften 2002, str. 349. 
49 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 190. 
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-  Věcnost práce mezi vládní a opozičními stranami je lepší při atmosféře vzdálené 

veřejnosti. 

-  Veřejnost by způsobila přesun rozhodování při řešení choulostivé matérie 

do neformálních grémií, jako jsou koaliční výbory.“
50 

Proti argumentům Beymeho se dá namítnout, ţe poslanci přistupují k jednáním 

výborů jiţ s pokyny od svých frakcí a rozhodně nejednají nezávisle ani za zavřenými 

dveřmi. 

Igwecks se zaměřuje především na poţadavek transparence. Informační potřeba 

občana se vztahuje především na fáze zákonodárného procesu, ve kterých se konají 

podstatné diskuze a padají rozhodnutí. Politicky zainteresovaný občan chce znát výhody 

a nevýhody plánovaného zákona. Chce porovnat argumenty vlády a opozice. Je 

zainteresován na schopnosti účastníků vyjednávání se prosadit, ale i dělat kompromisy. 

Diskuze rozhodná pro utvoření podoby zákona se koná především ve výborech. Kvůli 

neveřejnosti jednání výborů je však občan z této rozhodují fáze vyloučen. Tím ale není 

učiněno zadost poţadavku transparence rozhodovacího procesu.
51 K této problematice 

se ještě vrátíme v páté kapitole při rozebírání problematiky tří čtení. 

III.II Exekutiva 
V této práci se autor zabývá výkonnou mocí z hlediska její legislativní role.  

III.II.I Výkonná moc v SRN 

Výkonná moc v SRN zahrnuje vládu (Gubernative) a veřejnou správu (Administrative), 

kterým je v první linii svěřeno provádění zákonů. Také exekutiva můţe vytvářet normy, 

coţ je například vyjádřeno právem na vydávání právních nařízení (Rechtsverordnung). 

Přitom tato nařízení nemají status zákonů, nýbrţ jsou odvozovány od stávajících 

zákonů. 

K exekutivě v Německu patří spolková vláda, všechny správně činné úřady 

Spolku, zemí a obcí, například zemské správy a všechny podřízené prováděcí orgány 

                                                 
50 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 191 (vlastní 

překlad). 
51 Igwecks, T.: Die drei Lesungen von Gesetzen im Deutschen Bundestag. Frankfurt am Main, Peter Lang 
GmbH – Europäischer Verlag der Wissenschaften 2002, str. 354.  
 



38 
 

jako státní zastupitelství, policie a finanční úřady. K výkonné moci patří i okrskové 

správy, městské správy a obecní správy stejně tak jako okrskové sněmy a zastupitelstva 

obcí. Spolkový prezident můţe být k exekutivě přiřazen, má však také pravomoci mimo 

exekutivu a je proto na něj nahlíţeno, jakoby stál nad všemi třemi moci, 

tj. zákonodárnou, výkonnou a soudní. 

Výkonná moc je podle článku 20 odst. 3 GG vázána zákonem a právem, 

hovoříme o tzv. principu právního státu. 

Spolkový prezident stojí jako hlava státu protokolárně na vrcholu státu. Je 

ústavním orgánem, který reprezentuje Spolkovou republiku Německo směrem dovnitř 

i ven. V legislativním procesu mu podle článku 82 GG přísluší vyhotovování 

(podepisování) a vyhlašování zákonů, přičemţ podle převaţujícího mínění nemá 

materiální přezkumné právo. 

Spolková vláda řídí ve své funkci exekutivního ústavního orgánu politické 

a státní záleţitosti Spolkové republiky Německo. Skládá se ze spolkového kancléře 

a spolkových ministrů. Společně tvoří Kabinet. 

Podle článku 65 GG řídí spolkový ministři své resorty sami a na vlastní 

zodpovědnost. Jsou však vázáni směrnicemi vládní politiky, které určil spolkový 

kancléř. Pokud jsou zastupovány v Kabinetu rozdílné názory, rozhoduje většina 

ministrů o kurzu.  

Obligatorními ministerstvy jsou podle GG: 

-  Ministerstvo obrany (čl. 65a GG) 

-  Ministerstvo financí (čl. 108 odst. 3 věta druhá, 112, 114 GG) 

-  Ministerstvo spravedlnosti (čl. 96 odst. 2 věta třetí GG) 

III.II.II Výkonná moc v ČR 

Výkonná moc v České republice je upravena hlavou třetí Ústavy České republiky, která 

popisuje hlavní kompetence prezidenta České republiky (čl. 54 aţ 66 Ústava ČR) 

a vlády (čl. 67 aţ 80 Ústava ČR).  

Prezident republiky je hlavou státu a je volen Parlamentem na společné schůzi 

obou komor (čl. 54 odst. 1,2 Ústava). Od 1. října 2012 však vstoupí v účinnost ústavní 

zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a kterým se 
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zavádí přímá volba prezidenta.
52 Prezident České republiky také podepisuje zákony jako 

jeho německý protějšek (čl. 62 písm. i)). Českému prezidentovi však přísluší i právo 

přijatý zákon Parlamentu vrátit s výjimkou zákona ústavního (čl. 62 písm. h)). Způsob 

vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví zákon.  

Vláda České republiky je vrcholným orgánem výkonné moci a skládá se 

z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů (čl. 67 odst. 1 a 2). Předseda vlády je 

na rozdíl od spolkového kancléře jmenován prezidentem republiky (čl. 68 odst. 2). 

Ministři jsou jmenováni a pověřováni řízením ministerstev nebo jiných úřadů 

prezidentem na návrh premiéra (čl. 68 odst. 2). Činnost české vlády ovládají stejné 

principy jako u té německé. Český předseda vlády organizuje podle čl. 77 Ústavy 

činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které 

jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony. Jak jiţ bylo řečeno výše v podkapitole 

o vládních prohlášeních, spolkový kancléř a jeho Kabinet mají proti české vládě přeci 

jen silnější postavení, zejména díky tomu, ţe při vyslovení nedůvěry musí Spolkový 

sněm současně zvolit nového kancléře.  

III.II.III Legislativní role vlád SRN a ČR 

Ve vztahu k tématu tvorby zákonů je pro nás podstatná příprava a iniciace návrhu 

zákonů a dále provádění zákonů. 

III.II.III.I Příprava a iniciace návrhů zákonů 
Pro obě země je typické, ţe většina návrhů zákonů pochází od vlády. V SRN vláda 

podává aţ 90 % návrhů zákonů, z nichţ je 90 % přijato. V ČR je podíl vlády 

dvoutřetinový a s úspěšností je na tom stejně jako vláda německá.
53 „Vlády jsou nejen 

nejlépe personálně vybaveny pro přípravu zákonů, mají také nejvíce podnětů, proč a jak 

je vytvářet, případně měnit. Podněty spíše technické povahy generuje nejen správní 

praxe, ale též judikatura, kterou může odborný vládní aparát analyzovat spíše než 

členové parlamentů. S podněty věcnými a politicky důsažnými přicházejí organizované 

zájmy a politické strany (volební programy, koaliční dohody, vládní prohlášení).“ 54 

                                                 
52 Dne 17. 2. 2012 tento ústavní zákon podepsal prezident ČR Václav Klaus. 
53 V ČR autor vychází z volebního období 2006 – 2009, v Německu z volebního období 2005-2009. 
54 Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby 
práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 41. 
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Na základě těchto podnětů dochází k jednáním, na základě jednání vzniká 

podrobný věcný rozbor, ze kterého se jiţ vytváří normativní text. V této fázi přichází na 

řadu pravidla legislativní techniky. Tyto pravidla legislativní techniky (legislativní 

směrnice) jsou v Česku kodifikována v Legislativních pravidlech vlády, v Německu 

v Společném jednacím řádu Spolkových ministerstev – die Gemeinsame 

Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO). Účelem takových legislativních 

směrnic je sjednotit postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při 

přípravě právních předpisů. Beyme však například upozorňuje na fakt, ţe formální cesta 

vytvoření návrhu zákona, která je upravena v legislativních pravidlech, není totoţná se 

skutečným vznikem zákonů v síťoví politických aktérů, i kdyţ jsou v článku 24 a 25 

GGO konzultační práva svazů zmíněna. 
55 

Ministerstva jsou v této fázi koordinátory zákonodárného procesu, jednak 

směrem do svých resortů, ale i mezi sebou. Některá ministerstva mají privilegovaná 

práva při tvorbě návrhů zákonů. Ministerstvo spravedlnosti sleduje konformitu 

s právním řádem, Ministerstvo vnitra sleduje zákony vytvářející nová místa či se 

dotýkající obecních záleţitostí, Ministerstvo ţivotního prostředí sleduje dopad na 

ţivotní prostředí a Ministerstvo financí výdaje vznikající v souvislosti vydáním 

a fungováním určitého zákona. Spolková vláda schválila 17. 8. 2011 novelu GGO.56 

Změny míří na rozšíření mandátu Rady pro kontrolu norem. Veškeré náklady, které 

vznikají v důsledku byrokracie zaváděné zákony, tato rada kontroluje a pomáhá 

redukovat.  

Po konzultační fázi v resortech se tyto konzultace rozšiřují na mimopolitické 

aktéry. Podle § 24 a § 27 GGO II jsou různé svazy, obce a politické frakce informovány 

o zákonodárném procesu. Podle § 26 GGO II je návrh zákona zaslán příslušným 

zemským ministerstvům, pokud jsou dotčeny zájmy zemí. „Politické vertikální 

propojení je ale již ve stádiu přípravy zákona na ministerstvech silně vyvinuto.“ 57 

Poslední etapy neoficiální přípravy návrhu zákona zahrnují prověření právní 

konformity. V SRN tuto konformitu se zákony, především ústavními, střeţí tzv. ústavní 

                                                 
55 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 143. 
56http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2011/10/ggo.html;jsessionid=75D3FAE5F12
A2A26492B0C149E5648C4.1_cid165 
57 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 144 (vlastní 

překlad). 
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sluţba spolkového kancléřství, resp. spolkové ministerstvo vnitra. Na základě posudku 

ústavní sluţby lze vznést proti návrhu zákona námitku protiústavnosti.
58 V Česku hlídá 

právní konformitu návrhů zákonů Legislativní rada, která vykonává kontrolu nezávisle 

ne na vládě, ale na resortech.  

Neţ se návrh zákona předloţí vládě, můţe být zaslán v ČR Ústavu pro jazyk 

český, v SRN Společnosti pro německý jazyk (Gesellschaft für deutsche Sprache), která 

vypracuje jazykový posudek. 

Ve fázi utváření zákonů na ministerstvech se Beyme vyjadřuje k roli správy 

a k roli úředníků. Grundgesetz vychází z rozdělení na politiku (vedení) a na správu 

(provádění). Beyme upozorňuje na to, ţe v 60. letech došlo k propojení „politického 

vedení správy“ a legislatorního programového řízení“. Úředníci v Německu jsou 

političtí, ministři mají tak silně ulehčenou situaci při práci s úřady a při tvorbě zákonů.
59 

Dále popisuje tzv. trojúhelníky (die gemütlichen Dreiecke). „Na jednotlivých 

vrcholech se nachází správa, politické vedení a zájmové skupiny. Správa se stala 

aktérem v hospodářství. Průmysl se jeví jako rozšířená státní činnost.“ 60 Zájmové 

skupiny jsou mobilizovány ještě před formální zákonnou iniciativou, a sice tak, 

ţe neformálními kontakty mezi nimi a správou je jim vysvětleno, ţe by měly jednat. 

Velký počet tzv. nerozhodnutí (Nichtentscheidung), tj. návrhů zákonů, které spadnou 

pod stůl, nepředstavují parlamentní zamítnutí, nýbrţ nikdy nedodané podklady. 

Zájmové skupiny se podílejí i oficiální cestou, a sice podle § 25 GGO II skrze slyšení. 
61 

I v současné době, jak v Česku, tak v Německu, víme příliš málo o těchto 

trojúhelnících. Nelze paušálně tvrdit, ţe tato spolupráce je protizákonná, či dokonce 

protiústavní. Musí být však za kaţdých okolností transparentní. Návrhy zákonů, které 

nakonec projdou do Parlamentu, jsou pak skrze jeho práci vystavěny na očích všem. 

Problémem zůstávají návrhy zákonů, které nikdy neopustí půdu ministerstev, 

aniţ bychom věděli, kdo za tím ve skutečnosti stojí.  

 

                                                 
58 Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby 

práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 45. 
59 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 146 – 148. 
60 van Waarden, F.: Dimensions and Type sof policy network. EJPR, 1992, str. 42 – citováno v: von 

Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 148 (vlastní překlad). 
61 von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 149. 



42 
 

III.II.III.II Provádění zákonů 
V článku 83 GG je stanoveno, ţe spolkové zákony jsou aţ na nějaké výjimky, 

vypočtené v článku 87ff GG, prováděny správou zemí. Organizace správy je ovládána 

zásadou federalismu a je tomu odpovídajíc rozdělena mezi Spolek, země a obce.  

Většina spolkových zákonů je prováděna zeměmi jako jejich vlastní záleţitosti 

na vlastní zodpovědnost. Spolek můţe toliko kontrolovat právní konformitu provádění 

zákona, má právní dozor.  

Některé spolkové zákony provádějí země na pokyn Spolku (čl. 85 GG). To platí 

např. pro správu dálnic, spolkových silnic a vodních cest, povolení pro letiště. V tomto 

případě má Spolek odborný dozor. Můţe udělovat zemským úřadům pokyny. 

Článek 86 GG reguluje třetí prováděcí formu, a sice provádění spolkových 

zákonů Spolkem samotným. Takové provádění musí upravit Grundgesetz. 

Zákonem mohou být zmocněny spolková vláda, spolkové ministerstvo nebo 

zemské vlády k vydávání právních nařízení. Zákonem musí být určen obsah, účel 

a rozsah uděleného zmocnění. Těmito nařízení jsou upravovány záleţitosti, které zákon 

sám neupravuje. Nařízení je tak zákonem v materiálním smyslu, zakládá kaţdému práva 

a povinnosti. Není zákonem ve smyslu formálním, neboť není přijímáno Spolkovým 

sněmem. K těmto nařízením se autor vyjadřuje v podkapitole Zákonodárná delegace 

a substituce v části a) Zákonodárná delegace a substituce v SRN. 

V České republice je podle čl. 78 Ústavy k provedení zákona a v jeho mezích 

vláda oprávněna vydávat nařízení. Jedná se o tzv. generální zmocnění, coţ znamená, 

ţe vláda nepotřebují v zákoně ţádné další zmocnění. Podle čl. 79 mohou ministerstva, 

jiné správní úřady a orgány územní samosprávy na základě a v mezích zákona vydávat 

právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Tyto subjekty jiţ tedy potřebují 

zákonem zvláštní zmocnění. Právní předpisy pojmenovávají zákon č. 545/1992 Sb., 

o Sbírce zákonů České republiky a zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce 

mezinárodních smluv, a sice slovem vyhláška. Nařízení a vyhlášky mají stejný stupeň 

právní síly, liší se v působnosti. „Působnost vlády i jejích nařízení je universální, 

neresortní a sjednocující, působnost ministerstev a jiných správních úřadů je vždy dílčí, 
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specializovaná, proto i jejich vyhláškám hrozí rizika partikularismu, ryze resortní 

politiky.“62   

Lze tedy shledávat podobnost mezi německými nařízeními a vyhláškami ČR, 

neboť pro jejich existenci je zapotřebí zmocnění v zákoně. 

III.III Delegace a substituce 
Připomeňme si znovu, co je zákonodárná pravomoc. Míní se tím „oprávnění přijímat 

normativní právní akty s označením a právní silou zákona, jež upravují především práva 

a povinnosti osob, resp. kompetence a organizaci orgánů veřejné moci. Z hlediska 

klasifikace právní síly normativních právních aktů jsou zákony akty primárními 

a originárními. To znamená, že mají nejvyšší stupeň právní síly umožňující upravovat 

v zásadě všechny právní otázky, na rozdíl od aktů sekundárních, a jsou neodvozené od 

právní normy jiné, na rozdíl od aktů derivativních.“ 63 Jan Kysela ještě dodává, ţe „toto 

zatřídění platí jen podmíněně, a to vzhledem k výlukám přípustné právní úpravy na 

základě katalogů základních lidských práv či příkazů kogentních pravidel 

mezinárodního práva veřejného. Stejně tak můžeme konstatovat odvozenost zákonů od 

ústavy jako normativního ohniska státu, ledaže i ústavu považujeme za zákon, byť třeba 

zákon základní.“
64  

Tvůrcem těchto normativních právních aktů je v Česku a Německu parlament. 

Musí tomu tak ale být a je to opravdu bezvýhradná pravda? 

Existují ústavy, jako je např. ta francouzská, které umoţňují zákonem delegovat 

vládě oprávnění přijímat nařízení i tam, kde je obvykle třeba zákona. Nařízení je sice 

derivativní (odvozeno od zmocňovacího zákona), ale primární (má sílu zákona).  

Je nutno rozlišovat mezi zákonodárnou delegací a substitucí. Delegací je míněno 

přijímání jakýchkoliv normativních právních aktů jiným orgánem neţ parlamentem (ten 

má mít monopol na určování státem sankcionovaných pravidel chování), anebo jen 
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přijímání normativních aktů se silou zákona exekutivou.
65 Naproti tomu substitucí 

zákonodárné pravomoci se rozumí výkon zákonodárné pravomoci v zastoupení, 

resp. namísto parlamentu. Je vyhrazena dobám, kdy parlament nezasedá, kdy je potřeba 

zajistit nepřetrţitý provoz výkonné moci.
66 

Znovu se tak dostáváme k otázce, proč by měl být jediným zákonodárcem 

parlament, proč nepřenášet na exekutivu více zákonodárných kompetencí? Z toho, co 

bylo řečeno výše, mluví ve prospěch parlamentů „1. bezprostřední odpovědnost 

rozhodovatelů vůči občanům; 2. potenciál průběžně udržovat odpovědnou výkonnou 

moc; 3. otevřenost (veřejnost) parlamentního jednání, která by měla usnadnit 

identifikaci relevantních vlivů působících na rozhodování.“ Pro parlament hovoří 

samotná parlamentní procedura zajišťující rozvaţování (deliberaci) za účasti 

politických stran, organizovaných zájmů a občanské veřejnosti. Zákon představuje 

kompromis mezi zájmy. 67 

Kysela dále zdůrazňuje zásadu kontradiktornosti. Tato zásada je ideologickým 

základem činnosti parlamentu jako místa výměny názorů. Parlamentarismus je v tomto 

smyslu pokusem o vládu diskuzí: Důleţitější neţ rozhodnutí samo, je přesvědčit 

oponenta.68 „Stručným shrnutím tedy je: 1. parlamentní rozhodování má potenciál 

zohledňovat rozličné zájmy a mínění, neboť se jej účastní relativně vysoký počet osob 

z různých prostředí; 2. v parlamentu je přítomno více politických stran a zejména 

opozice, která ve vládě vcelku logicky chybí; 3. způsob přípravy a přijímání rozhodnutí 

v několika čteních, ve výborech, na veřejných slyšeních a plénu svědčí rozvažování 

o věci, tedy deliberaci, opět za účasti širšího spektra osob; 4. přítomnost opozice 

a médií nutí i koherentní vládní většinu vysvětlovat a zdůvodňovat své rozhodnutí.“
69 
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Svěřit kompletně zákonodárnou moc do rukou vlády by bylo proti principům 

dělby moci, které zformuloval Ch. de Montesquieu. Navíc tato moc by nepadla do 

rukou vládním politikům, ale především mnohdy nekontrolovatelné byrokracii. 

Nelze však paušálně zákonodárnou delegaci zamítat. Parlamentu by se mohlo 

dostávat více času k projednávání závaţných rozhodnutí. Jiţ v podkapitole Zákonodárce 

byla zmíněna teorie podstatnosti, která říká, ţe úkolem zákonodárce má být úprava 

zásadních a podstatných otázek ţivota společnosti, kterých ovšem přibývá, přičemţ vše 

ostatní má příslušet soudnictví, případně veřejné správě. Parlament by se měl zaměřit na 

podstatné otázky a neměl by sklouznout do vládnutí pomocí legislativy, kdy se všechna 

politická rozhodnutí transformují v zákony.
70 

III.III.I Zákonodárná delegace a substituce v SRN 

Základem exekutivní novotvorby je čl. 80 Základního zákona, jehoţ odstavec zní takto: 

„Zákon může zmocnit spolkovou vládu, spolkového ministra nebo zemské vlády vydávat 

právní nařízení. Přitom musí být v zákoně stanoven obsah, účel a rozsah uděleného 

zmocnění. V nařízení je nutno uvést jeho právní základ. Je-li zákonem stanoveno, 

že zmocnění může být dále přeneseno, je k přenesení tohoto zmocnění třeba právního 

nařízení.“ Poţadavky na určitost jsou však často předmětem sporu. Opominutí citace 

právního základu vede podle Spolkového ústavního soudu k nicotnosti nařízení.
71 Přímo 

z Ústavy tedy není zcela jasné, jak dalece má být specifikován účel, rozsah a obsah 

zmocnění, resp. není jasné, co vše můţe nařízení upravit. Opět se zde dostáváme k teorii 

podstatnosti. B. Ehrenzeller nabízí pohled judikatury na dělbu moci v přehledné zkratce: 

podle Ústavního soudu jde o nosný organizační a funkcionální princip Základního 

zákona; nikde není realizován v čisté podobě, z čehoţ vyplývá moţnost přesahů 

a vzájemných vlivů; jde o systém překáţek a kontroly čelící převaze jedné z mocí; 

ţádná z mocí nesmí být připravena o jádro své kompetence (typické úkoly); dělba moci 

garantuje funkční a odpovědnou vládu, která nesmí být plně vázána pokyny někoho 

jiného; z voleného charakteru parlamentu nevyplývá absence demokratické legitimity 

jiných orgánů, má pouze „legitimační náskok“ – čím závaţnější rozhodnutí, tím větší 
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potřeba legitimity; dělba moci umoţňuje plnění úkolů orgány k tomu nejlépe 

vybavenými. Z toho mj. vyplývá, ţe Základní zákon nepřiznává parlamentu 

všezahrnující přednost v zásadních rozhodnutích.“
72 

Parlament můţe obecným zákonem zasahovat v podstatě do všech otázek, pokud 

netvoří jádro kompetencí jiného ústavního orgánu nebo státní moci.
73 

Právní nařízení zhruba trojnásobně převyšují počet zákonů; vykytují se zejména 

v resortech dopravy a financí. 
74 Zmocnění pro jejich vydání můţe být formulováno buď 

jako imperativ, coţ je častější případ, nebo jako oprávnění. 

Vedle ústavou předpokládaného souhlasu Spolkové rady se výjimečně objevuje 

i výhrada souhlasu Spolkového sněmu. Vesměs šlo o úpravy daně z příjmů, 

ale i o odpadové hospodářství či koncernové právo.
75 

„Pokud jde o vztah zákona a nařízení, nevyčerpává se udělením konkrétního 

zmocnění, neboť nařízení musí respektovat přednost zákona jako takovou, tj. musí být 

v souladu se všemi zákony.“
76 Nařízení můţe být modifikováno nejen pozměněním 

zmocňovacího ustanovení, ale i přímo zákonem. Parlament delegací právotvorné 

působnosti na ní totiţ nerezignuje. Ustanovení změněná zákonem jsou i nadále 

změnitelná původcem nařízení. Je to rozdílné oproti české úpravě, ve které není moţné 

měnit zákonem nařízení. Nařízení mohou být zrušena zákonem rušící zákon, k jehoţ 

provedení byla taková nařízení vydána. 

„Specifickým případem přijímání zákona bez parlamentu, tj. Spolkového sněmu, 

je nouzový stav zákonodárství, předpokládající souhru spolkového prezidenta, spolkové 

vlády a Spolkové rady. Jde o případ, kdy nebyl rozpuštěn Spolkový sněm, ač nevyslovil 

důvěru spolkovému kancléři. Pokud byl v této situaci zamítnut návrh zákona označený 

vládou za naléhavý, může spolkový prezident na návrh vlády a se souhlasem Spolkové 

rady pro určitý zákon vyhlásit nouzový stav zákonodárství. Pokud je příslušný návrh 
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zákona Spolkovým sněmem opět zamítnut, může být přijat pouze Spolkovou radou.“ 77 

Kysela nouzový stav nepovaţuje za substituci, neboť Bundestag zasedá, není však 

ochoten podpořit záměry vlády, ani zvolit nového kancléře. 

Za zmínku stojí i Spolkovým ústavním soudem připuštěná moţnost, 

aby spolková vláda vydala normativní akt bez zákonné opory, a to i v oblasti výhrady 

zákona, je-li to nevyhnutelné pro zajištění státních funkcí, avšak jen na přechodnou 

dobu. Tato nouzová nařízení mohou být definována soudy bez součinnosti 

zákonodárce.
78  

Substituce je upravena v Základním zákoně pro případ stavu obrany. Pokud není 

Bundestag usnášeníschopný nebo jeho zasedání brání nepřekonatelné překáţky, stává se 

substitutem Spolkového sněmu, ale i Spolkové rady jiţ výše zmíněný Společný výbor 

(čl. 53 a GG).  

III.III.II Zákonodárná delegace a substituce v ČR 

Delegace v širším slova smyslu, tj. zmocnění k vydávání podzákonných právních 

předpisů k provádění zákonů a v jejich mezích, je uplatňována i v Česku, 

viz podkapitola 2) Exekutiva. Delegace v uţším slova smyslu jakoţto přesun 

zákonodárné pravomoci parlamentu na jiné orgány v Česku není moţná. V samostatné 

ČR došlo pouze k jedinému oficiálnímu pokusu zavést institut nařízení se silou zákona, 

a to v prvním návrhu tzv. euronovely Ústavy z roku 1999 (sněmovní tisk 208). 

K tomuto návrhu se ještě vrátíme. 

Zákonodárná substituce se v České republice promítá do zákonných opatření 

Senátu ČR. Uplatňuje se v případě, ţe je Poslanecká sněmovna rozpuštěna. Senát, 

jakoţto nerozpustitelná komora, hraje pak roli „náhradního zákonodárce“. Podle 

čl. 33 odst. 1 Ústavy dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu 

přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak 

přijetí zákona. Podle odst. 2 téhoţ článku Senátu však nepřísluší přijímat zákonné 

opatření ve věcech ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního 

zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10. Pouze vláda navrhuje Senátu zákonná 
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opatření. Opatření je povaţováno za nepředvídané, proto LPV vylučují zpracování 

věcného záměru.
79  

III.III.III Delegace na Evropskou unii 

„S tématikou zákonodárné delegace souvisí evropská integrace, a to ve dvojím 

významu. Zaprvé jsou jako nástroje transpozice evropských směrnic poměrně často 

využívána nařízení s mocí zákona, a to i tam, kde jinak nejsou příliš obvyklá. Za druhé 

je sama Evropská unie institucí, která samostatně vykonává právotvorbu na základě 

zmocnění členských států. Rozhodujícím legislativním orgánem Evropské unie je Rada 

složená z ministrů členských států, pročež se dá o integračním uskupení uvažovat jako 

o specifické formě extenze exekutivy do dosavadní zákonodárné působnosti parlamentů 

členských států.“
80  

V roce 1999 podala vláda ČR návrh změny Ústavy, který se týkal vztahu 

mezinárodního a vnitrostátního práva a integrace ČR do NATO a Evropské Unie. Do 

čl. 78 Ústavy měly být vloţeny dva nové odstavce: „(2) Vláda je oprávněna vydávat též 

nařízení s mocí zákona k provedení závazků ke sbližování práva vyplývajících 

z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně 

a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. (3) Návrh 

nařízení s mocí zákona předkládá vláda Parlamentu. Vysloví-li některá z komor 

Parlamentu ve lhůtě 30 dnů od předložení s návrhem nařízení nesouhlas, projedná se 

tento návrh jako návrh zákona podle čl. 41 odst. 2; v opačném případě se nařízení 

vyhlásí způsobem, který stanoví zákon.“ Nařízení s mocí zákona se měla dotýkat pouze 

aproximace práva. Vláda pádně v důvodové zprávě argumentovala, ţe s ohledem na 

prakticky nulový prostor zákonodárného sboru pro změny implementovaných směrnic 

a nařízení Evropských společenství považuje za dehonestující takové návrhy předkládat 

zákonodárnému sboru, aniž by měl prostor pro jejich věcné změny.
81 Ve zvláštní části 

důvodové zprávy se můţeme dočíst, ţe obratem „s mocí zákona“ je vyjádřen stupeň 

právní síly těchto nařízení: „Taková nařízení proto nemohou být měněna nařízeními 

                                                 
79 Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby 

práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 243. 
80 Kysela, J.: Zákonodárství bez parlamentů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2006, 

str. 25. 
81 http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/duvodova-zprava-2117/ 



49 
 

vlády podle čl. 78 odst. 1 Ústavy nebo právními předpisy ústředních orgánů státní 

správy podle čl. 79 odst. 3 Ústavy. Těmito nařízeními lze z hlediska obsahového 

upravovat otázky, které dosud sice nejsou upraveny, ale k jejichž úpravě vyžadují 

ústavní předpisy formu zákona. Dále tato nařízení budou měnit úpravu i tam, kde již byl 

zákon použit.“ Návrh novely ústavy byl většinou 116 hlasů ze 186 přítomných poslanců 

zamítnut jiţ v prvním čtení. V SRN vydávání nařízení s mocí zákona není také moţné.  

Evropská unie tak vzala vnitrostátním parlamentům monopol na tvorbu zákonů. 

Rozdělila tuto úlohu mezi sebe a své členské země. Určité otázky upravuje unie přímo 

nařízeními, které jsou pro její členy bezprostředně závazné. Dále jsou často uplatňovány 

směrnice, které stanovují pouze cíl, jehoţ mají státy svými právními normativními akty 

dosáhnout.  

Národní parlamenty se snaţí působit na zákonodárný proces jiţ na půdě orgánů 

Evropské unie. Podle čl. 10b odst. 1 Ústavy ČR Vláda pravidelně a předem informuje 

Parlament o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České republiky 

v mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v čl. 10a. Podle druhého odstavce se 

komory Parlamentu vyjadřují k připravovaným rozhodnutím takové mezinárodní 

organizace nebo instituce způsobem, který stanoví jejich jednací řády. Podle třetího 

odstavce zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek, 

může svěřit výkon působnosti komor podle odstavce 2 společnému orgánu komor. Tento 

zákon nebyl doposud přijat. Jednací řády obou komor upřesnily alespoň okruh 

informací poskytovaných vádou a způsob svého jednání o nich. „Vyjádření komor 

nejsou meritorně závazná, jejich příprava je však procesní překážkou účasti vlády na 

přijetí definitivního rozhodnutí Rady Evropské unie (v případě Senátu jen po dobu 35 

dnů od doručení).“
82 Vláda tato stanoviska zohledňuje, a pokud se v Radě jedná 

o evropských aktech, musí vláda počkat na takové stanovisko obou komor. Tento 

instrument se nazývá parlamentní výhrada. Za Poslaneckou sněmovnu se spíše neţ 

plénum vyjadřuje Výbor pro evropské záleţitosti, jednací řád Senátu přikazuje pro 

takové vyjádření formu usnesení celého Senátu. Evropské výbory obou komor se 

rozhodují na základě doporučení svých předsedů, zda projednají návrhy evropských 

legislativních aktů. Pokud se rozhodnou je projednávat, ţádají po vládě stanoviska 

                                                 
82 Kysela, J.: Zákonodárství bez parlamentů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2006, 

str. 150. 
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ohledně dopadů na právní řád, veřejné rozpočty, soulad s politikou vlády atd. „Na 

základě stanoviska vlády a expertíz parlamentních kanceláří probíhá jednání výborů, 

velmi často za účasti dalších odborníků. Nemají-li výbory potřebu se k věci meritorně 

vyjádřit, uzavírají věcné projednání vzetím návrhu legislativního aktu na vědomí, jinak 

se usnesou na doporučeních vládě. Jak již bylo výše uvedeno, usnesení sněmovního 

výboru je v zásadě konečné, usnesení výboru senátního má povahu doporučení 

plénu.“
83 

Německý parlament kooperuje s vládou podobným způsobem. Podle 

čl. 23 odst. 2 GG v záleţitostech Evropské unie spolupůsobí Bundestag a země skrze 

Bundesrat. Spolková vláda má povinnost uceleně a co moţno nejdříve informovat 

Bundestag a Bundesrat. Podle třetího odstavce dává spolková vláda Spolkovému sněmu 

příleţitost k zaujmutí stanoviska před jejím spolupůsobením na legislativních aktech 

Evropské unie. Spolková vláda zohlední stanoviska Spolkového sněmu při 

vyjednáváních. Bliţší stanoví zákon. Další odstavce upravují spolupráci spolkové vlády 

a Spolkové rady, pokud jsou dotčeny zájmy jednotlivých zemí. Obě komory disponují 

Výbory pro záleţitosti Evropské unie. Rozhodnutí těchto výborů platí vůči spolkové 

vládě bezprostředně (ve Spolkovém sněmu takový postup musí navrhnout frakce či 5 % 

členů sněmu). K jednáním těchto výborů mají přístup poslanci Evropského parlamentu.  

Protokolem o pouţívání zásad subsidiarity a proporcionality došlo k posílení 

vlivu vnitrostátních parlamentů na tvorbu legislativních aktů Evropské unie. Návrhy 

legislativních aktů se odůvodňují s ohledem na zásady subsidiarity a proporcionality 

(čl. 5). Ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu v úředních 

jazycích Unie může každý vnitrostátní parlament nebo kterákoli komora vnitrostátního 

parlamentu zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné 

stanovisko uvádějící, proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou 

subsidiarity (čl. 6). Každý vnitrostátní parlament má dva hlasy rozdělené na základě 

vnitrostátního parlamentního systému. V dvoukomorovém parlamentním systému má 

každá komora jeden hlas (čl. 7). Článek 7 dále rozvíjí konsekvence odmítavých 

stanovisek parlamentů, kterými mohou být i stáhnutí návrhů legislativních aktů. 

 

                                                 
83 Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby 

práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 330. 
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IV. Legislativní tvorba práva 

IV.I Federativní tvorba práva v SRN 
Kaţdá federace stojí před úlohou ohraničit zákonodárné kompetence mezi centrálním 

státem a členskými státy. Toto ohraničení nalezneme v článku 70 a násl. GG. Článek 70 

GG konkretizuje pro oblast zákonodárné kompetence základní pravidla článku 30 GG: 

Pokud Grundgesetz nepřizná Spolku ţádné zákonodárné kompetence, náleţí tyto podle 

článku 70 GG zemím.  

Jak bylo jiţ výše řečeno, upravuje článek 70 GG základní rozdělení kompetencí 

mezi Spolkem a zeměmi v zákonodárství. Z článku 70 odst. 1 GG vyplývá vztah 

pravidla a výjimky: Spolek disponuje pouze s kompetencemi, které jsou mu určeny, 

zatímco nepojmenovaný zbytek zákonodárných kompetencí náleţí zemím (zbytkové 

pravomoci). Přesto disponuje zákonodárnými pravomocemi především Spolek. 

Spolek má rozmanité zákonodárné pravomoci. Rozlišují se: 

-  Výlučné zákonodárné kompetence 

  Podpřípad: Zákonodárné kompetence vyplývající ze zvláštního 

zmocnění  

-  Konkurující zákonodárné kompetence 

-  „Nepsané“ zákonodárné kompetence (mohou být ve výsledku opřeny vesměs 

o nepsané právo) 

 Pravomoc podle souvislosti (s ohledem na výlučné, konkurující 

a rámcové zákonodárné kompetence) 

 Pravomoc podle připojení (s ohledem na výlučné, konkurující 

a rámcové zákonodárné kompetence) 

 Pravomoc podle povahy věci (nepsaná výlučná zákonodárná 

kompetence) 

 

Rámcová zákonodárná kompetence odpadla federální reformou účinnou ke dni 

1. 9. 2006. 
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IV.I.I Výlučné zákonodárné kompetence 

Výlučné zákonodárství vyplývá z článků 71 a 73 GG. Příklady pro takové 

zákonodárství můţou být: 

-  Zahraniční záleţitosti, 

-  obrana, civilní ochrana, 

-  státní příslušnost, 

-  pasy, 

-  měna, peníze, 

-  cla, zahraniční obchod, 

-  německé dráhy (Deutsche Bahn) a letectví, 

-  poštovní komunikace a telekomunikace, 

-  jaderná energie, 

-  obrana proti zahraničnímu terorismu. 

 

Předpokladem je tedy podřazení předmětného zákona pod regulovanou matérii 

v čl. 73 GG. Pokud se jedná o problematiku zmíněnou v čl. 73 GG, má Spolek výlučnou 

zákonodárnou pravomoc vyplývající z čl. 71 a 73 GG. 

Zákonodárné kompetence vyplývající ze zvláštního zmocnění jsou k nalezení 

v článcích 21 odst. 3
84 a 38 odst. 385 Základního zákona SRN.  Je však diskutabilní, 

zda tato pravomoc spadá pod výlučnou zákonodárnou kompetenci. Proti tomu totiţ 

mluví skutečnost, ţe předměty výlučného zákonodárství mohou být podle čl. 71 GG 

delegovány (kdyţ a pokud…), zatímco taková moţnost delegace v případech 

zákonodárné kompetence Spolku podle zvláštního zmocnění neexistuje.  

IV.I.II Konkurující zákonodárné kompetence 

Konkurující zákonodárství je upraveno v článcích 72, 74, 74a GG. Příklady pro takové 

zákonodárství jsou: 

-  Občanské právo, 

-  trestní právo, 

                                                 
84 Politické strany. 
85 Volby, právní postavení poslanců. 
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-  soudní řízení (bez práva provedení vyšetřovací vazby), 

-  osobní statut, 

-  právo klubů, svazů, 

-  právo pobytu pro cizince, 

-  pracovní právo, 

-  obchodní právo, 

-  doprava. 

 

Konkurující zákonodárná kompetence je závislá na dvou předpokladech. První 

předpoklad je přiřazení předmětu úpravy předmětného zákona k minimálně jednomu 

z upravovaných bodů v článcích 74 a 74a GG.  Druhým předpokladem je poţadavek 

spolkově - právní úpravy ve znění článku 72 GG. Země mají oprávnění k zákonodárství 

do té chvíle, dokud určitou oblast nereguluje sám Spolek. Pokud je moţno dosáhnout 

spolkově jednotné úpravy koordinací jednotlivými zeměmi, není splněn poţadavek ve 

smyslu druhé alternativy článku 72 odst. 2 GG. 

IV.I.III Rámcové zákonodárství a možnost odchylky 

Rámcové zákonodárství bylo upraveno články 75 a 72 odst. 2 GG. Článek 75 byl však 

zrušen. Objevila se namísto toho pro země moţnost odchylky. Matérie, které tomuto 

novému typu zákonodárství podléhají, mohou být Spolkem nejdříve kompletně 

upraveny. Země však mohou přijímat odlišné úpravy, kterými vytlačí úplnou úpravu 

Spolku. Základem pro moţnost této odchylky je článek 72 odst. 3. Oblastmi, ve kterých 

je moţno se dopustit odklonu jsou: 

-  Vysoké školy, 

-  honba, ochrana přírody a krajiny, 

-  rozdělení pozemků a prostor, 

-  vodohospodářství. 
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IV.I.IV Nepsané zákonodárné kompetence 

Spolkové kompetence podle souvislosti a připojení jsou nepsanými spolkovými 

pravomocemi Spolku. Příbuznost můţe spočívat s ohledem na předměty úpravy jak 

konkurující, tak výlučné zákonodárné kompetence. 

 

-  Pravomoc podle souvislosti (Kompetenz kraft Sachzusammenhangs): 

Oblast úpravy výslovně přiznaná Spolku nemůţe být upravena, pokud nebude spolu s ní 

upravena jiná oblast, která není Spolku výslovně přiznána.  

 

-  Pravomoc podle připojení (Annexkompetenz): 

Zde nedochází k přesahu do jiné oblasti úpravy jako u pravomoci podle souvislosti. Jde 

spíše o rozšíření přidělené pravomoci. Rozšíření se vztahuje na stádia přípravy 

a provádění.  

 

Lze tedy učinit závěr, ţe Annexkompetenz jde do hloubky v rámci té samé 

oblasti úpravy, zatímco Kompetenz kraft Sachzusammenhangs jde do šířky, přesahuje 

do jiné oblasti úpravy. Podmínkou pro tyto „přesahy v zákonodárství“ je, ţe bez těchto 

nepsaných kompetencí by nebylo moţno určité věci vůbec efektivně právně regulovat. 

 

-  Pravomoc podle povahy věci (Kompetenz kraft Natur der Sache) 

O pravomoci podle povahy věci můţe být řeč v případě, kdyţ můţe být smysluplně 

právně upravena určitá oblast úpravy pouze Spolkem. Jedná se například o úpravu 

spolkových symbolů nebo národních státních svátků.  

IV.I.VZákonodárné kompetence zemí 

Mezi zákonodárné pravomoci spolkových zemí patří například kultura, policie, školství, 

zdravotnictví, tisk, rozhlas, televize. Země hrají především významnou úlohu v tom, 

ţe SRN je na nich závislá při provádění svých legislativních aktů. 
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IV.II Zákonodárné řízení v SRN 
Zákonodárné řízení upravují článek 76 a násl. GG. Zákonodárné řízení se přitom skládá 

ze tří částí, a sice z úvodního řízení, hlavního řízení a závěrečného řízení.
86 Zvláštnosti 

platí pro zákony měnící ústavu, pro vydávání právních nařízení a pro zákonodárnou 

nouzi. 

IV.II.I Úvodní řízení (das Einleitungsverfahren – Art. 76 GG) 

Němci pouţívají pro zákonodárnou iniciativu výraz úvodní řízení. Zákonodárnou 

iniciativou je myšleno vnesení (předloţení) předlohy zákona do Spolkového sněmu. 

Podle čl. 76 odst. 1 GG můţe tato zákonodárná iniciativa vycházet od spolkové vlády 

(jako kolegiální orgán), Spolkové rady nebo ze středu Spolkového sněmu (jedna frakce 

nebo minimálně 5 % členů Spolkového sněmu, § 76 GeschOBT). Pokud pochází 

předloha zákona od spolkové vlády, pak musí být podle článku 76 odst. 2 věta první GG 

nejdříve postoupena Spolkové radě, aby mohla Spolková rada zaujmout stanovisko 

(tzv. první průchod při Spolkové radě). Spolková vláda pak zasílá tento návrh zákona 

spolu se stanoviskem Spolkové rady Spolkovému sněmu. Pochází-li zákonodárná 

iniciativa naproti tomu od Spolkové rady, musí být předloha podle článku 76 odst. 3 GG 

postoupena Spolkovému sněmu přes spolkovou vládu, aby mohla tentokrát vláda 

zaujmout stanovisko. 

Od této chvíle autor vychází především z Komentáře k Jednacímu řádu 

Spolkového sněmu od Hanse-Achima Rolla. Tento komentář je výborným počinem, 

k Jednacímu řádu Poslanecké sněmovny komentář zatím napsán nebyl. Jako přínosnou 

pomoc lze shledávat k českému jednacímu řádu knihu Česká parlamentní kultura od 

Jana Wintra. 

Návrhy zákonů musejí být opatřeny krátkým odůvodněním. Prezident 

Spolkového sněmu zkoumá, zda je předloha přípustná. Jeho přezkum se týká pouze 

formální stránky předlohy. Předlohy jsou vytisknuty a rozdány členům Spolkového 

sněmu, Spolkové rady a spolkovým ministerstvům.  

 

                                                 
86 Grundlagen des deutschen Rechts I – Staats- und Verfassungsrecht – Skript zur Veranstaltung, materiál 

k předmětu Grundlagen des deutschen Rechts I., vyučovanému v akad. roce 2008/2009 na Právnické 

fakultě UK, str. 48. 
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IV.II.II Hlavní řízení (das Hauptverfahren – Art. 77,78 GG) 

Návrhy zákonů jsou projednávány ve třech čteních. Počet těchto čtení, tj. jednání 

ohledně návrhu zákona, je stanoven pouze jednacím řádem. Spolkový ústavní soud tak 

judikoval, ţe by stačilo i jedno čtení pro přijetí zákona.
87 

V prvním čtení se koná pouze obecná rozprava, pokud je doporučena Radou 

starších, nebo pokud je poţadována frakcí či pěti členy Spolkového sněmu ze sta. Rada 

starších (der Ältestenrat) se skládá z prezidenta, jeho zástupců a třiadvaceti členů, kteří 

jsou voleni frakcemi a mezi které patří stabilně předsedové frakcí.  Rada starších 

podporuje prezidenta při vykonávání jeho úkolů a rozhoduje o vnitřních záleţitostech 

Spolkového sněmu, pokud nejsou vyhrazeny prezidentu. Rada Starších je nejdůleţitější 

koordinační a řídící grémium Spolkového sněmu. Hlavní úlohou Rady starších je 

dorozumění o tom, které předměty jednání přijdou na pořad jednání pléna, jak dlouho 

a v jaké podobě budou provedeny. Dále dělá návrhy o tom, na které výbory budou 

převedeny návrhy zákonů. Spíše neţ většinové hlasování je důleţitá shoda frakcí 

o těchto bodech. Na konci prvního čtení je návrh zákona předán určenému výboru, 

či více výborům. Výbory Spolkového sněmu nemají na projednání návrhu zákona 

maximální lhůtu jako výbory české, avšak deset jednacích týdnů po předání předlohy 

výboru mohou frakce nebo 5 % členů Spolkového sněmu poţadovat, aby předal výbor 

zprávu o stavu věci. Zákon nemůţe být v prvním čtení odmítnut. Můţe být však 

rozhodnuto o tom, ţe návrh zákona postoupí do druhého čtení bez projednání ve 

výboru, a tam bude zamítnut. 

Druhé čtení je otevřeno obecnou rozpravou, pokud je doporučena Radou starších 

nebo je poţadována frakcí či pěti ze sta přítomných členů Spolkového sněmu. Začíná 

druhý den po rozeslání konečného doporučení a zprávy výboru. Následně je 

diskutováno a hlasováno o kaţdém ustanovení zvlášť. Změny k návrhům zákonů mohou 

být navrhovány, dokud není ukončena porada o předmětu, na který se vztahují. 

Pozměňovací návrhy musí být podepsány minimálně jedním členem Spolkového sněmu 

a mohou být opatřeny krátkým odůvodněním. Pokud není jasné, zda souvisí 

pozměňovací návrh s obsahem návrhu zákona, rozhoduje o tom Spolkový sněm jako 

o skutkové otázce podle § 46 GeschOBT. Byly-li přijaty ve druhém čtení pozměňovací 

                                                 
87 BVerfG, 06.03.1952 - 2 BvE 1/51 
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návrhy, nechá je prezident sepsat. Pokud byly odmítnuty všechny části návrhu zákona, 

je návrh zamítnut.  

Třetí čtení se koná ihned, pokud ve čtení druhém nebyly přijaty ţádné 

pozměňovací návrhy. Pakliţe přijaty byly, koná se třetí čtení druhého dne po rozdání 

tiskovin s přijatými změnami s moţnostmi určitých odchylek.  Obecnou rozpravou se 

začíná pouze tehdy, pokud se nekonala ve druhém čtení a je doporučena Radou starších 

či vyţadována pěti ze sta přítomných členů Spolkového sněmu. Pozměňovací návrhy 

k návrhu zákona ve třetím čtení musí být podepsány frakcí nebo pěti ze sta členů 

spolkového sněmu a mohou být provázeny krátkým odůvodněním. Smějí se vztahovat 

na takové rozhodnutí, ke kterým byly ve druhém čtení přijaty změny. Před konečným 

hlasováním můţe být návrh zákona odkázán zpět ještě na jiný výbor. Pokud výbor 

navrhne změny proti rozhodnutím pléna z druhého čtení, koná se druhé čtení opětovně.  

Po konci třetího čtení je hlasováno o návrhu zákona. Zůstaly-li rozhodnutí 

z druhého čtení nezměněny, navazuje konečné hlasování bezprostředně. V opačném 

případě se nemůţe hlasování konat, pokud frakce či pět ze sta přítomných poslanců 

poţadují sepsání a rozdání přijatých změn. Zákony jsou přijaty většinou odevzdaných 

hlasů, k těm ústavním je zapotřebí dvou třetin hlasů všech členů Spolkového sněmu 

a dvou třetin hlasů Spolkové rady.  

Po přijetí návrhu zákona je podle článku 77 odst. 1 věta druhá GG zákon bez 

odkladu postoupen prezidentem Spolkového sněmu Spolkové radě.  Řízení před 

Spolkovou radou závisí na tom, zda se jedná o zákon, ke kterému je zapotřebí souhlasu 

Spolkové rady (das Zustimmungsgesetz), nebo se jedná o zákon, ke kterému můţe 

Spolková rada vznést námitku (das Einspruchsgesetz). 

 

-  das Einspruchsgesetz 

Při zákonu, ke kterému můţe Spolková rada vznést námitku, můţe Bundesrat podle 

čl. 77 odst. 2 věta první 1 GG během tří týdnů po přijetí zákona, se kterým Bundestag 

vyslovil souhlas, svolat Zprostředkující výbor (das Vermittlungsausschuss). Organizaci 

a řízení tohoto výboru upravuje Společný jednací řád Spolkového sněmu a Spolkové 

rady pro výbor podle článku 77 GG (Gemeinsame Geschäftsordnung des Bundestages 

und des Bundesrates für den Ausschuss nach Artikel 77 GG). Tento výbor se skládá 

pokaţdé z 16 členů Spolkového sněmu a Spolkové rady. Pokud výbor navrhne změnu, 
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má Spolkový sněm povinnost přijmout nové rozhodnutí. Po provedení zprostředkujícího 

řízení můţe Bundesrat vznést do dvou týdnů námitku, čl. 77 odst. 3 GG. Tato námitka 

můţe být Spolkovým sněmem podle čl. 77 IV GG zamítnuta absolutní většinou. Pokud 

se Bundesrat usnesl o námitce dvou třetinovou většinou, pak je poţadována pro 

zamítnutí námitky dvou třetinová většina odevzdaných hlasů ve Spolkovém sněmu, 

nejméně však většina členů Spolkového sněmu, čl. 77 odst. 4 věta druhá GG. Po 

přehlasování námitky je zákon podle článku 78 GG přijat. 

 

-  das Zustimmungsgesetz 

Při zákonu, ke kterému je zapotřebí souhlasu Spolkové rady, je pro schválení zákona 

poţadováno, aby Spolková rada skutečně návrh zákona schválila. Pokud Bundesrat 

odepře svůj souhlas, je zákonodárný proces ukončen bez přijetí návrhu zákona. Jinak 

neţ u zákona, ke kterému můţe Spolková rada vznést námitku, můţe být u tohoto typu 

zákona Zprostředkovací výbor svolán také spolkovou vládou nebo Spolkovým sněmem, 

jak vyplývá z článku 77 odst. 2 věta čtvrtá GG. Jaké zákony vyţadují souhlas Spolkové 

rady, upravuje taxativně Grundgesetz. V rámci federální reformy v roce 2006 byl 

sledován mimo jiné cíl omezit potřebu souhlasu Spolkové rady k zákonům. 

Prostředkem proto byla změna článku 84 GG. Podle původní úpravy tohoto článku byl 

kaţdý spolkový zákon, který upravoval příslušnost zemských úřadů nebo správní řízení 

před těmito úřady, zákonem vyţadující souhlas Spolkové rady. Protoţe jsou podle 

článku 83 GG spolkové zákony prováděny zpravidla zeměmi, dotýkalo se toto 

ustanovení velkého počtu spolkových zákonů. Po změně čl. 84 GG můţe Spolek 

přijímat odpovídající úpravy skrze zákon, ke kterému má Spolková rada právo námitky. 

Země mají naproti tomu právo odchýlit se od těchto zákonů. 

IV.II.III Závěrečné řízení (das Abschlussverfahren – Art. 82 GG) 

Pokud byl návrh zákona schválen v souladu s články 77 a 78 GG, koná se závěrečné 

řízení. Toto závěrečné řízení spočívá v tom, ţe spolkový kancléř, nebo příslušný 

specializovaný ministr podepíše podle článků 82 a 58 GG tento schválený zákon, 

spolkový prezident zákon vyhotoví (čl. 82 GG) a vyhlásí ve Sbírce spolkových zákonů 

(Bundesgesetzblatt – BGBl.). Vyhotovení je provedeno podpisem spolkového 

prezidenta na originálním vydání zákona. Spolkový prezident sice nemá právo veta, 
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ale je povinen přezkoumat, zdali text předloţený mu k podpisu jednak odpovídá textu 

usnesenému zákonodárnými sbory, jednak jestli byl přijat v souladu s ústavní 

procedurou. Odepření podpisu znamená překáţku vyhlášení: co do důsledku tak jde 

o obdobu absolutního veta opřeného o proceduru, a to do doby odstranění vad. 
88 Řádné 

vyhlášení zákona v BGBl. je nutně vyţadováno z právně státních hledisek, aby měl 

občan moţnost vzít na vědomí platné právní normy. 

Pokud zákon sám neobsahuje ţádný termín pro vstup v účinnost, je tento termín 

shodný s datem zveřejnění ve Sbírce - BGBl.  

Byl-li zákon přijat za porušení předpisů o zákonodárném procesu, jsou 

konsekvence rozdílné podle porušení. Porušení předpisů Jednacího řádu Spolkového 

sněmu nemá ţádný dopad na platnost zákona, protoţe jednací řád je parlamentním 

vnitřním právem s charakterem stanov, a proto stojí níţe neţ „chybně“ schválený zákon. 

Například zákon, který je v rozporu s § 78 GeschOBT schválen jiţ v druhém čtení, není 

ústavně protiprávní a neplatný, protoţe článek 77 odst. 1 věta první GG nepředepisuje 

nutně tři čtení.  

Při porušení procesních předpisů německé ústavy je nutno rozlišovat mezi 

podstatnými předpisy (především takovými, které zaručují práva orgánu, který se má na 

zákonodárném řízení podílet, např. čl. 77 odst. 2 GG) a pouhými pořádkovými předpisy 

(např. lhůta uvedená v článku 77 odst. 1 věta druhá GG). Podle převaţujícího mínění 

porušení podstatného procesního předpisu vede k nicotnosti zákona, pokud je takové 

porušení očividné. 

IV.III Zákonodárné řízení v ČR 
Přestoţe je zákonodárný proces v SRN ovlivněn federálním charakterem, lze u českého 

legislativního procesu vysledovat mnoho podobností. Pro přehledné srovnání ponechává 

autor rozčlenění legislativního procesu do tří částí dle německého modelu. 

 

 

 

                                                 
88 Schneider, H.: Gesetzgebung, Heidelberg: C. F. Müller, 2002, str. 275 – citováno v: Gerloch, A., 

Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva. Praha:  

ASPI, a.s., 2008, str. 234. 
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IV.III.I Úvodní řízení 

Adresátem zákonodárné iniciativy je výlučně Poslanecká sněmovna. Subjekty iniciativy 

jsou poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního 

samosprávného celku (čl. 41 Ústavy). Skupina poslanců se v tomto výčtu jeví jako 

nadbytečná, protoţe pokud můţe podat návrh jeden poslanec, můţe ho logicky podat 

i více poslanců najednou. „Zákonodárná iniciativa jediného poslance předznamenala 

rovněž akcesorické oprávnění jediného poslance podávat pozměňovací návrhy a celkově 

individualistický pojatý jednací řád Poslanecké sněmovny vůbec (např. nedělení 

rozpravy na časové bloky pro poslanecké kluby, nýbrž individuální přístup 

k přihlášeným řečníkům, atd.).“
89 Ústava ČR je tedy více otevřená návrhům zákonů, 

poslanci mohou podávat i jednotlivě, navíc mají moţnost iniciativy zastupitelstva krajů. 

Tyto zastupitelstva logicky chybí v Základním zákoně, neboť iniciativu zemí 

reprezentuje Spolková rada a na zemské úrovni si toto jednotlivé Ústavy regulují samy.  

IV.III.II Hlavní řízení 

Návrh zákona prochází v Poslanecké sněmovně podobnou procedurou, jako prochází 

návrh zákona v Bundestagu. Některé rozdíly autor nastínil jiţ v popisu legislativního 

procesu v Bundestagu. Návrh zákona můţe být zamítnut jiţ v prvním čtení. S tím 

souvisí i fakt, ţe se koná ex lege obecná rozprava, v níţ lze podat návrh na zamítnutí 

návrhu nebo na jeho vrácení předkladateli. Není – li návrh zákona zamítnut nebo vrácen 

k dopracování, rozhodne Sněmovna o jeho přikázání výboru nebo výborům, které mají 

na rozdíl od výborů Spolkového sněmu šedesátidenní lhůtu k projednání návrhu. Ve 

druhém čtení se od roku 2004 nehlasuje o návrhu na zamítnutí návrhu zákona.
90 Třetí 

čtení návrhu zákona můţu být zahájeno nejdříve 72 hodin po doručení pozměňovacích 

návrhů poslancům. Se souhlasem navrhovatele lze lhůtu zkrátit na minimálně 48 hodin. 

Lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb. „Sněmovna nejdříve hlasuje 

o návrzích na zamítnutí návrhu zákona vznesených ve druhém čtení, poté 

                                                 
89 Wintr, J.: Jednací řády našich parlamentů od roku 1861. Příloha časopisu Senát, roč. 2002, č. 3 – 
citováno v: Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a 

praxe tvorby práva. Praha:  ASPI, a.s., 2008, str. 188. 
90

Mansfeldová, Z., Linek, L.: Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje.  Sociologický 

ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2009, str. 61. 
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o pozměňovacích návrzích k návrhu zákona, a nakonec se Sněmovna usnese, 

zda s návrhem zákona vyslovuje souhlas.“
91  

Podle čl. 45 Ústavy postoupí Poslanecká sněmovna Senátu přijatý návrh zákona 

bez zbytečného odkladu. Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti dnů 

od jeho postoupení. „V tomto časovém limitu musí Senát z formálního hlediska stihnout 

jednání o návrhu zákona ve výborech a v Senátu; proto se od počátku konalo v Senátu 

pouze jedno čtení o návrhu zákona a proto jednací řád obsahuje přísnější lhůty pro 

projednávání zákonů.“
92 Podle čl. 46 odst. 2 Ústavy Senát svým usnesením návrh 

zákona schválí nebo zamítne nebo vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy 

anebo vyjádří vůli nezabývat se jím. Podobně jako je to v německém legislativním 

procesu, existují v tom českém dvě kategorie návrhů zákonů. Ve většině případů návrhů 

zákonů můţe být Senát přehlasován, pokud návrh zamítne. Návrh zákona je pak přijat, 

jestliţe je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců. Senát můţe návrh zákona 

vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Pokud Poslanecká sněmovna 

takový návrh Senátu neschválí, hlasuje o svém původním návrhu a opět ho musí 

schválit nadpoloviční většinou. Existují však návrhy zákonů, k jejichţ přijetí je 

zapotřebí souhlasu obou komor. Jedná se o návrhy ústavních zákonů, volebního zákona 

a zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakoţ i navenek a zákona 

o jednacím řádu Senátu. Pokud Senát zákon vrátí s pozměňovacími návrhy, Poslanecká 

sněmovna můţe hlasovat pouze o této senátní verzi. V úvahu tak přichází tzv. metoda 

člunku, při které dochází k opakovanému projednání návrhu zákona v obou komorách. 

Ústava ČR koneckonců předpokládá přijetí stykového zákona, který by reguloval 

společnou schůzi obou komor. V tomto ohledu by se tak Česká republika mohla 

inspirovat Zprostředkovacím výborem v SRN.  

Pokud tedy srovnáme v legislativním procesu význam Spolkové rady a Senátu, 

tak můţeme dospět k závěru, ţe ačkoliv není Spolková rada druhou komorou a není 

zákonodárcem, neboť tím je pouze Spolkový sněm, zaujímá Spolková rada významnější 

postavení neţ Senát. Je to z toho důvodu, ţe její souhlas je vyţadován pro mnohem 

větší počet návrhů zákonů, neţ je tomu u Senátu. 
                                                 
91 Mansfeldová, Z., Linek, L.: Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje.  Sociologický 

ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2009, str. 61. 
92 Mansfeldová, Z., Linek, L.: Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje.  Sociologický 

ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2009, str. 63. 
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IV.III.III Závěrečné řízení 

Pokud hovoříme o prohlášení právního normativního aktu za zákon, hovoříme 

o tzv. promulgaci. Vyhlášením neboli publikací je zákon uváděn ve známost. V ČR není 

podpis prezidenta pro promulgaci nezbytností, neboť pokud prezident zákon vetuje a 

Poslanecká sněmovna jeho veto přehlasuje a schválí návrh zákona ve svém znění, 

prezident jiţ zákon nepodepisuje, coţ není úplně ústavně čisté řešení. Otázka se nabízí, 

co má prezident dělat, pokud se mu do rukou dostane něco, co zákonem vůbec není, 

či kde je patrné podstatné porušení legislativního procesu. Kaţdé uplatnění veta totiţ 

můţe být přehlasováno. Na rozdíl od německého prezidenta musí český prezident zákon 

buď vetovat, nebo podepsat. Pokud tedy prezident hodlá zpochybnit formální náleţitosti 

zákona, měl by tak učinit pomocí suspensivního veta. Zákon musí vţdy podepsat 

předseda Poslanecké sněmovny a předseda vlády. 

V ČR není jasné, kdo zákony vyhlašuje. Čl. 52 pouze stanoví, ţe k platnosti 

zákona je třeba jeho vyhlášení. Nejpravděpodobněji je jím předseda vlády, neboť jej 

zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zmocňuje k vyhlašování 

úplného znění zákonů. Podle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů 

a o Sbírce mezinárodních smluv nabývají právní předpisy účinnost patnáctým dnem po 

vyhlášení, pokud není stanovena účinnost pozdější. Vyžaduje-li to naléhavý obecný 

zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.  

IV.IV      Kritika legislativního procesu 
Jiţ výše v podkapitole o výborech byla řeč o tom, ţe stěţejní práce na parlamentní půdě 

se odehrává ve výborech, které jsou v Německu zpravidla neveřejné, v Česku sice 

veřejné, ale nedostává se jim pozornosti, jaké by si jistě zaslouţily. Igwecks se ve svém 

díle Die drei Lesungen von Gesetzen im Deutschen Bundestag touto problematikou 

podrobně zabývá. V souvislosti s prací výborů naráţí ještě na další problém, a tou je 

problematika tří čtení. Německá ústava, stejně jako ta česká, nezakotvuje povinnost tří 

čtení. Je nutno si klást otázku, zda jsou tři čtení stále aktuální, zda je vyrovnaný vztah 

mezi pracovním nákladem a ziskem, zda jsou tři čtení efektivní.  

Systém zákonodárných jednání Spolkového sněmu je odvozen od 

Severoněmeckého říšského sněmu, ve kterém byl v roce 1868 prosazen model tří čtení 
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od tehdejších poslanců za národní liberalisty Twestena a Laskera.
93 V prvním čtení měli 

poslanci dostat kompletní informaci o návrhu zákona a představu o různých názorech 

v obecné rozpravě. Na tomto se nic nezměnilo ani dnes. Ve druhém čtení mělo dojít 

k podrobné rozpravě, měla v něm být vykonána věcná práce. Toto je naprostým 

protikladem dnešní situace, kdy věcnou práci a přijmutí předběţných rozhodnutí 

vykonávají výbory. Třetí čtení mělo podle vůle Twestena a Laskera nabídnout moţnost 

dodatečné rozpravy. Mohly být opraveny případně později vzniklé či objevené 

nepřesnosti. Bylo míněno rovněţ jako formalita u nedůleţitých či jednotně 

odhlasovaných zákonů. Přesně tento charakter má třetí čtení i v současné parlamentní 

praxi. U zamítnutých návrhů zákonů dochází ke třetímu čtení v SRN zřídkakdy. 

U prvního čtení není potřeba změny. Návrh zákona je představen poslancům 

a veřejnosti. Ne tak docela u České republiky. Ta by se mohla inspirovat německou 

Radou starších, která určí, zda se vůbec obecná rozprava bude konat a pakliţe se konat 

bude, vyhradí pro ni čas. Je pravda, ţe v ČR můţe být zákon zamítnut hned v prvním 

čtení, coţ by po omezení obecné rozpravy nebylo moţné. Němci v takové situaci 

postoupí návrh bez projednání ve výborech do druhého čtení, kde ho můţou zamítnout.  

Zasedání výborů jsou efektivní ve srovnání k vynaloţeným nákladům. Provádějí 

detailní práci, potřeba změny v tomto ohledu také nenastává.  

Jiné je to však se čtením druhým. Obsahuje opakování vyměněných argumentů 

a názorů ve výborech. Uţitek z přijetí zákona není poměrný k vynaloţenému času 

v plénu. Zajisté se dá namítnout, ţe právě ve druhém čtení probíhá ona demokratická 

diskuze, ve které mají poslanci moţnost vyměnit si názory a především své názory 

prezentovat široké veřejnosti. Tuto moţnost však mají i při jednání výborů. Navíc 

během jednání v plénu můţe občan slyšet spíše neţ věcnou a konstruktivní kritiku, 

osobní napadání a projevy, které mají za cíl pozdrţet legislativní proces. Není 

vykonávána věcná práce, naopak je plýtván cenný čas. Na druhou stranu se nesmí 

zapomínat na to, ţe kaţdý poslanec má mít právo vyjádřit se veřejně ke kaţdému 

návrhu zákona, stejně tak jako i veřejnost má právo si vyslechnout veškeré protichůdné 

názory. V čem se však liší Spolkový sněm od Poslanecké sněmovny, je skutečnost, 

ţe zatímco ve Spolkovém sněmu je spíše nezvyklé podávání pozměňovacích návrhů, 

                                                 
93 Igwecks, T.: Die drei Lesungen von Gesetzen im Deutschen Bundestag. Frankfurt am Main, Peter Lang 
GmbH – Europäischer Verlag der Wissenschaften 2002, str. 350. 
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u nás bylo např. ve čtvrtém volebním období u 554 návrhů zákonů, které postoupily do 

druhého čtení, podáno 7 464 pozměňovacích návrhů, tedy průměrně 13 k jednomu 

návrhu zákona. 57 % pozměňovacích návrhů bylo přijato. Tato neblahá praxe vede 

v Česku ke sníţené kvalitě zákonů. „Návrh může podat byť i jediný poslanec, 

pozměňovací návrh nemá důvodovou zprávu (někdy je krátce písemně či ústně 

odůvodněn, ale to není obligatorní a odůvodnění se ani nestává součástí sněmovního 

tisku), není projednáván vládou podle čl. 44 Ústavy ani výbory Poslanecké sněmovny.“ 
94 Dalším nešvarem v této oblasti se stalo schvalování tzv. přílepků, tj. věcně 

i teleologicky nesouvisejících pozměňovacích návrhů. Jeden takový přílepek zrušil 

Ústavní soud nálezem č. 37/2007 Sb., protoţe „Poslanecká sněmovna nerozpoznala, 

že předkládaný pozměňovací návrh nelze za takový z hlediska materiálního považovat. 

Ústavně konformní výklad ustanovení, jež upravuje právo podávat pozměňovací návrhy 

k projednávanému návrhu zákona, vyžaduje, aby pozměňovací návrh skutečně toliko 

pozměňoval předkládanou právní úpravu, tzn. v souladu s požadavky tzv. pravidla 

úzkého vztahu, podle kterého se pozměňovací návrh musí týkat téhož předmětu návrhu, 

který je v legislativním procesu právě projednáván, daný pozměňovací návrh by neměl 

vybočit z omezeného prostoru vyhrazeného pozměňovacím návrhům v podobě 

extenzivního překročení předmětu projednávaného návrhu zákona. Toto odpovídá dle 

názoru Ústavního soudu ústavně konformní interpretaci návětí ustanovení 

§ 63 odst. 1 JŘPS. Tento požadavek však nebyl dle Ústavního soudu v daném případě 

splněn. Tím mj. došlo k porušení dělby moci, s důsledky pro principy tvorby souladného, 

přehledného a předvídatelného práva, které Ústavní soud již dříve spojil s atributy 

demokratického právního státu, dále k obcházení institutu zákonodárné iniciativy podle 

čl. 41 ústavy ČR a porušení práva vlády vyjádřit se k návrhu zákona podle 

čl. 44 Ústavy“.
95 Praxe přílepků bohuţel i tak pokračuje, Jan Wintr uvádí jako příklad 

zákon č. 183/2010 Sb.
96 V SRN je podávání pozměňovacích návrhů povaţováno 

poslanci dokonce za neseriózní jednání. Prostor pro podávání pozměňovacích návrhů 

mají ve výborech. Ve čtyřech spolkových zemích (Hamburg, Hessen, Niedersachsen, 

Sachsen – Anhalt) nejsou individuální pozměňovací návrhy ani připuštěny. „Mnozí 

                                                 
94 Wintr, J.: Česká parlamentní kultura. Auditorium s.r.o., Praha, 2010, str. 145. 
95 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 77/06, vyhl. pod č. 37/2007 Sb. bod 73.  
96 Wintr, J.: Česká parlamentní kultura. Auditorium s.r.o., Praha, 2010, str. 146. 
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právníci však nahlíží na právo poslance podávat pozměňovací návrhy jako na podstatu 

jeho mandátu a shledávají toto za protiústavní.“ 97 Čili zatímco je v Německu druhé 

čtení kritizováno i proto, ţe tam nepadají téměř ţádné pozměňovací návrhy, u nás můţe 

být kritizováno právě z důvodu, ţe jednotliví poslanci těchto návrhů podávají přespříliš, 

často nízké kvality a navíc i díky tomu jsou mnohdy nenápadně přilepovány k zákonům 

pozměňovací návrhy, které se týkají úplně něčeho jiného, jsou de facto propašovávány 

novely k jiným zákonům. U druhého čtení je tedy potřeba přemýšlet o změnách. 

Ve třetím čtení se především „dovychytávají mouchy“. V Česku se teprve zde 

hlasuje o jednotlivých pozměňovacích návrzích, aţ pak se přejde k hlasování o zákonu 

jako o celku, v Německu se většinou přistupuje rovnou ke konečnému hlasování. 

U třetího čtení v SRN není nutnost změny, i díky moţnosti vzdání se tohoto jednání. 

V ČR představuje třetí čtení nutnost, neboť právě při něm se ukazuje problematičnost 

pozměňovacích návrhů. 

Igwecks dále zkoumá transparentnost jednání především z pohledu občana. 

První čtení toto naplňuje. Opět se láme chleba u jednání výborů a druhého čtení v plénu. 

Výbory jednají především neveřejně, a tak u věcné práce veřejnost chybí. Ve druhém 

čtení pak vidíme poloprázdné sály, jednání pouze na oko, občan si můţe z kousků 

monologů a prohlášení domýšlet výsledky jednání ve výborech. Celkově se pak cítíme 

být politikou otráveni. V Česku výbory sice jednají zpravidla veřejně, avšak výsledek je 

stejný, ba mnohdy horší, neboť zatímco ve Spolkovém sněmu je aspoň vystoupení 

jednotlivých poslanců regulováno dohodami frakcí a tím spíš se snaţí být věcní, 

v Poslanecké sněmovně to občas připomíná trţnici.  

Obě ústavy umoţňují změnu co do počtu čtení. Zákonodárné komory si mohou 

dát a měnit své jednací řády. Zákonodárci ve svých zemích musí zůstat ale Bundestag 

a Poslanecká sněmovna, ne jejich výbory. Co se týče práv poslance, Spolkový ústavní 

soud k tomuto uvedl: „Zajisté nemá poslanec v zákonodárném procesu pouze právo 

hlasovat…Má především právo radit…Veřejné jednání obsahující argumenty 

a protiargumenty, veřejná debata a veřejná diskuze jsou podstatnými elementy 

                                                 
97 Demmler, W.: Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen. Berlin, Duncker & Humblot, 1994, str. 
504 – citováno v: von Beyme, K.: Der Gesetzgeber. Opladen: Westdeustcher Verlag GmbH, 1997, str. 
260 (vlastní překlad) 
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demokratického parlamentarismu.“
98 Toto mu zaručuje právě právo si vzít během 

druhého čtení slovo a podávat pozměňovací návrhy.  

Igwecks tedy hledá řešení. Bohuţel pro české prostředí není příliš pouţitelné. 

Jednak by chtěl zveřejnit jednání výborů. Druhé čtení by odstranil, ale přiznal by 

poslancům právo podávat pozměňovací návrhy při veřejném jednání výboru a posléze 

při třetím čtení. V Česku je veřejné jednání výborů běţné. Co s druhým čtením? Je 

jasné, ţe všichni poslanci mají mít právo na podávání pozměňovacích návrhů. Jelikoţ 

u českých poslanců nepanuje v tomto ohledu zdrţenlivost, nedalo by se toto přesunout 

do čtení třetího. Zbývala by jim pak moţnost podávat tyto návrhy při jednání výborů. 

Zde bychom ale naráţeli na omezení mandátu poslance, neboť by se takový poslanec 

musel účastnit jednání výborů, ve kterých není členem a sledovat pečlivě jejich průběh, 

aby mohl případně takový pozměňovací návrh podat včas. Dalším problémem by pak 

bylo to, jak by v praxi takové jednání výborů fungovalo. Výbory fungují efektivně 

právě pro omezený okruh poslanců, kteří jednají. Pokud by se výborů účastnili všichni 

poslanci, kteří chtějí podat pozměňovací návrh k návrhu zákona, neztratily by výbory 

právě svou efektivnost? Pro české prostředí si lze spíše neţ odebrání druhého čtení 

představit změnu praxe v podávání pozměňovacích návrhů, snaţit se omezit silně 

individualistický přístup poslanců, na úkor jejich svobody vyjadřování preferovat 

pořádek a jasnost, přiblíţit se k usměrněné parlamentní kultuře. Předseda Poslanecké 

sněmovny by tak měl mít jako jeho německý protějšek moţnost posuzovat přípustnost 

pozměňovacích návrhů, poslanecké kluby by měly dostávat omezený časový příděl pro 

vystoupení svých členů. Dále by měl být kladen větší mediální důraz na práci výborů, 

přiblíţit je blíţe veřejnosti, aby občané měli pocit, ţe i poslanci skutečně pracují. 

Teprve poté by se dalo hovořit o redukci tří čtení na dvě. Dalo by se uvaţovat o druhém 

čtení jako o čtení fakultativním, které by se muselo konat na návrh poslaneckého klubu 

či většiny přítomných poslanců.  

 

 

 

                                                 
98 BVerfGE 70, 324, 355 – citováno v: Igwecks, T.: Die drei Lesungen von Gesetzen im Deutschen 

Bundestag. Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH – Europäischer Verlag der Wissenschaften 2002, str. 
361 (vlastní překlad). 
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V.      Závěr 

Tato diplomová práce byla věnována tvorbě zákonů. Autor této práce se věnoval 

především vnější podobě zákonodárného procesu. Aby však čtenář nebyl hozen do víru 

legislativních procesů v SRN a v ČR bez znalostí ostatní matérie, povaţoval autor za 

uţitečné popsat tvorbu zákonů z obecného hlediska, tj. popsat zákon, subjekty, které 

zákony tvoří nebo které se alespoň přímo či nepřímo na tvorbě zákonů podílí. Autor se 

snaţil nabídnout čtenáři trochu jiný pohled na reálného zákonodárce, snaţil se ukázat, 

ţe zákonodárcem není pouze zákonodárný sbor.  

Dále autor povaţoval za nezbytné popsat ústavní orgány SRN a ČR, a to ve 

světle jejich rolí v zákonodárném procesu. Občas se však autor nevyhnul popisu rázu 

poněkud obecnějšího, a to z důvodu ucelenosti a logičnosti celého textu. Opět se autor 

zaměřil v podkapitole Delegace a substituce na opět trochu jiný pohled na tvorbu 

zákonů, snaţil se poukázat na situace, za kterých i jiné subjekty, neţ jsou parlamenty, 

přijímají právní předpisy. 

Nakonec se čtenář mohl propracovat k meritu této diplomové práce, kterým je 

legislativní tvorba práva. Spolková republika Německo je na rozdíl od České republiky 

federací, a tak bylo nutné vysvětlit fungování federativní tvorby zákonů. Samotné 

zákonodárné řízení v SRN autor popsal podrobněji neţ řízení v ČR. Ostatně popisovat 

jednotlivé zákonodárné řízení dopodrobna nebyl ani cíl této práce. Cíl této práce byl 

nastínit jednak podobnosti při přijímání návrhů zákonů ve srovnávaných zemích, 

jednak, a to především, ukázat čtenáři rozdíly těchto procesů. 

Autor se na závěr této práce pouští do kritiky legislativních procesů v obou 

zemích. Je však jasné, ţe českého čtenáře zajímá především konstruktivní kritika toho 

českého legislativního procesu. Můţeme tedy při zlepšování přijímání zákonů v České 

republice nějakým způsobem vyuţít poznatky z německého prostředí?  

Na tuto otázku si kaţdý můţe odpovědět po svém. Dle autorova názoru by se 

český zákonodárce mohl u toho německého jistě inspirovat. To první řešení, je spíše 

obecnějšího rázu, leţí především ve změně charakteru přijímání právních předpisů. Jiţ 

na začátku samotné tvorby zákonů by měla být v Česku větší snaha o transparentnost 

působení zájmových skupin a o potírání korupčního jednání. Poslanecká sněmovna ČR 

jiţ funguje téměř dvacet let, a tak se autor domnívá, ţe je na čase přecházet od kultury 
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improvizované ke kultuře usměrněné. Proces schvalování zákonů by se tak urychlil, 

zpřehlednil a zjednodušil.  

Další řešení spočívají v odstranění jednotlivých problémů, které mají ovšem 

původ opět v celkovém pojetí fungování Parlamentu ČR. Měl by být omezen silně 

individualistický projev jednotlivých poslanců, jako je doba přednesů, podávání 

pozměňovacích návrhů, ale především podávání návrhů zákonů jako takových. Dalo by 

se uvaţovat o konkretizaci oné skupiny poslanců, která můţe podávat návrhy zákonů, 

např. počtem 25 poslanců. Zkrácení počtu čtení přichází také v úvahu. Dále se autorovi 

zamlouval návrh ústavního zákona vlády, který by ji umoţňoval vydávat nařízení 

s mocí zákona (to však nenalezneme ani v SRN). Parlamentu ČR by to ušetřilo spoustu 

času. Dále postrádá autor stykový zákon, který by upravil schvalování zákonů oběma 

komorami.  

Ačkoliv je SRN federací a demokratický proces schvalování zákonů má tradici 

delší neţ má ten v Česku, srovnával autor kultury srovnatelné a doufá v přehlednost 

celého výkladu. Závěrem lze tedy tvrdit, ţe komparativní pohled na tvorbu zákonů ve 

Spolkové republice Německo a v České republice přinesl zajímavé srovnání, které 

odhalilo ale i spoustu rozdílností, ze kterých by Česká republika mohla čerpat poznatky 

a především se jimi inspirovat. 
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Shrnutí 

Diplomová práce Tvorba zákonů ve Spolkové republice a v České republice -

 komparativní pohled je zaměřena především na tvorbu zákonů, tj. jakým způsobem 

vznikají, kdo je tvoří, kdo má na tuto tvorbu faktický vliv a jak vypadá zákonodárný 

proces s jeho konkrétními pravidly. Jsou porovnávány dvě sousedské země, obě patřící 

do systému evropské kontinentální právní kultury, a sice Spolková republika Německo 

a Česká republika.  

Ve druhé kapitole je popsán zákon per se, dále kdo je to zákonodárce a kdo ještě 

má vedle toho zákonného zákonodárce faktický vliv na tvorbu zákonů.  

Ve třetí kapitole je popsán německý a český parlament, německá a česká 

exekutiva, přičemţ je kladen důraz na legislativní roli vlád SRN a ČR při přípravě 

a iniciaci návrhů zákonů a při jejich provádění. Dále je vysvětlen rozdíl mezi delegací 

a substitucí, jakým způsobem jsou v obou zemích uplatňovány, a to i s ohledem na roli 

Evropské unie v zákonodárství obou zemí. 

Ve čtvrté kapitole se autor dostává k meritu této diplomové práce, a to 

k legislativní tvorbě práva. Spolková republika Německo je federací, a tak musí mít 

ohraničené zákonodárné kompetence mezi centrálním státem a členskými státy. Tyto 

jednotlivé kompetence autor podrobně rozebírá, aby se mohl konečně dostat 

k zákonodárnému řízení v SRN a v ČR. Dle německé nauky se legislativní řízení v SRN 

člení na tři části, a to na úvodní řízení, hlavní řízení a závěrečné řízení. Autor toto 

členění zachoval i poněkud netradičně při popisu zákonodárného procesu v České 

republice, neboť spíše neţ prostému popisu tohoto procesu se autor věnuje komparaci, 

aby následně mohl zákonodárství v obou zemích kriticky hodnotit a co víc, hledat 

moţná zlepšení pro obě země, zejména však pro Českou republiku. Ostatně cílem této 

diplomové práce bylo zjistit co moţná nejvíce pouţitelných poznatků o německém 

zákonodárství, které by mohly být zapracovány do toho českého. 
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Resumé 

Die Diplomarbeit Tvorba zákonů ve Spolkové republice a v České republice -

 komparativní pohled (Rechtsetzung in der Bundesrepublik Deutschland und in 

der Tschechischen Republik – Komparation) ist vor allem auf die Gesetzgebung gezielt, 

d. h. auf welche Weise entstehen die Gesetze, wer schafft sie, wer beeinflusst faktisch 

diesen Prozess  und wie sieht der gesetzgebende Prozess mit seinen konkreten Regeln 

aus. Es werden zwei Nachbarschaftsländer verglichen, beide gehörende in das System 

der europäischen kontinentalen Rechtskultur, und zwar die Bundesrepublik Deutschland 

und die Tschechische Republik. 

 In dem zweiten Kapitel ist das Gesetz per se beschrieben, wer ist 

der Gesetzgeber und wer sonst noch übt außer diesem gesetzlichen Gesetzgeber 

faktischen Einfluss auf die Rechtsetzung aus.  

 In dem dritten Kapitel sind das deutsche und tschechische Parlament und 

die deutsche und tschechische vollziehende Gewalt beschrieben, wobei 

der Schwerpunkt liegt bei der legislativen Aufgabe der Regierungen  von BRD und TR 

in Vorbereitung und Initiative von Gesetzvorschlägen und in Ausführung von denen. 

Weiterhin ist der Unterschied zwischen Delegation und Substitution erklärt, auf welche 

Weise werden sie in beiden Ländern benutzt, und zwar auch im Hinblick auf 

die Aufgabe der Europäischen Union in Gesetzgebung der beiden Länder. 

In dem vierten Kapitel kommt der Autor zum Meritum dieser Thesis, und zwar 

zur legislativen Rechtsetzung. Die BRD ist eine Föderation,  also muss sie begrenzte 

gesetzgebende Kompetenzen zwischen dem Zentral- und Mitgliedstaaten haben. Mit 

diesen einzelnen Kompetenzen setzt sich der Autor auseinander, um schließlich zu 

dem gesetzgebenden Prozess in BRD und TR zu kommen. Der deutschen Lehre nach ist 

der legislative Prozess in BRD in drei Teile aufgegliedert, und zwar in 

Einleitungsverfahren, Hauptverfahren und Abschlussverfahren. Der Autor ließ 

diese Gliederung auch ein bisschen untypisch bei Beschreibung des gesetzgebenden 

Prozess in TR, denn eher als gemeiner Beschreibung dieses Prozesses widmet sich 

der Autor der Komparation, um schließlich die Gesetzgebung in beiden Ländern 

kritisch bewerten zu können und was noch mehr, die mögliche Verbesserung für beide 

Länder zu suchen, vor allem für die Tschechische Republik. Übrigens Ziel dieser Thesis 
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war möglichst viele anwendbare Erkenntnisse von deutscher Gesetzgebung 

herauszufinden, die in die tschechische Gesetzgebung eingearbeitet werden können. 
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