
Hlavním tématem předkládané práce jsou odchylky od běžného 

zákonodárného procesu v  České republice.  Pro účely komparace jsou rozebrány 

také odchylné legislat ivní procedury v  Německu a Rakousku.  

Odchylky jsou pro účely této práce rozděleny do tří  skupin: 1. věcné ,  kde 

je důvodem pro specifickou úpravu legislativního procesu určitá specif ičnost 

navrhované úpravy (ústavní zákon, státní rozpočet),  2 . zrychlovací ,  jej ichž c í lem 

je urychlit zákonodárný proces a 3. krizové ,  které se uplatní při různých 

krizových stavech nebo v  situaci  rozpuštění nebo neakceschopnosti  

zákonodárného tělesa. Zejména druhá a třet í  skupina mohou často splývat, 

neboť mnohé „zrychlovací“ odchylky  j sou zároveň odchylkami „krizovými“.  

Konkrétně jsou rozebrány tedy parlamentní procedury v  případě legislativního 

procesu s rovnoprávným postavením obou komor, legislativního procesu při  

při j ímání zákona o státním rozpočtu, při j ímání zákonných opatření Senátu ,  

zkrácené jednání o návrzích zákonů dle ústavního zákona o bezpečnosti ,  

schválení návrhu zákona v  prvním čtení,  při j ímání zákonů ve stavu legislativní 

nouze, legislat ivní proces při při j ímání zákona, s  nímž vláda spoji la žádost  

o vyslovení důvěry a  konečně legislativní  proces k  provedení rozhodnutí Rady 

bezpečnosti OSN o akcích k  zajištění mezinárodního míru  a bezpečnosti .  

V dalších kapitolách je popsáno také pět odchylek německých a pět rakouských.  

Podrobný popis odchylek a jej ich komparace se zahraničními obdobnými 

insti tuty ukázaly, že j ak jej ich teoretické vymezení, tak praktické použit í  

přinášejí  mnohdy obtíže.  Odchylky totiž ukazují na jeden zásadní problém 

legislativního procesu, a sice rozložení si l  mezi zákonodárnou moc a vládu. Na 

jedné straně je  často snaha o urychlení  legislativn ího procesu,  na druhé nutný 

požadavek ochrany opozice a  demokratické debaty na půdě parlamentu.   

Právě tyto otázky jsou v  práci rozebírány a pro jej ich zodpovědění jsou 

nabídnuty i  určité úvahy de lege ferenda.  

 

 


