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Aktuálnost (novost) tématu: 

     Zvolené téma považuji za průměrně aktuální. Legislativní proces de lege lata, při němž 

vznikají obecně závazné právní předpisy, je téma právem upravené, literaturou popsané, praxí 

prověřené. Legislativní proces de lege ferenda jistě nabízí úvahy ke zpracování – od základní 

úvahy, zda proces má být co nejméně formální a co nejjednodušší a zda poslanci (senátoři) 

mají rozhodnout „jen“ nabytí účinnosti předpisu bez možnosti věcných zásahů do odborně 

připraveného textu, nebo naopak, zda má proces zajistit co nejširší konsenzus při schvalování 

návrhu zákona, aby se tak co nejširší okruh osob ztotožnil s jeho obsahem, až po dílčí instituty 

jednotlivých fází legislativního procesu (výčet subjektů zákonodárné iniciativy, lhůty pro 

projednání, kvora při hlasování, podpisy ústavních činitelů apod.).         

 

Náročnost tématu: 

     Zvolené téma v první části práce (legislativní proces) nepovažuji za zvlášť náročné. Autor 

vyšel z faktů, upravených právními předpisy (zejména Ústavou a zákony o jednacích řádech 

komor Parlamentu), popsaných literaturou popř. doplněných soudní judikaturou. V tomto 

smyslu je práce popisná. V druhé části práce (nový občanský zákoník) sleduje „cestu“ tohoto 

zcela zásadního předpisu legislativním procesem včetně některých teoretických úvah a 

vlastních úsudků. Pro tuto druhou část již diplomant musel sledovat i „zákulisí“ legislativního 

procesu (stenozáznamy z jednání výborů komor Parlamentu). To nepochybně náročnost práce 

zvýšilo. Na druhé straně, pro nový občanský zákoník neplatila jiná než standardní pravidla 

legislativního procesu, stejně jako pro kterýkoliv jiný zákon (až na výjimky v Ústavě a 

jednacích řádech uvedené – např. zákon o státním rozpočtu) a tak autor nutně musel některé 

věci z obecné (první) části opakovat i v části zvláštní (druhé).    

  

Kriteria hodnocení práce: 

     Práce nepochybně splňuje požadavky na tento druh prací kladených jak po formální 

stránce (rozsah a způsob zpracování) tak po obsahové stránce. Diplomant prokázal schopnost 

samostatně sebrat, utřídit a přehledně a srozumitelně zpracovat dané téma. Prokázal schopnost 

práce s fakty - literaturou a prameny. 

     Způsobem zpracování, jež je nepochybně autorovou licencí, se diplomant sice drží 

vymezeného tématu, ale fakticky vytvořil dvě práce – obecnou o legislativním procesu a poté 

specifickou o přípravě, projednávání a rozporných názorech na obsah nového občanského 

zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.). V této druhé části pak promísil některé politické úvahy a 

postoje s právními (zejména procesně právními) problémy (např. doprovodné zákonodárství 

též ve formě zákonných opatření Senátu).  

     Práce je, vedle úvodu, rozdělena do dvou základních částí, dále podrobněji členěných.  

     Odpovídající je seznam použité literatury a pramenů, bohatý je poznámkový aparát.  Práce 

je napsána "čtivě", přehledně, s odpovídající úrovní stylistického i grafického zpracování. 

Větší pozornost měl autor věnovat závěrečné redakci (gramatické chyby, tvary ve správných 

pádech, překlepy).  

 



Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

     Při ústní obhajobě by se T. Daniel mohl blíže vyslovit k lhůtám v legislativním procesu (v 

textu práce se dá vysledovat jeho kritika např. pojmu „bez zbytečného odkladu“) a také 

k problematice, zda má legislativní proces konkrétního zákona pokračovat i poté, co byl sice 

návrh zákona schválen Poslaneckou sněmovnou, ale poté (před nabytím platnosti zákona) 

byla Sněmovna rozpuštěna nebo uplynulo její volební období.     

  

Doporučení práce k obhajobě: 

     Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci jak po stránce obsahové, rozsahem i 

po stránce jejích náležitostí. Proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:  

     Celková klasifikace je odvislá od ústní obhajoby práce; vlastní odevzdanou práci hodnotím 

jako dobrou až velmi dobrou.  
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