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Diplomová práce má 62 normostran vlastního textu, k němuž jsou připojeny přehled obsahu, 
textová příloha, seznamy použitých zkratek, literatury a dalších zdrojů, jakož i shrnutí 
v českém a anglickém jazyce. 
 
Práce je členěna vedle úvodu a závěru do čtyř kapitol. V nich se diplomant věnuje nejprve 
kratšímu teoretickému vymezení zákonodárného procesu z hlediska pramenů jeho pozitivní 
úpravy v ČR a jeho druhů (kap. 1), a poté podrobně jeho jednotlivým fázím (kap. 2), 
problematice tvorby právních předpisů (kap. 3) a institutu připomínkového řízení (kap. 4).  
 
Při zpracování tématu práce používá diplomant jak relevantní platné právní předpisy na 
úrovni ústavních a běžných zákonů, tak i vnitřní předpisy vlády, parlamentní dokumenty a 
příslušnou soudní judikaturu.  
 
O zvláštnostech legislativního procesu daných členstvím České rpeubliky v Evropské unii se 
pojednává ve všech kapitolách práce. Např. pokud jde o původ institutu schválení návrhu 
zákona Poslaneckou sněmovnou již v prvém čtení (str. 15), přípravu plánu legislativních prací 
vlády (s. 36), požadavky Legislativních pravidel vlády na tvorbu vládních návrhů zákonů a na 
jejich projednávání Legislativní radou (s. 38) či podmínek vynětí návrhů právních předpisů 
implementujících právo EU z procedur upravujících přípravu věcného záměru zákona a 
hodnocení dopadů regulace (RIA) (s. 39, 43). Samostatně se pak analyzuje problematika 
přípravy právních předpisů, jimiž se transponují do právního řádu ČR směrnice EU (s. 44 n.). 
 
K přednostem práce patří i rozbory de lege ferenda týkající se vládou připravované 
elektronizace Sbírky zákonů (s. 30 n.). Tohoto dílčího subtématu se týká i příloha k práci 
obsahující vyjádření Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů k otázce současné praxe 
při nahlížení do Sbírky zákonů na městských a obecních úřadech. 
 
Pro účely obhajoby diplomové práce navrhuji, aby se diplomant vyslovil k možnosti 
transponování právních předpisů EU cestou nařízení vlády s mocí zákona, jak to navrhoval 
nepřijatý vládní návrh novely Ústavy České republiky z roku 2000 včleněním nového čl. 78a. 
 
 
Závěr:  Diplomová práce splňuje formální požadavky kladené na práce tohoto druhu. 
Z hlediska obsahu prokazuje diplomantovu schopnost kritické analýzy zadaného tématu na 
podkladě pramenů práva i odborné literatury. Diplomovou práci proto doporučuji  k 
obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 15. června 2016     JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 
 


