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Diplomant si zvolil zajímavé téma související se znovu a znovu kritizovanou kvalitou 
legislativní činnosti, tentokrát na úrovni Evropské unie, legislativy, která dnes nepochybně 
značnou měrou ovlivňuje i kvalitu legislativy vnitrostátní.  

Svoji práci diplomant zaměřil na zásady tvorby unijní legislativy a tomu odpovídá i její 
členění. Práce je rozdělena do pěti kapitol, jejichž systematika dle slov autora spočívá v 
rozčlenění na zásady formální podoby aktů (dále legistické), zásady určující obsah aktů (dále 
regulatorní) a zásady formálního legislativního procesu (procesní zásady). Vnitřní členění 
kapitol pak odpovídá průběhu legislativního procesu. Autor se v práci také věnuje 
historickému vývoji snahy o zlepšení legislativy – různým etapám regulatorních reforem, 
které se zaměřují právě na zásady legislativní tvorby. Vedle historické a právní analýzy práce 
obsahuje i aspekty analýzy politologické, zejména v částech věnovaných vzájemným vztahům 
a měnícím se rolím unijních institucí v legislativním procesu. Těžiště práce je rozděleno do tří 
kapitol, které se, jak již bylo uvedeno, věnují regulatorním, legistickým a procesním 
principům dobrého zákonodárství. V závěru autor komparuje a hodnotí svůj katalog zásad 
legislativní činnosti v komparaci s předními odbornými pracemi věnovanými katalogizaci a 
hierarchizaci těchto zásad.  

Sám výčet regulatorních reforem provázejících v podstatě celou historii evropské integrace je 
jistě záslužný, avšak může pochopitelně v čtenáři vyvolat depresivní pocity, pokud vezmeme 
v úvahu setrvale se zhoršující kvalitu legislativy nejen na unijní ale i na vnitrostátní úrovni. 
Naskýtá se pak otázka, co zásadního by se muselo stát, aby změnu kvality legislativy 
skutečně pocítili její adresáti? Jde ovšem nejen o kvalitu, ale také o kvantitu. Zajímala by mne 
v tomto ohledu úvaha autora o tom, zda je možné vůbec v současném komplexním světě 
legislativu zjednodušit a snížit počet regulatorních aktů a jak se dívá na známé britské 
„mechanické“ pokusy jeden za jeden či dokonce jeden za dva či využívání tzv. sun set clauses 
v legislativě?  Jakou roli by dle jeho názoru mohla hrát na unijní úrovni diskontinuita 
legislativního procesu navázaná na volební cykly, či opuštění manýry hodnotit úspěch 
předsednictví počtem schválených legislativních aktů? Bude to Brexit, který povede Unii 
k rasantní změně či to bude jiný impuls? 

Uvedená otázka vyvstane i při srovnání katalogizace zásad legislativní tvorby u jednotlivých 
autorů a v jednotlivých reformních vlnách (např. tabula na str. 34). Všichni přece víme, jaké 
základní zásady to jsou, i když je formulujeme různě – proč to tedy nefunguje?  Naznačená 
hierarchizace a instrumentalizace zásad legislativní tvorby asi není tím hlavním momentem 
změn.      

Za velmi zdařilou považují část věnovanou regulatorním zásadám (kapitola 4). Dalo by se 
patrně diskutovat, zda princip legality není nadřazen i v unijním právu všem principům 
ostatním, jako klíčový princip právního státu (rule of law), v souvislosti s principem svěření 



by si asi zasloužila větší pozornosti koncepce vybočujícího právního aktu a v souvislosti 
s volnou právního základu i vývoj klauzule flexibility v podobě čl. 352 SFEU a jejímu 
vyvážení ve vnitrostátních systémech. Je to však spíše otázka akcentace jednotlivých principů 
ze strany autora než systematická výtka.   

Jako člověk podílející se na tvorbě vnitrostátní legislativy z pohledu odborného a technického 
dlouhá léta na různých úrovních do jisté míry chápu přesvědčení autora o významu 
uplatňování analyzovaných zásad normotvorby a jeho optimistické tvrzení, že „jejich 
skutečně zapojení do legislativní tvorby povede k zlevnění implementačního procesu, zvýšení 
důvěry evropské veřejnosti v Unii a efektivnější řešení evropských problémů.“  Vedle kvality 
zpracování diplomové práce tak autor osvědčil i své nadšení pro zvolené téma a přeji mu, aby 
se uvedené zásady staly alespoň bariérou mnohdy utilitaristického přístupu uplatňování 
politické vůle. Jak ostatně víme z recentního vývoje, v době krizí začíná právo a jeho zásady 
překážet.  

Závěrem bych chtěla ocenit práci s odbornou literaturou a judikaturou a také kultivované 
zpracování textu i po jazykové stránce, které dnes, bohužel, není pravidlem. I tím práce 
vybočuje z běžného průměru.  

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajob ě.  

V Praze dne 21. října 2016  

 

 

 

 

 


