
 

 

 

  

  

  

 

 

Legislativní technika (HDPV0101) 

Anotace 

Dovednostní povinně volitelný předmět Legislativní technika je mezioborovým předmětem, 

jehož cílem je seznámit studenty s teoretickými a zejména praktickými aspekty tvorby právního 

předpisu (zákona).  

Studenti absolvováním předmětu získají základní znalosti legislativní techniky, což je v současné 

době předpokladem pro zpracování kvalitního právního předpisu. Studentům bude dále 

prezentována správná a nesprávná legislativní technika při tvorbě legislativního materiálu na 

příkladech z legislativní praxe. 

Studenti v průběhu předmětu zpracovávají ve skupinách nejenom vlastní paragrafované znění 

návrhu právního předpisu v souladu s formálními požadavky danými zejména Legislativními 

pravidly vlády, ale rovněž zpracovávají další části legislativního materiálu (vedle 

paragrafovaného znění zejména důvodovou zprávu, zprávu z hodnocení dopadů regulace, 

předkládací zprávu atd.). Tím si osvojí základní legislativní dovednosti, které si ověří před tzv. 

simulovanou Legislativní radou vlády (skupinou skutečných členů Legislativní rady vlády 

a jejích pracovních komisí). 

Studentům budou předem zpřístupněny prezentace, komentované prezentace a další 

podkladové materiály v Moodle. 

Pro zapsání předmětu Legislativní technika je vhodné, aby student měl absolvovány nebo 

alespoň zapsány předměty Teorie práva II a Ústavní právo I. 

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat. 

Sylabus 

Předmět Legislativní technika zahrnuje tato témata: 

-  obecně k legislativě a legislativním materiálům vlády 

-  důvodová zpráva a zpráva z hodnocení dopadů regulace 

-  paragrafované znění (název a členění právního předpisu, požadavky na obsah právního 

předpisu, úvodní ustanovení, společná, přechodná a závěrečná ustanovení, požadavky na 

obsah novely právního předpisu, citace v právních předpisech) 

-  evropská dimenze legislativy 



-  vnější připomínkové řízení 

-  Legislativní rada vlády a její komise 

Literatura (studijní opory) 
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3. Prezentace a komentované prezentace z výuky. 

4. Legislativní pravidla vlády. 

Právní předpisy: 

Závisí na zadání zpracování legislativního materiálu. 

Požadavky ke kontrole studia (pravidla předmětu) 

Obecná pravidla 

1.  Předmět Legislativní technika je zakončen kolokviem, které je samostatnou formou 

kontroly studia předmětu. 

2. Za úspěšné absolvování předmětu získá student 4 kredity. 

Kolokvium 

3. Kolokvium z předmětu Legislativní technika spočívá ve zpracování vlastního legislativního 

materiálu v týmu a jeho ústní obhajobě před tzv. simulovanou Legislativní radou vlády 

(LRV). 

4. Předpokladem pro účast na simulované LRV je absolvování alespoň poloviny výuky 

z předmětu. 

5. Simulovaná LRV (obhajoba materiálu) se koná ve zkouškovém období zimního semestru. 

6. Při obhajobě je dovoleno mít s sebou literaturu, právní předpisy a jiné dokumenty. 
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