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Pokyny k pravidlám pri tvorbe zákonov
 (výňatky z Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a rokovacieho poriadku NR SR)

I.
Cieľ legislatívnych prác

(1) Cieľom legislatívnych prác pri tvorbe zákona je pripraviť a schváliť taký zákon, ktorý sa stane prirodzenou súčasťou vyváženého, prehľadného a stabilného právneho poriadku zlučiteľného s právom Európskej únie.

(2) Vyváženosť právneho poriadku spočíva v súladnom pôsobení všetkých jeho súčastí. Toto pôsobenie predpokladá

a)	súlad zákona s právnym poriadkom, èo znamená, že uskutoèòovanie cie¾ov sledovaných jedným zákonom nesmie bráni� uskutoèòovaniu cie¾ov sledovaných iným zákonom alebo ho s�ažova�,
b)	súlad zákona s Ústavou Slovenskej republiky a ústavnými zákonmi (ïalej len „ústava“) a s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(3) Vyváženos� právneho poriadku vyžaduje, aby sa zákony koncipovali na základe obsahovo jednotných právnych inštitútov a aby sa právne prostriedky volili so zrete¾om na obdobné právne inštitúty, ktoré sa už vyskytujú v iných zákonoch.

Základné požiadavky kladené na zákon
II.

(1) Zákon má upravova� v príslušnej oblasti všetky základné spoloèenské vz�ahy. Musí by� zrozumite¾ný, preh¾adne usporiadaný a struèný v tom zmysle, že má obsahova� len ustanovenia s normatívnym obsahom.

(2) Zákon musí by� terminologicky presný a jednotný. Možno v òom používa� len správne a v právnom poriadku ustálené pojmy a správnu právnu terminológiu. Ak niet vhodného pojmu alebo termínu, možno na jeho utvorenie použi� iné slovo alebo slovné spojenie, ktoré vyhovuje z významovej stránky. Nový pojem treba v zákone právne vymedzi�.

(3) V zákone sa musí dba� na jazykovú správnos�, štylistickú primeranos� a všeobecnú zrozumite¾nos� textu (§ 68 ods. 2 zákona  o rokovacom poriadku). Nemožno používa� slová alebo slovné spojenia, ktoré nezodpovedajú kodifikovanej podobe štátneho jazyka.33)	§ 3 ods. 3 a § 11 ods. 1 a 4 zákona è. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.) V zákone nemožno používa� na oznaèenie dvoch rozdielnych právnych subjektov také slovné spojenia, ako sú napríklad „základná a stredná škola“, „právnická a fyzická osoba“ a pod. Správne má by� uvedené „základná škola a stredná škola“, „právnická osoba a fyzická osoba“ a pod. Cudzie slová možno použi� len výnimoène, ak sú už súèas�ou používanej právnej terminológie, ak sa bežne používajú v upravovanom odvetví a ak ich nemožno nahradi� vhodným rovnocenným slovenským termínom. V záujme jazykovej správnosti má ten, kto pripravuje návrh zákona, vyžiada� si k nemu z tohto h¾adiska vyjadrenie odborných slovakistických jazykovedných pracovísk, najmä Jazykovedného ústavu ¼udovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

(4) Zákon musí by� v súlade so záväzkami, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv a iných medzinárodných dokumentov. Nevyhnutnou súèas�ou dôvodovej správy k návrhu zákona je vyhlásenie, že navrhovaná právna úprava je v súlade s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Príslušné medzinárodné zmluvy a medzinárodné dokumenty sa vymenujú.
III.

Do zákona sa nesmie prebera� (recipova�) ustanovenie iného zákona, lebo ustanovenie recipovaného zákona sa stáva súèas�ou zákona, do ktorého sa prebralo, vzh¾adom na to, že pri zrušení alebo pri zmene pôvodného zákona môže ïalej zosta� jeho èas� v platnosti ako súèas� iného zákona. V tomto prípade sa používa odkaz na iný zákon.

IV.
Systematika èlenenia návrhu zákona

(1) Návrh zákona sa po úvodnej vete, najmä ak ide o rozsiahlejší text, zaèína úvodnými ustanoveniami (úvodným ustanovením), ktoré obsahujú predmet úpravy zákona, t. j. okruh spoloèenských vz�ahov, ktoré má zákon upravi�. Pod¾a potreby možno sem vèleni� aj vymedzenie základných pojmov a právnych inštitútov zákona. Potom možno túto úvodnú èas� zákona oznaèi� ako „Základné ustanovenia“ („Základné ustanovenie“).

(2) Ak návrh zákona predpokladá vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu (ïalej len „vykonávací predpis“), musí obsahova� splnomocnenie na jeho vydanie. To neplatí, ak ide o vydanie nariadenia vlády. Splnomocnenie sa musí v zákone formulova� tak, aby z jeho znenia jasne vyplývalo, kto je splnomocnený na jeho vydanie a aké veci a v akom rozsahu sa majú v òom upravi�. Ak sa predpokladá vyda� na vykonanie zákona nariadenie vlády, možno to v návrhu zákona výslovne uvies�.

(3) Spoloèná úprava vecí týkajúca sa viacerých alebo všetkých ustanovení zákona sa spravidla zaraïuje do èasti oznaèenej nadpisom „Spoloèné ustanovenia“ („Spoloèné ustanovenie“).

(4) Vplyv navrhovaného zákona na právne vzťahy upravené doterajším zákonom treba do návrhu zákona zaradiť do časti označenej nadpisom „Prechodné ustanovenia“ („Prechodné ustanovenie“). To isté platí, ak časť ustanovení zákona má mať časovo obmedzenú platnosť.

(5) Zrušenie doterajších predpisov spolu s ustanovením o účinnosti zákona sa označuje spoločným nadpisom „Záverečné ustanovenia“ („Záverečné ustanovenie“).

(6) V zrušovacom ustanovení musia by� výslovne uvedené všetky všeobecne záväzné právne predpisy vyhlásené v Zbierke zákonov a Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ïalej len „zbierka zákonov“) vrátane právnych predpisov vyhlásených oznámením o ich vydaní,44)	§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z.) prípadne ich èasti, ktoré sa navrhovaným zákonom majú zruši�.

(7) V ustanovení o úèinnosti zákona sa uvádza deò, keï má zákon nadobudnú� úèinnos�. Pri navrhovaní úèinnosti zákona treba ráta� s lehotou potrebnou na prerokovanie návrhu zákona a s prípadným vrátením zákona prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie v národnej rade z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie vlády.55)	Èl. 87 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.) Súèasne treba ráta� s lehotou na vyhlásenie zákona.66)	Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z.)

(8) Pri ustanovení úèinnosti zákona treba ráta� aj s legisvakanciou tak, aby sa so zákonom ešte pred nadobudnutím jeho úèinnosti mohli zoznámi� všetci, ktorým je urèený. Výnimoèné ustanovenie úèinnosti dòom vyhlásenia77)	§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z.) treba obmedzi� len na prípady, v ktorých je to skutoène nevyhnutné, èo treba odôvodni�.

V.
Dôvodová správa

(1) Návrh zákona obsahuje aj dôvodovú správu, ktorá sa èlení na všeobecnú èas� a osobitnú èas�. 

(2) Dôvodová správa musí obsahova� zhodnotenie súèasného stavu najmä zo spoloèenskej, ekonomickej a právnej stránky s uvedením dôvodov potreby novej zákonnej úpravy, spôsobu jej vykonávania, jej hospodárskeho a finanèného dosahu, najmä vplyvu na rozpoèet verejnej správy, nároku na pracovné sily a organizaèné zabezpeèenie, ako aj rozbor ïalších otázok nevyhnutný na všestranné posúdenie návrhu zákona. V dôvodovej správe sa musí uvies� súlad návrhu zákona s ústavou, súvislos� s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a súlad návrhu zákona s právom Európskej únie. Dôvodová správa obsahuje okrem všeobecnej èasti aj odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu zákona.


