
O projektu 
Cílem projektu, který připravil Odbor tiskový a styku s veřejností, je přiblížit a objasnit 
studentům středních škol a gymnázií proces přípravy legislativních materiálů ve vládě, včetně 
jejich projednání a obhájení při zasedání vlády ve Strakově akademii. Cílovou skupinou 
projektu jsou studenti 3. ročníků středních škol a gymnázií, kteří v praxi absolvují celý proces 
přípravy vládního materiálu v přiměřeně zjednodušené podobě.  
 
Úkolem týmů bylo připravit věcný záměr návrhu zákona na simulované zasedání vlády, 
včetně všech formálních náležitostí (tj. obálka, průvodní dopis, předkládací zpráva, materiál, 
vypořádání připomínek, tisková zpráva) a na zasedání vlády tento materiál před ostatními 
„ministerstvy“ obhájit. 
 
Každé gymnázium zastupuje v rámci projektu jeden tým. Jednotlivé týmy vystupují v rámci 
legislativního procesu za konkrétní ministerstva, která byla týmům přiřazena losováním při 
slavnostním zahájení 17. prosince 2010 ve Strakově akademii. Na zasedání vlády bude tým 
reprezentovat vždy jeden zástupce („ministr“) spolu se dvěma poradci. Zasedání vlády je 
vyvrcholením půlroční přípravy legislativního materiálu a proběhne v zasedací místnosti 
vlády ve Strakově akademii. 
 
Ve svých návrzích se zástupci škol věnovali problematice přeplněných věznic, využití 
zemědělské půdy, omezení nové zástavby, problematice povinného nošení reflexních vest pro 
cyklisty a chodce mimo obec, snížení věku pro udělení řidičského průkazu, otázce přijetí Eura 
v České republice, zvýhodnění občanů aktivně dbajících o své zdraví, přidělování sociálních 
dávek, ekologii hromadné dopravy, autorskému zákonu, zákonu o diplomacii, bezdomovectví, 
aktivním zálohám v armádě ČR a také na problematice legalizace prostituce v ČR.  
 
Prvního ročníku projektu Simulované zasedání vlády se účastní studenti pražských gymnázií 
Na Zatlance, Jana Nerudy, Akademického gymnázia Štěpánská, Nad Štolou, Christiana 
Dopplera a Jaroslava Heyrovkého, brněnského gymnázia J.G. Mendela, gymnázií ze Skutče, 
Sokolova, Ostrova, Blanska, Kladna a Chebu. 
 
 
Harmonogram: 
17. 12. 2010   Úřad vlády ČR. Úvodní setkání se studenty. Představení projektu, 
   způsob práce,  kontakty, losování ministerstev, komunikace. Exkurze do 
   Kramářovy vily. 
do 15. 1. 2011  Výběr témat studentskými týmy ke zpracování. 
do 15. 3. 2011  Vytvoření věcného návrhu zákona. 
do 30. 4. 2011  Připomínkové řízení. 
do 31. 5. 2011  Vypořádání připomínek. 
28.6..2011   Zasedání vlády ve Strakově akademii. 
 


