LEGISLATIVNÍ
PROCES

Vládní návrh zákona
Vnitřní připomínkové řízení
Příprava vládních návrhů zákonů
a jejich věcných záměrů vzniká
na jednotlivých ministerstvech.
Každý resort po vytvoření návrhu
zákona předkládá návrh na svá
připomínková místa a určuje lhůtu
pro uplatnění komentářů.

Vnější připomínkové řízení
Návrh zákona vypracuje příslušné
ministerstvo, popřípadě člen
vlády. Návrh je vložen do
elektronické knihovny a příslušný
orgán určí lhůtu pro připomínky.
Lhůta je typicky 20 dní, může však
být i delší. Výjimečně může být

lhůta zkrácena, minimálně
však na 5 dní. Součástí návrhu
je i důvodová zpráva, která má
obecnou a zvláštní část.
Po zpracování návrhu zákona
dle připomínek se předloží vládě
a Legislativní radě vlády.

Návrh

Pokud vláda schválí předložený návrh, jedná
se o vládní návrh zákona, který je následně
v elektronické a listinné podobě zaslán
předsedovi Poslanecké sněmovny ČR.
Pro návrhy nařízení vlády a vyhlášek jsou
uplatňovány stejné lhůty jako pro věcné
návrhy zákonů, tedy 15 dní. Následně jsou tyto
právní předpisy zveřejňovány ve sbírce zákonů.

Nevládní návrh zákona

3. čtení je možné zahájit
nejdříve po uplynutí
14 dní od doručení
souhrnu všech pozměňovacích návrhů poslancům.
V posledním čtení
se již nekoná rozprava
o obecné části zákona, ale
mohou být navrhovány
pouze legislativně
technické úpravy.
Následují hlasování.

Zákonodárnou iniciativou v České
republice disponuje mimo vládu
také poslanec, skupina poslanců,
Senát jako celek a Krajské
zastupitelstvo nebo Zastupitelstvo
hl. města Prahy.

Návrh prochází do 3. čtení.
Před tím je však ještě
postoupen garančnímu
výboru, který zaujme
stanovisko k jednotlivým
pozměňovacím návrhům
Návrh je vrácen výboru k novému projednání
a určí v jakém pořadí se
o nich bude ve 3. čtení
2. čtení
hlasovat.

V případě, že se jedná o nevládní
návrh zákona, zašle předseda
Poslanecké sněmovny tento návrh
vládě k vyjádření stanoviska.
Stanovisko vlády může být
pozitivní, neutrální nebo negativní
a má být vyjádřeno do 30 dnů.
Pokud se vláda nevyjádří, má se
za to, že s návrhem souhlasí.

Vláda
Poslanecká
sněmovna
200 poslanců

Návrh je
zamítnut

3. čtení
Nejprve se hlasuje o návrzích
na zamítnutí návrhu zákona
jako celku, pokud se takové
návrhy objeví ve 2. čtení

Návrh je stažen
navrhovatelem

Postupně se hlasuje o jednotlivých
pozměňovacích návrzích
Na závěr se hlasuje o usnesení,
zda Sněmovna návrh schválí, či nikoli

Druhé čtení začíná uvedením návrhu
zákona navrhovatelem, následován
poslancem zpravodajem, který představí
Sněmovně stanoviska a průběh jednání
výborů. Poté proběhne obecná
a případně také podrobná rozprava.
Během podrobné rozpravy mohou
poslanci opět předkládat pozměňovací
návrhy, které jsou následně rozeslány
všem poslancům. Obě tyto rozpravy
nejsou časově omezené. Na konci druhého

Poslanecká sněmovna má
v současné době 18 výborů,
každý z nich má dále různý
počet podvýborů. Výbory,
kterým byl návrh zákona
přidělen, mají 60 (výjimečně 30–90)
dní na projednání a přijetí
stanoviska k návrhu.

Schůze výboru jsou zásadně veřejné.
Ve výborech mohou vznikat první
pozměňovací návrhy.

Návrh prochází do
2. čtení a přikáže se
garančnímu výboru
a případně dalším
výborům, které
navrhuje organizační
výbor nebo předseda
Sněmovny.

Návrh je vrácen
k dopracování
předkladateli

čtení jsou 3 možné scénáře.

3 možnosti schválení návrhu

1. čtení
V prvním čtení vystoupí
navrhovatel zákona
a společně se zpravodajem,
který je navržen
organizačním výborem,
představí a shrne hlavní
obsah zákona. Následuje
rozprava, která není nijak
časově limitována, a dále
hlasování, které má tři
možné výsledky.

Prezidentem odmítnutý
návrh zákona je vrácen zpět
do Poslanecké sněmovny,
která může prezidentské
veto přehlasovat absolutní
většinou poslanců
(101 hlasů).

Senát se nevyjádří

Návrh není
schválen

V případě přijetí
návrhu zákona je
tento návrh
postoupen do
Senátu Parlamentu
České republiky,
který má 30 dní
na vyjádření.

Senát

81 senátorů

Čtení
Jakmile předseda Senátu
návrh zákona obdrží, předá
jej organizačnímu výboru.
Po projednání návrhu
v příslušném výboru
následuje jediné čtení
v Senátu.

Návrh
zamítnut.
V případě zamítnutí
návrhu se zákon
vrací do Poslanecké
sněmovny, která jej
může absolutní
většinou
(101 hlasů) potvrdit
a zákon je tak
schválen i přes
nesouhlas
Senátu.

Návrh vrácen do
Poslanecké sněmovny
s pozměňovacími
návrhy.
Poslanecká sněmovna
nejprve hlasuje o návrhu
zákona ve znění Senátu.
Pokud tento návrh není
přijat, hlasuje se o návrhu
zákona v původním znění,
tedy tak, jak jej Sněmovna
postoupila Senátu,
přičemž k jeho přijetí je
potřeba absolutní většina
(101 hlasů).

Senát návrh schválí
bez pozměňovacích
návrhů

Prezident

Senát se rozhodne
návrhem nezabývat

Návrh je
postoupen
prezidentu
republiky.

Prezident republiky
může vůči
postoupenému
návrhu uplatnit tzv.
prezidentské veto.
Na podpis zákona
nebo případné veto
má prezident 15 dní
od postoupení
návrhu Senátem.

V případě podepsání
je zákon vyhlášen
ve Sbírce zákonů
a stává se platným.
Po uplynutí
legisvakanční lhůty
nabývá zákon
účinnosti, čímž
legislativní proces
končí.

