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Legislativní proces 

 

 

Legislativní proces je proces tvorby, 

navrhování a schvalování zákonů na 

základě zákonodárné iniciativy osob a 

institucí, které zákonodárnou iniciativu 

mají. 



Zákonodárnou iniciativu 

mají: 
 

• Vláda 

 

• Poslanci nebo skupiny poslanců 

 

• Senát jako celek 

 

• Zastupitelstvo kraje jako celek 

 



Zákonodárný proces 

• Návrh zákona (ať již jej navrhuje 

kdokoli) je nejprve projednán vládou. 

• Vláda se k zákonu vyjádří buď kladně 

nebo záporně. 

• Vládou projednaný návrh zákona pak 

putuje do Poslanecké sněmovny, ať 

už je stanovisko vlády jakékoli. 



Projednávání zákona ve 

sněmovně 
Poslanecká sněmovna projedná zákon 

v trojím čtení: 

• 1. čtení – sněmovna se rozhoduje, 

zda se zákonem bude zabývat. 

• 2. čtení – zákon je projednán ve 

výborech; poslanci k němu mohou 

vznášet připomínky a pozměňující 

návrhy. 



Projednávání zákona ve 

sněmovně 

• 3. čtení – o zákonu jako celku se 

hlasuje na plénu Poslanecké 

sněmovny – v této fázi již nelze zákon 

jakkoli upravovat či měnit. 

 



Projednávání zákona ve 

sněmovně 
• Sněmovnou schválený zákon putuje 

do Senátu. 

• Sněmovna je při hlasování o běžném 

zákonu usnášeníschopná, jestliže je 

přítomna alespoň 1/3 poslanců (67). 

• Zákon je schválen je-li pro jeho 

schválení nadpoloviční většina 

přítomných poslanců. 



Budova Poslanecké 

sněmovny 

Jan Polák, licence Creative Commons, BY-SA, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%

A9_republiky.jpg, licence CC, (cit. 2012-11-7) 



Projednávání zákona v 

Senátu 
• Senát projednává zákony schválené 

Poslaneckou sněmovnou. 

• Senát projednává zákony ve trojím 

čtení stejně jako sněmovna. 

• Senát musí zákon projednaný 

sněmovnou projednat ve lhůtě 30 

dnů, jinak se má za to, že se 

zákonem vyslovil souhlas. 



Projednávání zákona v 

Senátu 
Senát svým usnesením návrh zákona: 

• schválí ve znění přijatém sněmovnou, 

• odmítne, 

• vrátí sněmovně s pozměňujícími 

návrhy, 

• vyjádří vůli zákonem se nezabývat. 



Valdštejnský palác – sídlo 

Senátu 

Krokodýl, licence Creative Commons, BY-SA, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senat_2833.jpg?uselang=cs licence CC, (cit. 2012-11-28)  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senat_2833.jpg?uselang=cs


Projednávání zákona v 

Senátu 
• Pokud Senát zákon schválí nebo se 

jím nezabývá, zákon putuje k 

prezidentu republiky. 

• Pokud je zákon Senátem odmítnut, 

může sněmovna přehlasovat veto 

Senátu nadpoloviční většinou všech 

poslanců (101). 

 



Projednávání zákona v 

Senátu 
• Pokud Senát vrátí zákon do 

Poslanecké sněmovny s 

pozměňujícími návrhy, hlasuje 

sněmovna o zákonu ve znění Senátu. 

• Pokud sněmovna zákon ve znění 

Senátu neschválí, hlasuje znovu o 

návrhu zákona původně schváleném 

sněmovnou. 



Projednání zákona v Senátu 

• Sněmovní verze zákona musí být v 

takovém případě schválena 

nadpoloviční většinou všech 

poslanců. 



Role prezidenta v 

legislativním procesu 
• Návrh zákona, který prošel 

sněmovnou a Senátem je na závěr 

celého procesu schvalován ještě 

prezidentem. 

• Prezident má lhůtu 15 dnů, aby se k 

návrhu zákona vyjádřil. 

• Pokud se prezident ve stanovené 

lhůtě nevyjádří, má se za to, že se 

zákonem projevil souhlas. 

 



Role prezidenta republiky v 

legislativním procesu 
• Prezident republiky zákon schválí – 

zákon se vyhlásí. 

• Prezident republiky zákon s 

připomínkami odmítne – o zákonu 

znovu hlasuje Poslanecká sněmovna. 

• Sněmovna může přehlasovat tzv. 

suspenzivní veto prezidenta 

nadpoloviční většinou všech 

poslanců. Jinak platí, že zákon nebyl 

přijat.  



Matěj Baťha, licence Creative Commons, BY-SA, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sv%C4%9Bt_knihy_2009_-_V%C3%A1clav_Klaus_2.jpg licence CC, 

(cit. 2012-11-28)  
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Platnost a účinnost zákona 

• Schválený zákon se vyhlásí 

zveřejněním ve sbírce zákonů a stává 

se tak platným. 

• Účinným se zákon stává od data, 

které je v zákonu uvedeno. 

• Doba mezi platností (vyhlášením) 

zákona a nabytím účinnosti se nazývá 

legisvakační. 

  



Výjimky v zákonodárném 

procesu 
 

• Schvalování ústavních zákonů 

 

 

• Schvalování státního rozpočtu 

 



Schvalování ústavního 

zákona/změny 
• Ke schválení ústavního zákona nebo 

změny Ústavy ČR je zapotřebí tří 

pětinové většiny všech poslanců a 

všech senátorů. 

• Zároveň platí, že v případě hlasování 

o změně ústavy nebo ústavním 

zákoně nemůže Poslanecká 

sněmovna přehlasovat Senát (obě 

komory se musí shodnout). 



Schvalování ústavního 

zákona/změny 
 

 

• Prezident republiky nemůže 

odmítnout ústavní zákon nebo změnu 

ústavy, které byly schváleny 

Parlamentem ČR. 



Schvalování zákona o 

státním rozpočtu 
• Zákon o státním rozpočtu je 

předkládán vládou a hlasuje o něm 

pouze Poslanecká sněmovna a 

schvaluje jej prezident republiky. 

• Senát do hlasování o rozpočtu nijak 

nezasahuje. 
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Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech škol a  

školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Dílo smí být dále šířeno 

pod licencí CC BY-SA. 
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