
Návrh nového zákona (nebo novelizace stávající úpravy) se 
předkládá předsedovi Poslanecké sněmovny, který jej 
postoupí organizačnímu výboru. Sekretariát Sněmovny návrh 
zařadí do evidence legislativních návrhů a přiřadí mu evidenč-
ní číslo, čímž se z něj stává sněmovní tisk. Předseda poté 
rozešle návrh zákona všem poslancům a klubům, aby se na 
jeho projednávání mohli připravit.

Zákonodárnou iniciativu mají:
a) Vláda

b) Poslanec
c) Skupina poslanců
d) Senát jako celek
e) Krajské zastupitelstvo 
    nebo zastupitelstvo hl. města. Prahy

Pokud není předkladatelem vláda, pošle jí 
předseda Sněmovny návrh k vyjádření stanoviska. 
Vláda vyjádří pozitivní, neutrální nebo negativní 
stanovisko do 30 dnů. Pokud se do této doby 
vláda nevyjádří, bere se, že se vyjádřila kladně.

Zejména vládní návrhy projednává:
Legislativní rada vlády
Projedná navrhovaný zákon a doporučí vládě 
stanovisko. Zkoumá soulad návrhu se stávající 
národní i mezinárodní legislativou. Legislativní 
rada vlády zasedá zpravidla jednou za 14 dní.

1. čtení
Při prvním čtení vystoupí navrhovatel zákona a zpravodaj navržený organi-
začním výborem. První čtení slouží k vysvětlení obsahu návrhu zákona. 

Návrh musí obsahovat:
1.) Přesné znění navrhovaného zákona

– v případě novely: text stávajícího zákona 
   s vyznačením navrhovaných změn

2.) Důvodovou zprávu

Poslanecká sněmovna
200 poslanců

Schéma standardního legislativního procesu v ČR

Vláda

Prezident

Senát
81 senátorů

Předseda Senátu postoupený návrh zákona předává 
organizačnímu výboru Senátu a z návrhu se stává 
senátní tisk. Senát se zabývá návrhem v jediném čtení, 
kterému předchází projednání v příslušném výboru.

2. čtení
Druhé čtení uvede opět 
navrhovatel a vystoupí 
zpravodaj výboru.

Poslanci předkládají 
pozměňovací návrhy

3. čtení
Třetí čtení se koná obvykle ve středu a v pátek do 14 hodin. 
Zahájit ho lze nejdříve po uplynutí 14 dnů po doručení 
pozměňovacích návrhů poslancům. Lhůta může být na žádost 
navrhovatele a se souhlasem Sněmovny zkrácena, a to 
nejméně na 7 dnů. V rozpravě lze navrhovat už jen opravy 
legislativně technických a jiných chyb nebo opakování 
druhého čtení.

Zamítnutí 
návrhu

Zamítnutí 
návrhu

Vráceno 
s pozměňovacími návrhy Odmítnutí zákona a vrácení 

do Poslanecké sněmovny 

Vrácení 
k dopracování

Schváleno

Sněmovna zákon přikáže 
k projednání některému 
z výborů.

Lhůta na projednání je 60 dnů (může 
být zkrácena na 30, nebo prodlouže-
na na 90 dnů). Výbor vydá doporuče-
ní k projednávanému návrhu.

Věcně příslušné výbory a komise 
přijímají stanoviska k návrhu. 
Návrh zákona nelze postoupit do 
druhého čtení, aniž by se k němu 
vyjádřily sněmovní výbory.

Rozprava
(časově 
neomezená)

Rozprava
(časově 
neomezená)

Podrobná rozprava, 
kdy je možno podávat 
podávat pozměňovací 
návrhy (časově 
neomezená).

Vrácení výboru 
k novému
projednání

Stažení návrhu navrhovatelem
Konec druhého čtení je poslední 
možností, kdy tak lze učinit.

lhůta na usnesení je 30 dnů
od postoupení Čtení Lhůta na vrácení přijatého 

zákona je 15 dnů ode dne, 
kdy mu byl postoupen.

Podpis 
prezidenta 
republiky

Podpis  předsedy 
vlády

Vyhlášení 
ve Sbírce zákonů

Senát se rozhodne 
nezabývat se návrhem 

Bez vyjádření

Návrh je postoupen
prezidentovi k podpisu

O zákonu vráceném prezidentem 
hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. 
Pokud přehlasuje prezidentovo veto 
nadpoloviční většinou všech poslanců 
(101 hlasů), je zákon přijat.

Poslanecká sněmovna hlasuje nejdříve o senátní 
verzi (prostou většinou). V případě zamítnutí 
hlasuje o původní verzi zákona (nadpoloviční 
většinou všech poslanců, tj. 101).

Poslanecká sněmovna 
může Senát přehlasovat, 
ale musí zákon schválit 
nadpoloviční většinou 
všech poslanců (101).

Vysloven souhlas ve znění odsouhlasených 
pozměňovacích návrhů

Zákon
nepřijat

Hlasování o návrhu na zamítnutí 
návrhu zákona.

Hlasování 
o pozměňova-
cích návrzích.

Rozprava
(časově 
neomezená)

V některých případech je možné navrhnout proceduru 
schválení zákona v prvém čtení, tzn. bez projednání ve 
výborech, bez procedury navrhování pozměňovacích 
návrhů a bez druhého a třetího čtení. Procedura je 
určena pro zákony, které nemají kontroverzní charak-
ter. Návrh k použití této procedury musí dát předkla-
datel zákona spolu s návrhem zákona a jeho odůvod-
nění musí být obsaženo v důvodové zprávě.


