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VZNIK ZÁKONA / NÁVRH, SCHVALOVÁNÍ, PLATNOST A ÚČINNOST

Příprava, postup a projednání zákonů ve vládě a v zákonodárném sboru
Věcný záměr zpracovaný ministerstvem a jeho projednání ve vládě (např. Zákon o
vysokých školách a diskuze kolem něj, více v kapitole 9)
Návrh zákona jde v paragrafovém znění do vlády
Důvodová a předkládací zpráva
Návrh prováděcího předpisu
Projednání návrhu zákona před jeho předložením PS
meziministerské připomínky,
posouzení Legislativní radou vlády,
projednání v pracovních komisích,
Vládní návrh zákona, schválení vládou, předání předsedovi PS
Zařazení zákona na nejbližší schůzi PS
První čtení zákona – uvedení navrhovatelem, vystoupení zpravodaje
Přikázání návrhu k projednání do výborů (60 dnů s možností zkrátit – prodloužit)
Druhé čtení návrhu zákona a obecná rozprava eventuální pozměňovací návrhy
Třetí čtení návrhu zákona
Schválení zákona v PS:
Pokud PS schválí zákon, postoupí jej Senátu. Senát schválí nebo zamítne, a to bez
zbytečného odkladu
Zamítnutý zákon se vrací do PS s pozměňovacími návrhy
Jestliže je zákon přijat nadpoloviční většinou všech poslanců v PS, je návrh opět
přijat.
Schválený zákon se postoupí prezidentu republiky. Ten má právo do 15 dnů od předložení
zákon s odůvodněním vrátit. (u ústavních zákonů však toto právo nemá)
PS opět o vráceném zákonu hlasuje. Jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech
poslanců, je zákon přijat.
Přijaté zákony podepisuje předseda PS, prezident, předseda vlády.
Platný je ten zákon, který byl vyhlášen, tj. uveřejněním ve Sbírce zákonů. Podobně jsou
zveřejněny i mezinárodní smlouvy schválené parlamentem, a to shodně jako zákon.
Poslední paragraf každého zákona stanoví den jeho účinnosti.
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Stav legislativní nouze
Při ohrožení základních práv a svobod občanů = zkrácený legislativní proces – odpadá 1
čtení a další procedury.
Iniciativa k tvorbě zákonů
k podávání návrhů zákonů (legislativní iniciativě) jsou oprávněni
jednotlivý poslanci,
skupiny poslanců,
Senát,
vláda nebo zastupitelstvo vyššího samosprávného celku.
jiné osoby prostřednictvím uvedených subjektů. Občan především s poslancem.
Usnášení schopnost komor parlamentu
Přítomna je minimálně třetina poslanců z 200 (67)
K přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů tzv. prostá většina (34)
K přijetí ústavního zákona a mezinárodní smlouvy 3/5 všech zvolených v PS (120) a 3/5
přítomných senátorů (49) to je tzv. kvalifikovaná většina
Válečný stav
Může ho vyhlásit pouze Parlament (ne prezident) a pouze Parlament může vyslat
ozbrojené síly mimo území ČR.
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