
Stručný harmonogram legislativního procesu 

(na příkladu návrhu zákona) 

 

Podněty k návrhu změny právní úpravy návrhu zákona (ve formě nového návrhu 

zákona nebo návrhu novely zákona) shromáždí věcně příslušný odborný útvar resortu MZE 

(odbor MZE nebo resortní instituce MZE). Tyto podněty vyplývají zejména z:  

 Programového prohlášení vlády a vládních strategických dokumentů,  

 legislativních závazků České republiky k Evropské unii,  

 ostatních dříve přijatých usnesení vlády,  

 vlastních potřeb resortu,  

 požadavků a návrhů odborné veřejnosti (nevládní organizace zastupující zemědělce, 

vysoké školy, výzkumné a vědecké instituce apod.) nebo i jednotlivých občanů.  

 

Z těchto podnětů sestaví věcně příslušný odborný útvar resortu MZE pracovní návrh 

zákona, který spolu s nezbytnými materiály (důvodová zpráva, RIA - hodnocení dopadů 

regulace, srovnávací tabulka EU-ČR, rozdílová tabulka ČR-EU) předá k legislativní úpravě 

a posouzení odboru legislativnímu MZE. Odbor legislativní MZE následně ve spolupráci 

s věcně příslušným odborným útvarem resortu MZE provází návrh zákona celým 

legislativním procesem a poskytuje legislativní součinnost a spolupráci.  

 

Jednotlivé fáze oficiálního legislativního procesu návrhu zákona, při jeho standardním 

a bezkonfliktním způsobu projednávání, jsou obecně následující:  

 

 Vnitřní připomínkové řízení a jeho vypořádání – připomínkování návrhu zákona 

v rámci resortu MZE, odbornými institucemi MZE, Antibyrokratickou komisí MZE, poradci 

ministra.  

 

 Porada vedení MZE – projednání návrhu zákona kolektivním orgánem vedení MZE, 

které obsahuje i odsouhlasení ministrem.  

 

 Meziresortní připomínkové řízení a jeho vypořádání – připomínkování návrhu zákona 

v rámci veřejné správy (ostatní resorty a vládní instituce), odborné veřejnosti (nevládní 

organizace zastupující zemědělce, vysoké školy, výzkumné a vědecké instituce apod.) 

nebo i jednotlivými občany.  

 

 Předložení na Úřad vlády a projednání vládou – před předložením na jednání schůze 

vlády je návrh zákona projednáván odbornými legislativními útvary Úřadu vlády 

(pracovní komise Legislativní rady vlády, odbor vládní legislativy, odbor kompatibility, 

odbor pro hodnocení dopadů regulace, Legislativní rada vlády).  



 
 Předložení do Poslanecké sněmovny a projednání v Poslanecké sněmovně 

– po schválení vládou je návrh zákona předložen do Poslanecké sněmovny, kde obdrží 

číslo sněmovního tisku a je určen poslanec – zpravodaj, který se návrhem zákona 

detailně zabývá a odpovídá za proceduru jeho projednání. Na úrovni Poslanecké 

sněmovny je návrh zákona projednáván následujícím postupem:  

 projednání na plénu Poslanecké sněmovny v 1. čtení,  

 projednání v garančním výboru, případně v dalších výborech Poslanecké 

sněmovny,  

 projednání na plénu Poslanecké sněmovny v 2. čtení,  

 znovu projednání v garančním výboru Poslanecké sněmovny,  

 projednání na plénu Poslanecké sněmovny v 3. čtení (závěrečné schvalování).  

 
 Předložení do Senátu a projednání v Senátu – po schválení Poslaneckou sněmovnou 

je návrh zákona předložen do Senátu, kde obdrží číslo senátního tisku a je určen 

senátor – zpravodaj, který se návrhem zákona detailně zabývá a odpovídá za proceduru 

jeho projednání. Na úrovni Senátu je návrh zákona projednáván následujícím postupem:  

 projednání v garančním výboru, případně v dalších výborech Senátu,  

 projednání na plénu Senátu (závěrečné schvalování).  

 
 Předložení k podpisu prezidentovi republiky.  

 

 Předložení k publikaci do redakce Sbírky zákonů.  

 

 Vyhlášení ve Sbírce zákonů.  

 

Poznámka:  

V případě legislativního úkolu ve formě návrhu věcného záměru, návrhu nařízení 

vlády nebo návrhu novely nařízení vlády končí legislativní proces na úrovni vlády.  

V případě legislativního úkolu ve formě návrhu vyhlášky nebo návrhu novely vyhlášky 

končí legislativní proces na úrovni pracovní komise Legislativní rady vlády. 

 

 

 


