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Jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje znovu o 
návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen 
nadpoloviční většinou všech poslanců. Pozměňovací návrhy nejsou při projednávání zamítnutého nebo 
vráceného návrhu zákona v Poslanecké sněmovně přípustné. 

O (prezidentem) vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou 
přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, 
zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. 

Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády. 

Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, postoupí Poslanecká sněmovna Senátu 
bez zbytečného odkladu. 

Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti dnů od jeho postoupení. Senát svým usnesením 
návrh zákona schválí nebo zamítne nebo vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy anebo vyjádří 
vůli nezabývat se jím.  

 Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu. Návrh zákona je přijat, 
jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců. Jestliže Senát návrh zákona vrátí Poslanecké 
sněmovně s pozměňovacími návrhy, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna ve znění schváleném Senátem. 
Jejím usnesením je návrh zákona přijat.  

Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, 
Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. 

K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen. 

Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů. K přijetí usnesení 
komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava 
jinak. 

Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti 
dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.  

Vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů. Nevyjádří-li se vláda do třiceti dnů od doby, kdy jí byl 
návrh zákona doručen, platí, že se vyjádřila kladně. 

 

 

 

 



 

Správné pořadí: 

Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů. K přijetí usnesení 
komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava 
jinak. 

Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, 
Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. 

Vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů. Nevyjádří-li se vláda do třiceti dnů od doby, kdy jí byl 
návrh zákona doručen, platí, že se vyjádřila kladně. 

Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, postoupí Poslanecká sněmovna Senátu 
bez zbytečného odkladu. 

Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti dnů od jeho postoupení. Senát svým usnesením 
návrh zákona schválí nebo zamítne nebo vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy anebo vyjádří 
vůli nezabývat se jím.  

 Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu. Návrh zákona je přijat, 
jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců. Jestliže Senát návrh zákona vrátí Poslanecké 
sněmovně s pozměňovacími návrhy, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna ve znění schváleném Senátem. 
Jejím usnesením je návrh zákona přijat. 

Jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje znovu o 
návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen 
nadpoloviční většinou všech poslanců. Pozměňovací návrhy nejsou při projednávání zamítnutého nebo 
vráceného návrhu zákona v Poslanecké sněmovně přípustné. 

Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti 
dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.  

O (prezidentem) vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou 
přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, 
zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. 

Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády. 

K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen. 

 

 

*některé z odstavců mají zaměnitelné pořadí 
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