Platné znění ustanovení zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, kterých se týká novelizace,
s vyznačením navrhovaných změn
Podávání návrhů zákonů
§ 86
(1) Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo
zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku (dále jen "navrhovatel"). Za Senát,
vládu a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku mohou jednat jen jejich
členové, kteří byli takovým jednáním zvlášť pověřeni. Jde-li o návrh skupiny poslanců,
odůvodní ho poslanec, který je jejím členem a kterého tím tato skupina pověří.
(2) Návrh zákona musí obsahovat přesné znění toho, na čem se má Sněmovna usnést.
(3) Součástí návrhu zákona je důvodová zpráva, která odůvodňuje principy nové
právní úpravy. Zhodnotí se v ní platný právní stav a vysvětlí nezbytnost nové úpravy v jejím
celku (obecná část) i jednotlivá ustanovení (zvláštní část). Důvodová zpráva obsahuje též
předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy, zejména nároky na státní
rozpočet, rozpočty krajů a obcí a zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními
smlouvami podle čl. 10 Ústavy a s ústavním pořádkem České republiky. Nezbytnost
navrhované právní úpravy a její hospodářský a finanční dosah se v důvodové zprávě
dokládají rovněž posouzením alternativ navrhované právní úpravy a odhadem dopadů
na výdaje právnických a fyzických osob.
(4) Má-li být k zákonu vydán prováděcí předpis, může si organizační výbor vyžádat
od navrhovatele jeho návrh. Návrh takového předpisu předloží navrhovatel vždy, má-li nabýt
účinnosti současně se zákonem.
(5) Jde-li o návrh novely zákona, návrh se předkládá se zněním platného zákona
nebo jeho části, jíž se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.
(6) Navrhovatel může vzít svůj návrh zákona zpět až do ukončení druhého čtení
zákona. Poté může vzít takový návrh zpět jen se souhlasem Sněmovny.
(6) Navrhovatel může vzít svůj návrh zákona zpět, dokud Sněmovna nepřikročí
k hlasování o tom, zda s návrhem zákona vyslovuje souhlas.
§ 87
(1) Návrh zákona se předkládá předsedovi Sněmovny. Ten jej postoupí
organizačnímu výboru.
(2) Návrh zákona se doručí všem poslancům. Pokud není navrhovatelem vláda,
předseda Sněmovny ji požádá, aby se do 30 dnů od doručení žádosti k návrhu svým
stanoviskem vyjádřila.
(2) Návrh zákona se doručí poslaneckým klubům. Současně předseda Sněmovny
posoudí, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení, zda návrh zákona splňuje podmínky
pro podání návrhu zákona podle § 86. Nejsou-li podmínky splněny, vrátí předseda
Sněmovny návrh zákona navrhovateli k odstranění vad. Proti postupu předsedy
Sněmovny může navrhovatel podat námitku k organizačnímu výboru, který nejpozději
do třiceti dnů od doručení námitky rozhodne o splnění podmínek podle § 86 s konečnou
platností.

(3) Pokud jsou podmínky pro podání návrhu zákona podle § 86 splněny,
předseda Sněmovny rozešle neprodleně návrh zákona všem poslancům. Pokud není
navrhovatelem vláda, požádá ji, aby se do 30 dnů od doručení žádosti k návrhu svým
stanoviskem vyjádřila.
(3) (4) Vláda zasílá své stanovisko k návrhu zákona předsedovi Sněmovny.
Prvé čtení návrhu zákona
§ 90
(1) Návrh zákona uvede navrhovatel; po něm vystoupí zpravodaj, kterého určí
organizační výbor nebo předseda Sněmovny (§ 88). Po vystoupení navrhovatele a zpravodaje
se koná obecná rozprava.
(2) Navrhovatel může, současně s návrhem zákona, navrhnout Sněmovně, aby
s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení. Odůvodnění takového návrhu musí být
uvedeno v důvodové zprávě. V případě, že důvodem je provedení závazků vyplývajících ze
smluv, kterými je Česká republika vázána, předloží předkladatel k návrhu český překlad
úplného znění těch právních norem, které mají být provedeny.
(3) Návrh podle odstavce 2 nelze projednat, vznesou-li proti němu před ukončením
obecné rozpravy námitku nejméně 2 poslanecké kluby nebo 50 poslanců, anebo jde-li o návrh
ústavního zákona, návrh zákona o státním rozpočtu nebo mezinárodní smlouvu podle čl. 10
Ústavy.
(4) Návrh nelze projednat na schůzi, o jejímž svolání nebyli poslanci vyrozuměni
podle § 51 odst. 6.
(5) Byl-li podán návrh podle odstavce 2, rozhodne Sněmovna po skončení obecné
rozpravy, zda bude v jednání pokračovat tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas
již v prvém čtení. Jestliže Sněmovna takový návrh schválí, zahájí předsedající o návrhu
zákona podrobnou rozpravu.
(6) V podrobné rozpravě podle odstavce 5 nelze podat pozměňovací nebo jiné
návrhy a lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a jeho legislativně
technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb. Na závěr prvého čtení se
Sněmovna usnese po závěrečném vystoupení navrhovatele a zpravodaje, zda s návrhem
zákona vyslovuje souhlas.
(7) Nebyl-li podán návrh podle odstavce 2 nebo Sněmovna takový návrh neschválila
anebo nevyslovila souhlas s návrhem zákona podle odstavce 6, může se Sněmovna usnést, že
vrátí návrh zákona navrhovateli k dopracování nebo že jej zamítne. Nerozhodne-li tak,
přikáže návrh zákona k projednání výboru, popřípadě několika výborům, a to podle návrhu
organizačního výboru nebo předsedy Sněmovny. Kterýkoli z poslanců může podat jiný návrh
na přikázání; o takovém návrhu rozhodne Sněmovna bez rozpravy. Přikáže-li Sněmovna
návrh zákona pouze jednomu výboru, je tento výbor výborem garančním; přikáže-li
návrh zákona více výborům, určí současně, který z nich je výborem garančním. Byl-li
návrh zákona přikázán výboru k projednání, nelze jej již vrátit navrhovateli k dopracování.
Druhé čtení návrhu zákona
§ 94
(1) Nerozhodla-li Sněmovna podle § 93 odst. 2, že návrh zákona vrací výboru
k novému projednání, koná se po obecné rozpravě rozprava podrobná. Sněmovna se v ní
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může usnést, že projedná některá ustanovení návrhu zákona odděleně. Během podrobné
rozpravy se předkládají k návrhu zákona pozměňovací, popřípadě jiné návrhy.
(2) Pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se zcela nahrazuje text
původního návrhu (komplexní pozměňovací návrh), může podat jen garanční výbor. K
návrhu zákona nelze podat pozměňovací návrh, který věcně nesouvisí s předmětem
původního návrhu.
(3) Pozměňovací návrh se předkládá s odůvodněním, které vysvětlí jeho
nezbytnost, vztah k návrhu zákona jako celku a k jeho jednotlivým ustanovením,
slučitelnost s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy a s ústavním pořádkem
České republiky a předpokládaný hospodářský a finanční dosah přijetí pozměňovacího
návrhu. Předpokládá-li pozměňovací návrh vydání prováděcího předpisu, obsahuje
odůvodnění pozměňovacího návrhu podrobný popis úpravy prováděcího předpisu.
(2) (4) Souhrn podaných pozměňovacích návrhů, popřípadě jiných návrhů se doručí
všem poslancům.
(3) (5) I po podrobné rozpravě může Sněmovna vrátit návrh zákona výboru
k novému projednání.
(4) (6) Pokud zazněl ve druhém čtení návrh na zamítnutí návrhu zákona, Sněmovna
o něm hlasuje ve třetím čtení po ukončení rozpravy (§ 95 odst. 3 ).
(7) Pozměňovací návrh předložený k návrhu zákona ve druhém čtení
poslancem, projedná garanční výbor; přitom se postupuje přiměřeně podle § 92.
§ 95
Třetí čtení návrhu zákona
(1) Třetí čtení návrhu zákona lze zahájit nejdříve za 72 hodin po doručení souhrnu
podaných pozměňovacích návrhů, usnesení garančního výboru k nim, popřípadě jiných
návrhů poslancům. Lhůta podle věty první může být na návrh navrhovatele a se souhlasem
Sněmovny zkrácena, a to nejvýše na 48 hodin. Návrh na zkrácení lhůty podle věty první musí
být podán ve druhém čtení v rámci podrobné rozpravy.
(2) Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu
legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy,
které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na
opakování druhého čtení.
(3) Na závěr třetího čtení Sněmovna nejdříve hlasuje o návrzích na zamítnutí návrhu
zákona vznesených ve druhém čtení, poté o pozměňovacích, popřípadě jiných návrzích k
návrhu zákona. Pokud byly přijaty pozměňovací návrhy, přeruší předsedající na návrh
navrhovatele nebo poslaneckého klubu třetí čtení návrhu zákona na dobu nezbytně
nutnou, nejméně však na 24 hodin, k posouzení dopadů přijatých pozměňovacích
návrhů na podobu a účel návrhu zákona. Poté se Sněmovna usnese, zda s návrhem zákona
vyslovuje souhlas.
§ 100a
Zákonodárný proces za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu
(1) Požádá-li vláda za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, aby vládní návrh
zákona byl Parlamentem projednán ve zkráceném jednání, přikáže předseda Sněmovny návrh
zákona neprodleně jednomu z výborů a současně stanoví nepřekročitelnou lhůtu, do které mu
má výbor předložit usnesení se stanoviskem k věci.
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(2) Výbor v usnesení navrhne, zda se má konat o návrhu zákona obecná rozprava a
o kterých částech se povede rozprava podrobná.
(3) K projednání návrhu zákona svolá předseda Sněmovny neprodleně schůzi
Sněmovny; koná-li se již schůze Sněmovny, zařadí se projednávání návrhu zákona přednostně
na její pořad. Ustanovení § 51 odst. 6, § 53, § 54 odst. 4 věty druhá až osmá, § 54 odst. 6 a 7,
§ 59 odst. 1 a 2, § 60, § 93 odst. 2 věta druhá, § 94 odst. 2 a 3 § 94 odst. 4 a 5, § 95 odst. 1,
ustanovení o lhůtě 24 hodin uvedené v § 57 odst. 1 a § 92 odst. 2, ustanovení o vyčlenění
doby jednání podle § 95a, § 111 odst. 1 a § 112 odst. 4 a ustanovení o lhůtě deseti dnů
uvedené v § 89 a § 97 odst. 3 a 4 se při zkráceném jednání nepoužijí.
(4) Ustanovení § 90 a 91 o prvém čtení návrhu zákona se při zkráceném jednání
nepoužijí. Sněmovna může rozhodnout, že od obecné rozpravy ve druhém čtení návrhu
zákona upouští, a omezit řečnickou dobu v rozpravách ve zkráceném jednání až na 5 minut.
Třetí čtení návrhu zákona může následovat bezprostředně po čtení druhém. Podání návrhu na
opakování druhého čtení není přípustné. Poslanec může v obecné nebo podrobné rozpravě ve
druhém čtení návrhu zákona vystoupit nejvýše dvakrát a v rozpravě ve třetím čtení nejvýše
jednou.
(5) Sněmovna projedná návrh zákona ve zkráceném jednání i tehdy, když jí určený
výbor nepředloží ve stanovené lhůtě usnesení podle odstavce 1; v takovém případě určí
zpravodaje předseda Sněmovny.
(6) Sněmovna se o návrhu zákona usnese do 72 hodin od jeho podání.
(7) Ve zkráceném jednání podle odstavců 1 až 6 nelze projednat návrh ústavního
zákona.
§ 106
Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu
(1) Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu lze zahájit nejdříve 48 hodin po
skončení čtení druhého. Ustanovení § 54 odst. 4 věty pátá, šestá a sedmá a § 95a se pro třetí
čtení návrhu zákona o státním rozpočtu nepoužijí.
(2) Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu
legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy,
které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na
opakování druhého čtení.
(3) Na závěr třetího čtení Sněmovna hlasuje o pozměňovacích, popřípadě jiných
návrzích. Pokud byly přijaty pozměňovací návrhy, přeruší předsedající na návrh
navrhovatele nebo poslaneckého klubu třetí čtení návrhu zákona na dobu nezbytně
nutnou, nejméně však na 24 hodin, k posouzení dopadů přijatých pozměňovacích
návrhů na podobu návrhu zákona. Poté se Sněmovna usnese, zda s návrhem zákona
o státním rozpočtu vyslovuje souhlas.
§ 120c
(1) Předložením stejnopisu podkladu v elektronické podobě se rozumí takové jeho
zpřístupnění Kanceláři sněmovny, které umožňuje, aby byl stejnopis v elektronické podobě
bez dalších úprav zveřejněn v souladu s tímto zákonem.
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(2) Navrhovatel je povinen ověřit si u Kanceláře sněmovny technické požadavky na
předkládání stejnopisů v listinné a elektronické podobě, aby mohl dostát požadavku podle
odstavce 1.
(3) Nesplňuje-li předložený stejnopis v listinné nebo elektronické podobě požadavky
stanovené tímto zákonem, s výjimkou podmínek pro podání návrhu zákona podle § 86,
má se za to, že nebyl předložen; předseda Sněmovny vyzve navrhovatele k odstranění
zjištěných nedostatků do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení.
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