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Úvod 

Legislativní proces schvalování zákonů je důležitým prvkem demokratického systému. 

Je třeba, aby tento systém nebyl zbytečně zdlouhavý a hlavně, aby byl funkční, a vznikaly 

kvalitní zákony. Často se setkáváme s názorem, že systém schvalování zákonů v České 

republice je příliš zdlouhavý a zákony, které je potřeba uvést v platnost co nejdříve, prochází 

procesem schvalování možná déle, než by bylo třeba. K tomuto problému se také vyjadřují i 

někteří politici, kteří přirovnávají Poslaneckou sněmovnu ke “žvanírně” a žádají změnu 

jednacího řádu Poslanecké sněmovny, aby nedocházelo ke zbytečnému zdržování a byl zaveden 

efektivní systém. Práce se v tomto směru zaměří na vysvětlení, proč je schvalování zákonů 

takto “zdlouhavé” a čím je tento stav způsoben.  

Práce se týká tématu rychlosti schvalování zákonů v České republice, převážně z 

hlediska celkového procesu schvalování, pozměňovacích návrhů, jednacího řádu PSP České 

republiky, pravomocí Senátu a prezidenta. U voličů se často setkáváme s názorem, že "tvorba 

politiky" je příliš zdlouhavá, pomalá a neefektivní. Práce si klade za cíl alespoň částečně 

vysvětlit, proč se tomu tak děje (se zaměřením na konkrétní prvky procesu, které jsou zmíněny 

výše). 

 

Cíl práce 

Cílem práce je analyzovat proces schvalování zákonů na konkrétních třech případech 

schvalování konkrétních zákonů - analyzovat pozměňovací návrhy, dobu schvalování, 

hlasování ve sněmovně. Práce také rozebere jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu v 

kontextu se schvalováním zákonů a jednáním ve sněmovně.  

 

Metodologie 

V úvodu práce bude detailně popsán legislativní proces schvalování zákonů v České republice, 

jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu, Ústava České republiky a další zákony, týkající 

se procesu schvalování, se zaměřením na možnosti, kterými mohou ústavní činitelé ovlivnit 

proces schvalování zákonů.  



 

V další části se bude práce zaměřovat na konkrétní tři procesy schvalování (předběžně tyto 

zákony: zákon o EET, protikuřácký zákon, zákon o registru smluv). Na těchto procesech 

schvalování bude kladen důraz na průchod celým procesem, pozměňovací návrhy, hlasování 

poslanců ve sněmovně a případné změny ze strany Senátu a prezidenta republiky.  
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