4.1 Projednání návrhu v PSP - legislativní nouze
Vládní návrh
předán
Parlamentu
Rozhodnutí o
projednání ve
zkráceném
jednání

Předseda PSP

Projednání
návrhu ve
zkráceném
jednání
Je stanovena nepřekročitelná
lhůta pro projednání návrhu
ve výborech

Přikázat návrh
výborům

Předseda PSP

Návrh přikázán
výborům

Výbor navrhne, zda se má o
návrhu konat obecná
rozprava a o kterých částech
se povede rozprava
podrobná; navrhne též
lhůtu, do kdy má Sněmovna
jednání o návrhu ukončit.

XOR

Projednání
návrhu ve
výborech

Výbory PSP

Návrh zákona

Stanovisko
výborů

Stanovisko
vytvořeno

Organizační
výbor PSP

Sněmovna projedná návrh
zákona ve zkráceném jednání
i tehdy, pokud jí určený
výbor nepředloží
ve stanovené lhůtě usnesení

Předložit
předsedovi PSP

Předloženo

Doručit
poslancům

Předseda PSP

Doručeno

eKLEP

Posoudit trvání
legislativní
nouze

Poslanci

Předkladatel

XOR
Legislativní
nouze se ruší

Legislativní
nouze trvá

Posouzení
podmínek pro
projednání ve
zkráceném jednání

Poslanci

XOR
Návrh bude
projednán ve
zkráceném
jednání

Návrh nebude
projednán ve
zkráceném
jednání

XOR

Projednání v
PSP

2. čtení

XOR

PSP upouští od
obecné
rozpravy

Obecná
rozprava
proběhne

Obecná
rozprava (2.
čtení)

Obecná
rozprava (2.
čtení) ukončena

XOR

XOR

Pozměňovací
návrhy
Podrobná
rozprava

Poslanci

Návrh na
zamítnutí
zákona

V

Návrh na
zamítnuté
zákona zazněl

Nejsou žádné
pozměňovací
návrhy

Rozhodnuto o
vrácení výboru
k novému
projednání

Pozměňovací
návrhy
vytvořeny

XOR

Vrátit výboru k
novému
projednání

Doručit
pozměňovací
návrhy
poslancům

Předseda PSP

Vráceno

V
Poslanci

Podrobná
rozprava (3.
čtení)

Zasláno

Pozměňovací
návrhy

Návrh na
zamítnutí
zákona

Podrobná
rozprava (3.
čtení) ukončena
4.2
Projednání v
Senátu

Návrh vrácen
Senátem

XOR

Pozměňovací
návrhy

Závěrečné
hlasování

5 Podpis
zákona
prezidentem

Návrh vrácen
prezidentem

Poslanci

Předkladatel

eKLEP
XOR

Vrácený návrh
prezidentem
schválen PSP

Návrh schválen
PSP

Vrácený návrh
neschválen ve
znění schváleném
Senátem

Vrácený návrh
schválen ve znění
schváleném
Senátem

XOR
Návrh zákona

Předat Senátu v
elektronické a
3x v listinné
podobě

Předseda PSP

Návrh zákona

Předat do tisku

Předat
prezidentovi 3x
v listinné
podobě

eKLEP

Poslanci

Hlasování o
návrhu ve znění
schváleném PSP

eKLEP
XOR

Předáno

4.2
Projednání v
Senátu LN

Předáno do
tisku

6 Publikace ve
Sbírce zákonů

Návrh předán
prezidentovi

5 Podpis
zákona
prezidentem

Návrh schválen
PSP

Návrh zamítnut

