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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb.,
o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

(Navazuje na sněmovní tisk č. 578
z 6. volebního období PS PČR)

2013

ZÁKON
ze dne

2013,

kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb., zákona
č. 172/2004 Sb., zákona č. 625/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb., se
mění takto:
1.

V § 98 odstavec 3 zní:

„(3) Přikáže-li organizační výbor návrh zákona pouze jednomu výboru, je tento výbor
výborem garančním; přikáže-li návrh zákona více výborům, určí současně, který z nich je
výborem garančním.“.
2.

Za § 98 se vkládá nový § 98a, který zní:
„§ 98a

(1) Pro účely projednávání návrhu zákona Senátem se za návrh zákona, se kterým
Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, považuje pouze návrh zákona postoupený Senátu
předsedou Poslanecké sněmovny.
(2) V případě postoupení opraveného znění návrhu zákona předsedou Poslanecké
sněmovny Senátu, počíná běžet lhůta k projednání návrhu zákona Senátem podle čl. 46 odst. 1
Ústavy znovu; k běhu ústavní lhůty předchozích znění návrhu zákona se nepřihlíží.“.

3.

V § 101 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se zcela nahrazuje text původního
návrhu (komplexní pozměňovací návrh), může být podán pouze v garančním výboru.
K návrhu zákona nelze podat pozměňovací návrh, který věcně nesouvisí s předmětem
původního návrhu.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
4.

V § 101 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větami „Pozměňovací návrh se předkládá
písemně a 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.“.

-25.

V § 104 větě třetí se slovo „ , popřípadě“ nahrazuje slovem „a“.

6.

V § 105 větě třetí se za slova „pozměňovacích návrhů“ vkládají slova „ , včetně
odůvodnění“.

7.

§ 107 zní:
„§ 107

Po vystoupení zpravodaje, neobsahuje-li doporučení výboru návrh, aby Senát projevil
vůli návrhem zákona se nezabývat, vyzve předsedající senátory, aby sdělili, zda takový návrh
chtějí podat. Byl-li takový návrh obsažen v doporučení výboru nebo podán, hlasuje se o něm
bez rozpravy. O návrhu nelze hlasovat, vznese-li námitku nejméně jeden senátorský klub
nebo nejméně 10 senátorů. Byl-li tento návrh přijat, jednání Senátu o návrhu zákona končí.“.
8.

V § 109 odst. 1 větě první se slova „ , které se současně předkládají písemně“ nahrazují
slovy „ ; pro tyto pozměňovací návrhy platí obdobně § 101 odst. 4 a 5“.

9.

V § 109 odstavec 2 zní:

„(2) Pokud byl podán pozměňovací návrh, který není obsažen v příloze usnesení žádného
z výborů, jednání Senátu o návrhu zákona se přeruší na nezbytně nutnou dobu, aby garanční
výbor mohl k pozměňovacímu návrhu zaujmout pro Senát stanovisko. Dobu přerušení jednání
stanoví Senát bez rozpravy na návrh předsedy nebo zpravodaje garančního výboru.“.
10.

V § 127 odstavec 3 zní:

„(3) Navrhovatel senátního návrhu zákona předkládá návrh senátního návrhu zákona
předsedovi Senátu, který jej postoupí organizačnímu výboru a neprodleně rozešle
senátorským klubům. Současně předseda Senátu posoudí, a to nejpozději do sedmi dnů od
doručení, zda návrh senátního návrhu zákona splňuje náležitosti podle odstavce 2. Nejsou-li
náležitosti splněny, vrátí předseda Senátu návrh senátního návrhu zákona navrhovateli
k odstranění vad. Proti postupu předsedy Senátu může navrhovatel podat námitku
k organizačnímu výboru, který nejpozději do třiceti dnů od doručení námitky rozhodne
o splnění náležitostí s konečnou platností.“.
11.

V § 127 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Pokud návrh senátního návrhu zákona splňuje náležitosti podle odstavce 2, předseda
Senátu jej neprodleně rozešle všem senátorům.
(5) Organizační výbor na nejbližší schůzi po předložení návrhu senátního návrhu zákona,
který splňuje náležitosti podle odstavce 2, doporučí předsedovi Senátu, aby jej zařadil na
pořad nejbližší schůze Senátu. Současně navrhne, kterému výboru, popřípadě výborům má
být návrh senátního návrhu zákona přikázán, a určí zpravodaje pro první čtení.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

-312.

Na konci textu § 131 se doplňují slova „s tím, že se nepoužije § 101 odst. 4 věta druhá“.

Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

