
 

STANOVISKO VLÁDY 

k senátnímu návrhu zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny 
a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon) 

(sněmovní tisk č. 736) 
 

 Vláda na své schůzi dne 30. března 2016 projednala a posoudila návrh zákona 

o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový 

zákon), a zaujala k němu neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé níže uvedené 

skutečnosti, které je vhodné v rámci dalšího legislativního procesu zohlednit. 

1. Vláda vnímá důležitost předloženého návrhu zákona vzhledem ke skutečnosti, že jeho 

existenci předpokládá Ústava a prozatím se tento předpoklad nepodařilo naplnit. Zároveň 

si je vláda v případě materie předloženého návrhu vědoma svrchovanosti Parlamentu 

upravit si pravidla vzájemného jednání svých komor samostatně bez ingerence moci 

výkonné, nicméně v zájmu nerozpornosti právního řádu a legislativně technické čistoty 

schvalovaných návrhů zákonů doporučuje zvážit při dalším projednávání předloženého 

návrhu zákona níže uvedené připomínky. 

2. Předložený návrh zákona obsahuje novou právní úpravu, která je zčásti duplicitní a zčásti 

odchylná od úpravy obsažené v zákoně o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákoně 

o jednacím řádu Senátu. Vztah navrhovaného stykového zákona a těchto zákonů však 

návrh neřeší, což může vyvolat řadu aplikačních potíží, kdy nebude jasné, který právní 

předpis je třeba v dané situaci použít. Z předloženého návrhu totiž není zcela zřejmé, zda 

jednotlivé instituty nově navržené úpravy představují komplexní úpravu, která bude mít 

aplikační přednost, či zda je možné subsidiárně použít stávající úpravu obsaženou 

v zákonech o jednacích řádech jednotlivých komor. Konstatování předkladatelů, že 

novelizace jednacích řádů obou komor Parlamentu ČR nejsou v návrhu obsaženy 

vzhledem k předpokladu dodatečného provedení analýzy dopadu výsledného znění 

předloženého návrhu, nelze v tomto ohledu považovat za validní pro ospravedlnění 

zvoleného legislativního postupu. Za vhodnější je proto třeba považovat přijetí stykového 

zákona, jehož součástí již budou přímé novely zákonů o jednacím řádu Poslanecké 

sněmovny a Senátu, v nichž budou promítnuty změny související s přijetím stykového 

zákona. 
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3. K navrhované úpravě možnosti opakovaně projednávat návrhy zákonů vyžadujících 

shodu obou komor podle § 2 návrhu zákona se upozorňuje na terminologickou 

nepřesnost v odstavci 1 větě druhé tohoto ustanovení, podle které platí, že jestliže Senát 

„takový návrh zákona nepřijme, jeho projednávání končí“. Z terminologického hlediska 

Senát nepřijímá návrh zákona, nýbrž usnesení, jehož předmětem může být schválení 

návrhu zákona, zamítnutí návrhu zákona nebo jeho vrácení Poslanecké sněmovně 

s pozměňovacími návrhy (čl. 46 odst. 2 Ústavy a § 108 odst. 2 a § 110 odst. 4 zákona        

o jednacím řádu Senátu). Vzhledem ke zvolené formulaci by mohlo být ustanovení § 2     

odst. 1 věty druhé interpretováno tak, že přijetím usnesení o vrácení návrhu ústavního 

zákona či tzv. „organického“ zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy,       

tj. nepřijetím usnesení o schválení návrhu zákona jeho projednávání končí. Taková 

interpretace však zjevně odporuje účelu § 2 odst. 2 návrhu, jež naopak předpokládá 

zavedení „člunku“, tedy vrácení návrhu zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími 

návrhy. 

4. Návrh zákona nesystematicky přejímá některá ustanovení zákona o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny, jež by vzhledem ke svému věcnému charakteru měla být 

obsažena v jiných zákonech. Jako příklad lze uvést navržené ustanovení § 7 odst. 1, jež 

se svým obsahem nevztahuje k jednání Poslanecké sněmovny či Senátu, nýbrž upravuje 

formální náležitosti zákona a tedy přináleží do materie upravené zákonem o Sbírce 

zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. V této souvislosti se upozorňuje na vládní návrh 

zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů 

vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv) a vládní návrh souvisejícího změnového zákona, které jsou 

v současné době projednávány Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisky 646 a 647. 

Tyto návrhy upravují v některých svých částech materii, která je upravena též 

v předkládaném návrhu stykového zákona a která v některých ohledech není zcela 

totožná. Jedná se například o postupování návrhu zákona schváleného Poslaneckou 

sněmovnou, které je v návrhu stykového zákona pojato jako možnost postoupení spolu 

s platným zněním části zákona, jíž se novelizace týká; výše uvedené vládní návrhy ovšem 

počítají s postoupením vždy kompletního platného znění zákona, jehož se novelizace 

týká. Dále jde kupříkladu o opravování návrhu zákona postoupeného Poslaneckou 

sněmovnou Senátu. Při dalším projednávání návrhu stykového zákona bude proto vhodné 

vzít tyto skutečnosti v potaz. 

5. K předloženému návrhu zákona vláda dále upozorňuje, že tento návrh zcela opomíjí 

problematiku projednávání tzv. prezidentských smluv (tj. mezinárodních smluv             

podle čl. 10 a 10a ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR), k jejichž ratifikaci je třeba 
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souhlasu obou komor Parlamentu ČR. Za zvlášť potřebnou je přitom třeba považovat 

v navrhovaném zákoně chybějící úpravu postupu v situaci, kdy Poslanecká sněmovna 

před skončením svého volebního období neprojedná takovouto mezinárodní smlouvu, 

s jejíž ratifikací ale již vyslovil souhlas Senát. Ustanovení navrhovaného zákona vztahující 

se k zákonům nelze přitom pro hlasování o souhlasu s ratifikací nebo s ukončením 

platnosti mezinárodní smlouvy použít ani přiměřeně. Nejedná se totiž o záležitost, kterou 

by bylo možné projednávat mezi oběma komorami Parlamentu ČR opakovaně, neboť 

o souhlasu s ratifikací nebo s ukončením platnosti tzv. prezidentské smlouvy hlasují obě 

komory paralelně a nezávisle. Do navrhovaného zákona by bylo vhodné rovněž začlenit 

i úpravu umožňující urychlené či zjednodušené projednávání otázek týkajících se 

mezinárodních smluv. 
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