
Pozměňovací a jiné návrhy 

k senátnímu návrhu zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu 

mezi sebou a navenek (stykový zákon) 

 

(tisk 736) 

 

Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí.  

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 285 

ze dne 26. ledna 2017 (tisk 736/3) 

 

1.  Dosavadní § 6 se vypouští. Následující se přeznačí. 

2.  Dosavadní § 7 se včetně nadpisu vypouští. Následující se přeznačí. 

3.  V dosavadním § 11 se ve větě první slova „předsedové komor“ nahrazují slovy 

„jednotlivé komory“ a ve větě druhé se slova „předseda Sněmovny“ nahrazují slovem 

„Sněmovna“. 

4.  Dosavadní § 12 se vypouští. Následující se přeznačí. 

5.  Dosavadní text § 1 až 16 se označuje jako část první, za označení části první se vkládá 

nadpis části první, který zní „ZÁSADY JEDNÁNÍ A STYKU POSLANECKÉ 

SNĚMOVNY A SENÁTU MEZI SEBOU A NAVENEK (STYKOVÝ ZÁKON)“.  

Za část první (za dosavadní § 16) se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní: 

„ČÁST DRUHÁ 

ZMĚNA ZÁKONA O JEDNACÍM ŘÁDU POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

§ ….. 

 Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona 

č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., 

zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona 

č. 167/2005 Sb., zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., 

zákona č. 402/2009 Sb., zákona č. 265/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 

č. 275/2012 Sb. a zákona č. 265/2014 Sb., se mění takto: 

1. V § 97 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ ; jde-li o návrh ústavního zákona 

nebo jiného zákona vyžadujícího souhlas obou komor, lze v rozpravě pouze navrhnout 
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pozměňovací návrhy k návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, popřípadě 

podat návrh na přerušení projednávání do doby, než se k věci vyjádří garanční výbor.“. 

2. V § 97 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

 „(7) Neschválí-li Sněmovna návrh ústavního zákona nebo jiného zákona vyžadujícího 

souhlas obou komor ve znění schváleném Senátem, hlasuje Sněmovna o pozměňovacích 

návrzích. Poté se Sněmovna usnese, zda s návrhem zákona vyslovuje souhlas. Vysloví-li 

Sněmovna s návrhem zákona souhlas, zašle se návrh zákona Senátu; ustanovení odstavce 1 

se užije obdobně.“.“. 

Dosavadní § 17 se označí jako část třetí (Účinnost). 

Na konci názvu zákona se doplňují slova „a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím 

řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů“. 

6.  V dosavadním § 17 (Účinnost) se slovo „třetího“ nahrazuje slovem „dvanáctého“. 

 

 

 

 

V Praze dne 6. června 2017 

 

 

JUDr. Jeroným Tejc 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru 

 

v z. Ing. Vlastimil Vozka, v. r. 

místopředseda garančního ústavně právního výboru 
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