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Příloha s vyznačením změn v platném znění zákona  
 

Změny jsou zapracovány do platného znění zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění 
pozdějších předpisů dle následujícího schématu: 

 
Nový text 

 
Text, který se nahrazuje 

 
Text, který se zrušuje 

 
 

zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

ČÁST PÁTÁ 
SCHŮZE SENÁTU 

 
§ 71 

 
Způsoby hlasování 

 
(1) Hlasuje se veřejně nebo tajně. 

 
(2) O návrzích zákonů, zákonných opatření Senátu, o souhlasu k ratifikaci mezinárodních smluv, 

o vyhlášení válečného stavu a stavu ohrožení státu, o prodloužení a zrušení nouzového stavu, o souhlasu s 
pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky a o souhlasu s vysláním ozbrojených sil 
České republiky mimo území České republiky se hlasuje veřejně. Tajným hlasováním se volí předseda a 
místopředsedové Senátu, předsedové výborů a komisí a členové stálých delegací Parlamentu České 
republiky v meziparlamentních organizacích za Senát; dále se tajně hlasuje, stanoví-li tak zvláštní zákon 
anebo usnese-li se na tom Senát. 
 
 

ČÁST SEDMÁ 
JEDNÁNÍ O NÁVRZÍCH ZÁKONŮ 

 
§ 101 

 
(1) Po vystoupení zpravodaje se koná k návrhu zákona obecná rozprava, ve které se návrh zákona 

projednává jako celek včetně navrhovaných zásadních změn právní úpravy. Po ukončení obecné rozpravy 
se k návrhu zákona koná podrobná rozprava, ve které lze posuzovat návrh zákona po jednotlivých částech 
a podávat k němu pozměňovací návrhy. 
 

(2) V průběhu obou částí rozpravy lze navrhnout, aby Senát vyjádřil vůli se návrhem zákona 
nezabývat nebo aby návrh zákona byl schválen, zamítnut anebo vrácen Poslanecké sněmovně s 
pozměňovacími návrhy. 
 

(3) Senátor, i když není členem výboru, kterému byl návrh zákona přikázán k projednání, 
vyjadřuje svůj názor k návrhu zákona a podává návrhy zpravidla již na jednání výboru, popřípadě 
písemně s odůvodněním před jednáním výboru. 
 

(4) Pozměňovací návrh musí obsahovat znění navrhované změny textu návrhu zákona včetně 
promítnutí této změny do dalších ustanovení návrhu zákona. Předsedající v případě potřeby vyzve 
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senátora, aby svůj pozměňovací návrh předložil písemně. Pozměňovací návrh se předkládá písemně a 
s odůvodněním.  
 

(5) Po ukončení podrobné rozpravy se pozměňovací návrhy, které byly podány, pokud rozhodne 
výbor, souhrnně vytisknou a dají se k dispozici každému senátorovi přítomnému při projednávání návrhu 
zákona ve výboru a navrhovateli tak, aby je při hlasování měli k dispozici. 
 

§ 102 
 

(1) Po ukončení podrobné rozpravy se přistoupí k hlasování. Byl-li podán návrh, aby Senát 
vyjádřil vůli se návrhem zákona nezabývat, hlasuje se nejprve o něm. Nebyl-li takový návrh podán nebo 
nebyl-li přijat, hlasuje se o návrhu schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. 
Nebyl-li takový návrh podán nebo nebyl-li přijat, hlasuje se o návrhu na zamítnutí návrhu zákona, byl-li 
podán. 
 

(2) Byl-li výborem přijat návrh na vyjádření vůle Senátu se návrhem zákona nezabývat nebo byl-li 
přijat návrh na schválení návrhu zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou nebo návrh na 
zamítnutí návrhu zákona, jednání výboru o návrhu zákona končí. 
 

§ 102 
 
 (1) Po ukončení podrobné rozpravy se přistoupí k hlasování. Byl-li podán návrh, aby Senát 
vyjádřil vůli se návrhem zákona nezabývat, hlasuje se nejprve o něm. Nebyl-li takový návrh podán nebo 
nebyl-li přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých pozměňovacích návrzích, pokud byly podány, a to 
zpravidla podle jednotlivých ustanovení návrhu zákona.     
  

(2) Senátor, který pozměňovací návrh podal, může podaný návrh před hlasováním o něm zpřesnit. 
Takové zpřesnění pozměňovacího návrhu může podat každý senátor, souhlasí-li s touto úpravou senátor, 
který pozměňovací návrh podal. 
 
 (3) Před hlasováním o každém pozměňovacím návrhu se k němu může vyjádřit navrhovatel, je-li 
jednání výboru přítomen, a své stanovisko k němu vždy sdělí zpravodaj. 
 
 (4) Pokud bylo k jednotlivým ustanovením návrhu zákona podáno více pozměňovacích návrhů, 
hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly podány. 
 
 (5) Po ukončení hlasování o pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň jeden z nich přijat, se výbor 
usnese, zda doporučí Senátu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s těmi pozměňovacími návrhy, 
které přijal. 
 

§ 103 
 

(1) Nebyl-li přijat žádný z návrhů uvedených v § 102 odst. 2 nebo nebyl-li takový návrh podán, 
hlasuje se postupně o jednotlivých pozměňovacích návrzích, pokud byly podány, a to zpravidla podle 
jednotlivých ustanovení návrhu zákona. 
 

(2) Senátor, který pozměňovací návrh podal, může podaný návrh před hlasováním o něm zpřesnit. 
Takové zpřesnění pozměňovacího návrhu může podat každý senátor, souhlasí-li s touto úpravou senátor, 
který pozměňovací návrh podal. 
 

(3) Před hlasováním o každém pozměňovacím návrhu se k němu může vyjádřit navrhovatel, je-li 
jednání výboru přítomen, a své stanovisko k němu vždy sdělí zpravodaj. 
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(4) Pokud bylo k jednotlivým ustanovením návrhu zákona podáno více pozměňovacích návrhů, 
hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly podány. 
 

(5) Po ukončení hlasování o pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň jeden z nich přijat, se výbor 
usnese, zda doporučí Senátu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s těmi pozměňovacími návrhy, 
které přijal. 
 

§ 103 
 
 Neskončilo-li jednání výboru o návrhu zákona přijetím usnesení podle § 102 odst. 1 věty druhé 
nebo podle § 102 odst. 5, hlasuje výbor o návrhu schválit návrh zákona ve znění postoupeném 
Poslaneckou sněmovnou. Nebyl-li takový návrh podán nebo nebyl-li přijat, hlasuje výbor o návrhu na 
zamítnutí návrhu zákona. Nebyl-li takový návrh podán nebo nebyl-li přijat, jednání výboru o návrhu 
zákona končí. 
 
 

§ 104 
 

Výbor, jemuž byl návrh zákona přikázán k projednání, přijme pro jednání Senátu usnesení 
obsahující doporučení výboru. V usnesení výbor zároveň určí, kdo z členů výboru bude zpravodajem pro 
jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu. Usnese-li se výbor doporučit Senátu vrátit návrh zákona 
Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, obsahuje příloha usnesení jejich přesné znění, popřípadě 
a odůvodnění. Usnesení výbor předloží organizačnímu výboru. Totéž platí pro společná usnesení přijatá 
na společné schůzi výborů. 
 

§ 105 
 

 Zpravodaj garančního výboru vypracuje pro jednání Senátu společnou zpravodajskou zprávu, 
shodnou-li se na tom zpravodajové všech výborů, které návrh zákona projednávaly. Společná zpráva 
obsahuje doporučení výborů, které návrh zákona projednávaly. Součástí společné zprávy je přehled všech 
pozměňovacích návrhů, včetně odůvodnění, pokud byly doporučeny. Na zpracování společné zprávy se 
podílejí i ostatní zpravodajové výborů, které návrh zákona projednávaly. Je-li doporučení všech výborů 
pro Senát shodné, je zpravodajem pro projednávání návrhu zákona na schůzi Senátu zpravodaj 
garančního výboru. Jsou-li doporučení výborů rozdílná, přednese na schůzi Senátu společnou zprávu 
zpravodaj garančního výboru a rozdílná doporučení mohou odůvodnit zpravodajové jednotlivých výborů. 
 

§ 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. Byl-li tento 
návrh přijat, jednání Senátu o návrhu zákona končí. 
 

§ 107 
 

Po vystoupení zpravodaje, neobsahuje-li doporučení výboru návrh, aby Senát vyjádřil vůli se 
návrhem zákona 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 návrh, aby 
Senát vyjádřil vůli se návrhem zákona nezabývat, přijat, jednání Senátu o návrhu zákona končí. 
 

§ 108 
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(1) Neskončilo-li jednání o návrhu zákona podle § 107, zahájí předsedající k návrhu zákona 
obecnou rozpravu, ve které lze navrhnout, aby návrh zákona byl schválen ve znění postoupeném 
Poslaneckou sněmovnou nebo aby návrh zákona byl zamítnut. Za podané návrhy se pokládají i návrhy 
vyplývající z usnesení výborů k projednávanému návrhu zákona. 
 

(2) Po ukončení obecné rozpravy se přistoupí k hlasování. Byl-li podán návrh schválit návrh 
zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, hlasuje se nejprve o něm. Nebyl-li takový 
návrh podán nebo nebyl-li přijat, hlasuje se o návrhu na zamítnutí návrhu zákona, byl-li podán. 
Byl-li některý z návrhů přijat, jednání Senátu o návrhu zákona končí. 
 

§ 109 
 

(1) Nebyl-li přijat žádný z návrhů uvedených v § 108 odst. 2 nebo nebyl-li takový návrh podán, 
zahájí předsedající podrobnou rozpravu, ve které lze podávat k návrhu zákona pozměňovací návrhy, které 
se současně předkládají písemně. Za podané návrhy se pokládají i pozměňovací návrhy vyplývající z 
usnesení výborů k projednávanému návrhu zákona. 
 

(1) Po ukončení obecné rozpravy zahájí předsedající podrobnou rozpravu, ve které lze podávat k 
návrhu zákona pozměňovací návrhy, které se současně předkládají písemně a s odůvodněním. Za podané 
návrhy se pokládají i pozměňovací návrhy vyplývající z usnesení výborů k projednávanému návrhu 
zákona. 
 

(2) Pokud byl podán pozměňovací návrh, který není obsažen v příloze usnesení žádného z výborů, 
a navrhne-li to předseda některého výboru nebo zpravodaj garančního výboru, jednání Senátu o návrhu 
zákona se přeruší na nezbytně nutnou dobu, aby výbor mohl k pozměňovacímu návrhu zaujmout pro 
Senát stanovisko. O návrhu předsedy výboru nebo garančního zpravodaje na stanovení doby přerušení 
jednání rozhodne Senát bez rozpravy. 
 

§ 110 
 

(1) Po ukončení podrobné rozpravy se hlasuje postupně o jednotlivých podaných pozměňovacích 
návrzích, a to podle jednotlivých ustanovení návrhu zákona. Na návrh zpravodaje garančního výboru 
může Senát bez rozpravy rozhodnout o jiném postupu hlasování. 
 

(2) Senátor, který pozměňovací návrh podal, jej může před hlasováním o něm zpřesnit. Takové 
zpřesnění pozměňovacího návrhu může podat každý senátor, souhlasí-li s tím senátor, který pozměňovací 
návrh podal. 
 

(3) Před hlasováním o každém pozměňovacím návrhu se k němu může vyjádřit navrhovatel; 
zpravodaj garančního výboru informuje o výsledcích jednání výborů, které pozměňovací návrh 
projednávaly. 

 
(4) Po ukončení hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň jeden z nich 

Senátem přijat, hlasuje Senát o tom, zda návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s těmi pozměňovacími 
návrhy, které přijal. Pokud nebyl žádný pozměňovací návrh podán nebo nebyl přijat anebo nebylo přijato 
usnesení vrátit Poslanecké sněmovně návrh zákona s pozměňovacími návrhy, je možné podat návrh na 
zamítnutí návrhu zákona nebo na schválení návrhu zákona ve znění postoupeném Poslaneckou 
sněmovnou, pokud o takovém návrhu nebylo již hlasováno po ukončení obecné rozpravy. Nebyl-li takový 
návrh podán nebo nebyl-li přijat, jednání Senátu o návrhu zákona končí. 
 

(4) Po ukončení hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň jeden z nich 
Senátem přijat, hlasuje Senát o tom, zda návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s těmi pozměňovacími 
návrhy, které přijal. Pokud nebyl žádný pozměňovací návrh podán nebo nebyl přijat anebo nebylo přijato 
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usnesení vrátit Poslanecké sněmovně návrh zákona s pozměňovacími návrhy, je možné podat návrh na 
schválení návrhu zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou nebo návrh na zamítnutí návrhu 
zákona, pokud již takový návrh nebyl podán v obecné rozpravě. Byl-li podán návrh schválit návrh zákona 
ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, hlasuje Senát nejprve o něm. Nebyl-li takový návrh 
podán nebo nebyl-li přijat, hlasuje Senát o návrhu na zamítnutí návrhu zákona. Nebyl-li takový návrh 
podán nebo nebyl-li přijat, jednání Senátu o návrhu zákona končí. 
 

 
ČÁST TŘINÁCTÁ 

JEDNÁNÍ O NÁVRZÍCH ZÁKONNÝCH OPATŘENÍ SENÁTU 
 

§ 121 
 

Jednání výboru 
 

(1) Při jednání výboru o návrhu zákonného opatření Senátu lze v průběhu obou částí rozpravy 
podávat tyto návrhy: 

1. návrh na vrácení návrhu zákonného opatření Senátu vládě k dopracování, 
2. návrh na schválení, 
3. návrh na zamítnutí, 
4. návrh pozměňovací. 

 
(1) Při jednání výboru o návrhu zákonného opatření Senátu lze jako doporučení pro Senát podávat 

tyto návrhy: 
 1. návrh na vrácení návrhu zákonného opatření Senátu vládě k dopracování, 
 2. návrh pozměňovací, 
 3. návrh na schválení návrhu zákonného opatření Senátu v předloženém znění, 
 4. návrh na zamítnutí. 
 

(2) Návrhy uvedené v odstavci 1 bodech 1, 3 a 4 lze podávat v průběhu obou částí rozpravy a 
návrh uvedený v odstavci 1 bodu 2 lze podávat pouze v průběhu podrobné rozpravy. 
 

(2) (3) O návrzích uvedených v odstavci 1 se hlasuje v pořadí tam uvedeném. Po ukončení 
hlasování o po-daných pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň jeden z nich přijat, se výbor usnese, zda 
doporučí Senátu schválit návrh zákonného opatření Senátu s těmi pozměňovacími návrhy, které přijal. 
 

 
§ 122 

 
Jednání Senátu 

 
(1) Při jednání Senátu o návrhu zákonného opatření Senátu lze v obecné rozpravě podávat tyto 

návrhy: 
1. návrh na vrácení návrhu zákonného opatření Senátu vládě k dopracování, 
2. návrh na schválení návrhu zákonného opatření Senátu v předloženém znění, 
3. návrh na zamítnutí. 

 
(2) O návrzích uvedených v odstavci 1 se hlasuje v pořadí tam uvedeném. 

 
(3) Nebyl-li žádný z návrhů uvedených v odstavci 1 podán nebo nebyl-li přijat, zahájí předsedající k 

návrhu zákonného opatření Senátu podrobnou rozpravu, ve které lze podávat pozměňovací návrhy. Byl-li 
podán alespoň jeden pozměňovací návrh, předsedající jednání o návrhu zákonného opatření Senátu 
přeruší. Pozměňovací návrhy se dají vytisknout a neprodleně se rozešlou všem senátorům. V jednání lze 
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pokračovat nejdříve po 24 hodinách od jeho přerušení. V jednání pokračujícím po přerušení lze podávat 
pouze pozměňovací návrhy k opravě legislativně technických, gramatických a písařských chyb a k 
úpravám, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. 
 

(4) Po ukončení hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň jeden z nich přijat, 
hlasuje Senát o tom, zda schválí návrh zákonného opatření Senátu ve znění přijatých pozměňovacích 
návrhů. 
 

(2) Po ukončení obecné rozpravy hlasuje Senát o návrhu na vrácení návrhu zákonného opatření 
Senátu vládě k dopracování. Nebyl-li takový návrh podán nebo nebyl-li přijat, zahájí předsedající 
podrobnou rozpravu, ve které lze podávat k návrhu zákonného opatření Senátu pozměňovací návrhy, 
které se současně předkládají písemně a s odůvodněním. Za podané návrhy se pokládají i pozměňovací 
návrhy vyplývající z usnesení výborů k projednávanému návrhu zákonného opatření Senátu. Byl-li podán 
alespoň jeden pozměňovací návrh, předsedající jednání Senátu o návrhu zákonného opatření Senátu 
přeruší. Všechny podané pozměňovací návrhy se neprodleně rozešlou všem senátorům. V jednání lze 
pokračovat nejdříve po 24 hodinách od jeho přerušení. V jednání pokračujícím po přerušení lze podávat 
pouze pozměňovací návrhy k opravě legislativně technických, gramatických a písařských chyb a k 
úpravám, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. 
 

(3) Po ukončení hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň jeden z nich přijat, 
hlasuje Senát o tom, zda schválí návrh zákonného opatření Senátu ve znění přijatých pozměňovacích 
návrhů. 
 

(4) Pokud nebyl žádný pozměňovací návrh podán nebo nebyl přijat anebo nebylo přijato usnesení 
schválit návrh zákonného opatření Senátu ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, hlasuje Senát o 
návrhu na schválení návrhu zákonného opatření Senátu v předloženém znění. Nebyl-li takový návrh 
podán nebo nebyl-li přijat, hlasuje Senát o návrhu na zamítnutí návrhu zákonného opatření Senátu. 
Nebyl-li takový návrh podán nebo nebyl-li přijat, jednání Senátu o návrhu zákonného opatření Senátu 
končí. 
 

(5) Pokud nebyl žádný pozměňovací návrh podán nebo nebyl přijat anebo nebylo přijato 
usnesení schválit návrh zákonného opatření Senátu ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, 
hlasuje Senát o tom, zda návrh zákonného opatření Senátu schvaluje. 
 

§ 123 
 

Zkrácené jednání 
 

(1) Předloží-li vláda návrh zákonného opatření Senátu v době stavu ohrožení státu32) nebo 
válečného stavu,33) předseda Senátu jej neprodleně rozešle všem senátorům a určí zpravodaje pro 
projednání návrhu zákonného opatření Senátu na schůzi Senátu. Současně předseda Senátu svolá schůzi 
Senátu k projednání tohoto návrhu zákonného opatření; koná-li se již schůze Senátu, navrhne doplnění 
pořadu této schůze o jeho projednání. Předseda Senátu svolá schůzi nebo podá návrh na doplnění pořadu 
schůze tak, aby se Senát mohl k návrhu zákonného opatření Senátu usnést do 72 hodin od jeho předložení 
vládou. 
 

(2) V době stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se návrh zákonného opatření Senátu ve 
výborech neprojednává. Neusnese-li se Senát jinak, stanoví se řečnická doba v obecné části rozpravy na 5 
minut a senátor může k téže věci vystoupit nejvýše dvakrát; ustanovení § 122 odst. 3 § 122 odst. 2 
o přerušení jednání se nepoužije. 
------------------------------------------------------------------  
32) Čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
33) Čl. 43 odst. 1 Ústavy. 
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ČÁST ČTRNÁCTÁ 

PŘÍPRAVA NÁVRHŮ ZÁKONŮ PODÁVANÝCH SENÁTEM POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ A 
JEDNÁNÍ O NICH 

 
§ 129 

 
Jednání výborů 

 
(1) Při jednání výboru o návrhu senátního návrhu zákona lze v průběhu obou částí rozpravy 

podávat tyto návrhy:        
1. návrh na schválení,       
2. návrh na zamítnutí,        
3. návrh pozměňovací,       
4. návrh na odročení. 

 
(1) Při jednání výboru o návrhu senátního návrhu zákona lze jako doporučení pro Senát podávat 

tyto návrhy:  
1. návrh na odročení 
2. návrh pozměňovací,  
3. návrh na schválení návrhu senátního návrhu zákona v předloženém znění, 
4. návrh na zamítnutí. 

 
(2) Návrhy uvedené v odstavci 1 bodech 1, 3 a 4 lze podávat v průběhu obou částí rozpravy a 

návrh uvedený v odstavci 1 bodu 2 lze podávat pouze v průběhu podrobné rozpravy. Návrh uvedený 
v odstavci 1 bodu 1 musí obsahovat lhůtu, do kdy musí být návrh senátního návrhu zákona znovu zařazen 
na pořad schůze Senátu. 
 
 

(2) (3) O návrzích uvedených v odstavci 1 se hlasuje v pořadí tam uvedeném. Po ukončení 
hlasování o podaných pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň jeden z nich přijat, se výbor usnese, zda 
doporučí Senátu schválit návrh senátního návrhu zákona s těmi pozměňovacími návrhy, které přijal. 
 

§ 130 
 

Druhé čtení návrhu senátního návrhu zákona 
 

 (1) Návrh senátního návrhu zákona odůvodní na schůzi Senátu navrhovatel nebo zástupce 
navrhovatele senátního návrhu zákona. 
 

(2) Při jednání Senátu o návrhu senátního návrhu zákona lze v průběhu obou částí rozpravy 
podávat tyto návrhy:         

1. návrh na vrácení návrhu senátního návrhu zákona výboru k novému projednání,         
2. návrh na schválení,         
3. návrh na zamítnutí,         
4. návrh na odročení. 

 
(3) V návrhu uvedeném v odstavci 2 bodu 1 musí být určeno, kterému výboru, popřípadě výborům 

má být návrh senátního návrhu zákona vrácen k novému projednání; lhůta pro nové projednání ve výboru 
je nejvýše 30 dnů od jeho vrácení Senátem. 
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(4) O návrzích uvedených v odstavci 2 se hlasuje v pořadí tam uvedeném. 
 

(5) Nebyl-li žádný z návrhů uvedených v odstavci 2 podán nebo nebyl-li přijat, zahájí předsedají k 
návrhu senátního návrhu zákona podrobnou rozpravu, ve které lze podávat pozměňovací návrhy. Pokud 
byl podán pozměňovací návrh, který není obsažen v příloze usnesení žádného z výborů a navrhne-li to 
předseda některého výboru nebo zpravodaj garančního výboru, jednání Senátu o návrhu senátního 
návrhu zákona se přeruší na nezbytně nutnou dobu, aby výbor mohl k pozměňovacímu návrhu zaujmout 
pro Senát stanovisko. O návrhu předsedy výboru nebo garančního zpravodaje na stanovení doby 
přerušení jednání rozhodne Senát bez rozpravy. 
 

(6) Po ukončení hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň jeden z nich 
přijat, hlasuje Senát o tom, zda schválí návrh senátního návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích 
návrhů. 
 

(2) Při jednání Senátu o návrhu senátního návrhu zákona lze v obecné rozpravě podávat tyto 
návrhy: 

5. návrh na vrácení návrhu senátního návrhu zákona výboru k novému projednání, 
6. návrh na odročení, 
7. návrh na schválení návrhu senátního návrhu zákona v předloženém znění, 
8. návrh na zamítnutí. 

 
(3) V návrhu uvedeném v odstavci 2 bodu 1 musí být určeno, kterému výboru, popřípadě výborům 

má být návrh senátního návrhu zákona vrácen k novému projednání; lhůta pro nové projednání ve výboru 
činí nejvýše 30 dnů od jeho vrácení Senátem, nestanoví-li Senát jinak. Návrh uvedený v odstavci 2 bodu 
2 musí obsahovat lhůtu, do kdy musí být návrh senátního návrhu zákona znovu zařazen na pořad schůze 
Senátu. 
 

(4) Po ukončení obecné rozpravy hlasuje Senát o návrhu na vrácení návrhu senátního návrhu 
zákona výboru k novému projednání. Nebyl-li takový návrh podán nebo nebyl-li přijat, hlasuje Senát o 
návrhu na odročení. Nebyl-li takový návrh podán nebo nebyl-li přijat, zahájí předsedající podrobnou 
rozpravu, ve které lze podávat k návrhu senátního návrhu zákona pozměňovací návrhy, které se současně 
předkládají písemně a s odůvodněním. Za podané návrhy se pokládají i pozměňovací návrhy vyplývající z 
usnesení výborů k projednávanému návrhu senátního návrhu zákona. Pokud byl podán pozměňovací 
návrh, který není obsažen v příloze usnesení žádného z výborů a navrhne-li to předseda některého výboru 
nebo zpravodaj garančního výboru, jednání Senátu o návrhu senátního návrhu zákona se přeruší na 
nezbytně nutnou dobu, aby výbor mohl k pozměňovacímu návrhu zaujmout pro Senát stanovisko. O 
návrhu předsedy výboru nebo garančního zpravodaje na stanovení doby přerušení jednání rozhodne Senát 
bez rozpravy. 
  

(5) Po ukončení hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň jeden z nich 
přijat, hlasuje Senát o tom, zda schválí návrh senátního návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích 
návrhů. 
  

(6) Pokud nebyl žádný pozměňovací návrh podán nebo nebyl přijat anebo nebylo přijato usnesení 
schválit návrh senátního návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, hlasuje Senát o návrhu 
na schválení návrhu senátního návrhu zákona v předloženém znění. Nebyl-li takový návrh podán nebo 
nebyl-li přijat, hlasuje Senát o návrhu na zamítnutí návrhu senátního návrhu zákona. Nebyl-li takový 
návrh podán nebo nebyl-li přijat, jednání Senátu o návrhu senátního návrhu zákona končí. 
 

(7) Pokud nebyl žádný pozměňovací návrh podán nebo nebyl přijat anebo nebylo přijato 
usnesení schválit návrh senátního návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, 
hlasuje Senát o tom, zda návrh senátního návrhu zákona schvaluje, pokud o návrhu na schválení 
nebylo již hlasováno po ukončení obecné rozpravy. 
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(8) (7) Jestliže byl návrh senátního návrhu zákona schválen, pověří Senát předsedu Senátu, aby 

senátní návrh zákona podal Poslanecké sněmovně. Zároveň pověří některého ze senátorů, aby odůvodnil 
senátní návrh zákona při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně. 
 
 

Jednání o návrzích zákonů vrácených Poslaneckou sněmovnou Senátu 
jako navrhovateli k dopracování 

 
§ 130a 

 
(1) Vrátí-li Poslanecká sněmovna návrh zákona Senátu jako navrhovateli k dopracování, zařadí jej 

předseda Senátu na pořad nejbližší schůze Senátu. 
  

(2) Vrácený návrh zákona uvede senátor pověřený Senátem, aby odůvodnil návrh zákona při jeho 
projednávání v Poslanecké sněmovně. Není-li pověřený senátor přítomen, určí senátora uvádějícího 
vrácený návrh zákona Senát. Poté je otevřena rozprava, v jejímž průběhu je možné navrhnout, aby byl 
vrácený návrh zákona schválen, zamítnut, jednání o něm odročeno, nebo aby byl přikázán výboru či 
výborům k novému projednání; o návrzích se hlasuje v uvedeném pořadí. 
 

(3) Přikáže-li Senát vrácený návrh zákona výboru k novému projednání, současně určí, kdo bude 
v Senátu a jeho orgánech plnit funkci navrhovatele vráceného návrhu zákona.  
  

(4) Nestanoví-li Senát jinak, činí lhůta pro nové projednání vráceného návrhu zákona ve výboru 
30 dnů.  
 
 

§ 130b 
 

Při jednání o  vráceném návrhu zákona postupuje výbor obdobně podle § 129. 
 
 

§ 130c 
 

Po projednání vráceného návrhu zákona výborem, anebo po uplynutí lhůty pro opětovné zařazení 
vráceného návrhu zákona na pořad schůze Senátu, jedná Senát o vráceném návrhu zákona obdobně podle 
§ 130. 
 

§ 131 
Není-li v § 127 až 130 až 130c stanoveno jinak, platí pro jednání o návrzích senátních návrhů 

zákonů nebo o vrácených návrzích zákonů obdobně ustanovení o jednání o návrzích zákonů. 
 
 

ČÁST DVACÁTÁ  PETIC E A JIN Á PO D ÁN Í O BČ A 
 

§ 142 
 

Petice 
 
 (1) Petice adresované Senátu, jeho orgánům a funkcionářům se doručí výboru, kterému přísluší 
vyřizování peticí. Ten posoudí, zda podání splňuje náležitosti stanovené zvláštním zákonem.48) Nepřísluší-
li vyřízení petice výboru podle věty prvé, postoupí tento výbor její stejnopis orgánu Senátu, kterému 
vyřízení petice věcně náleží. 
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(2) Věcně příslušný orgán Senátu rozhodne, zda vyslechne pisatele petice nebo toho, kdo 

zastupuje členy petičního výboru,49) a zda o obsahu petice uvědomí příslušného člena vlády, popřípadě 
vedoucího jiného správního úřadu nebo představitele územní samosprávy. 
 

(3) Po provedeném šetření věcně příslušný orgán Senátu vyrozumí toho, kdo petici podal. V 
odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsobu jejího vyřízení. Stejnopis odpovědi předá výboru, 
kterému přísluší vyřizování peticí. 
 

(4) O přijatých peticích, jejich obsahu a způsobu vyřízení předkládá výbor uvedený v odstavci 1 
větě prvé Senátu zprávy. Ve zprávě zejména uvede, kdo petice podal, kdy byly doručeny, čeho se týkaly a 
jak, kdy a kým byly projednány a vyřízeny. Nestanoví-li Senát jinak, předloží tento výbor takovou zprávu 
nejpozději do 15. února za předchozí kalendářní rok. 

 
(5) Zprávu o obsahu a způsobu vyřizování, popřípadě vyřízení peticí si může Senát vyžádat od 

výboru uvedeného v odstavci 1 větě prvé kdykoli. 
 

§ 142a 
 

(1) Je-li petice podepsána nejméně 10 000 osobami, zařadí se po provedeném šetření věcně 
příslušného orgánu Senátu její projednání na pořad nejbližší schůze Senátu. 
 

(2) Ten, kdo zastupuje členy petičního výboru, má přístup do jednacího sálu a právo vystoupit v 
rozpravě k projednávané petici. 
 

(3) Petice je podle povahy věci vyřízena Senátem nebo věcně příslušným orgánem Senátu po jejím 
projednání Senátem. 

 
§ 143 

 
Jiná podání občanů 

 
Podání, která nejsou peticemi, předá výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, věcně příslušným 

výborům nebo komisím a nebo je postoupí příslušným úřadům nebo institucím. Pisatele o vyřízení nebo 
postoupení vždy vyrozumí. 
 
------------------------------------------------------------------    
48) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.   
49) § 3 zákona č. 85/1990 Sb. 
 
 
 

ČÁST DVACÁTÁ 
PETICE A JINÁ PODÁNÍ OBČANŮ 

 
Petice 

 
§ 142 

 
 (1) Petice adresované Senátu, jeho orgánům a funkcionářům se doručí výboru, kterému přísluší 
vyřizování peticí. Ten posoudí, zda podání splňuje náležitosti stanovené zvláštním zákonem.48) Je-li 
doručena petice podepsaná nejméně 10 000 osobami, oznámí to výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, 
organizačnímu výboru.   
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 (2) Výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, rozhodne, zda vyslechne pisatele petice nebo toho, 
kdo zastupuje členy petičního výboru,49) a zda o obsahu petice uvědomí příslušného člena vlády, 
popřípadě vedoucího jiného správního úřadu nebo představitele územní samosprávy.  
 
 (3) Výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, může požádat orgán Senátu, který je věcně příslušný 
pro oblast, jíž se petice týká, o stanovisko k petici ve lhůtě dohodnuté předsedou výboru, kterému přísluší 
vyřizování peticí, s předsedou dožádaného orgánu Senátu. 
 
 (4) Po provedeném šetření, jde-li o petici podepsanou méně než 10 000 osobami, výbor, kterému 
přísluší vyřizování peticí, vyrozumí toho, kdo petici podal. V odpovědi uvede své stanovisko k obsahu 
petice a informuje o způsobu jejího vyřízení. 
 

§ 142a 
 
(1) Je-li petice podepsána nejméně 10 000 osobami, zařadí se její projednání na pořad nejbližší schůze 
Senátu poté, co výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, oznámil organizačnímu výboru, že šetření ve 
věci takové petice bylo ukončeno. Součástí oznámení je jméno zpravodaje, jméno toho, kdo zastupuje 
členy petičního výboru49), a jména fyzických osob a představitelů právnických osob, správních úřadů 
nebo orgánů územní samosprávy, jež  výbor považuje za dotčené peticí. 
 
(2) Při zahájení projednávání petice podle odstavce 1 oznámí předsedající jméno toho, kdo zastupuje 
petiční výbor49). Taková osoba má právo na přístup do jednacího sálu a právo vystoupit v rozpravě 
k projednávané petici, a to nejvýše dvakrát a vždy nejvýše na 10 minut, nestanoví-li Senát jinak. 
Rozhodne-li tak Senát, mají stejná práva i další osoby, jejichž jména uvedl výbor, kterému přísluší 
vyřizování peticí, ve svém oznámení podle odstavce 1.  
 
 (3) Projednávání petice podle odstavce 1 na schůzi Senátu zahájí zpravodaj výboru, kterému 
přísluší vyřizování peticí, který seznámí Senát s obsahem petice a s průběhem a výsledky provedeného 
šetření a navrhne způsob jejího vyřízení. Po té předsedající zahájí rozpravu.  
 
 (4) Projednávání petice podle odstavce 1 na schůzi Senátu je ukončeno hlasováním o usnesení, 
jímž Senát petici vyřizuje, anebo ji k vyřízení vrací výboru, kterému přísluší vyřizování peticí.  
 
 (5) O výsledku jednání Senátu informuje předseda Senátu toho, kdo petici podal.     
 
 

§ 142b 
 
(1) O přijatých peticích, jejich obsahu a způsobu vyřízení předkládá výbor, kterému přísluší vyřizování 
peticí, Senátu zprávu. Ve zprávě zejména uvede, kdo petice podal, kdy byly doručeny, čeho se týkaly a 
jak, kdy a kým byly projednány a vyřízeny. Nestanoví-li Senát jinak, předkládá výbor, kterému přísluší 
vyřizování peticí, takovou zprávu každoročně nejpozději do 15. února za předchozí kalendářní rok. 
  
 (2) Zprávu o obsahu a způsobu vyřizování peticí, popřípadě vyřízení jednotlivých peticí si může 
Senát vyžádat od výboru, kterému přísluší vyřizování peticí, kdykoli.   
 
 

§ 143 
Jiná podání občanů 
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Podání, která nejsou peticemi, výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, podle povahy věci buď sám 
vyřídí, nebo předá věcně příslušným výborům nebo komisím, anebo je postoupí příslušným úřadům nebo 
institucím. Pisatele o vyřízení nebo postoupení vždy vyrozumí. 
_________________________ 
48) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 
49) § 3 zákona č. 85/1990 Sb.“. 
 

 
Příloha č. 1 

Vzor průkazu senátora 
 

 

„Držitel tohoto průkazu má nárok na bezplatné používání prostředků veřejné hromadné dopravy, 
s výjimkou letecké dopravy.“ 
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