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Důvodová zpráva 
Obecná část 

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

v § 146 postavení a úkoly Kanceláře Senátu při zajišťování činnosti Senátu. Jeden z těchto 

úkolů se vztahuje k propagaci činnosti Senátu vůči veřejnosti, k vydávání informačních 

a propagačních materiálů souvisejících se Senátem, k vydávání odborných a studijních 

publikací apod. Kancelář Senátu tyto úkoly v minulosti zajišťovala a zajišťuje je i v současné 

době bezúplatně, avšak značný rozsah těchto materiálů a finanční náklady s tím spojené hrazené 

ze státního rozpočtu odůvodňují, aby tyto materiály byly většinou prodávány za ceny, které jsou 

nezbytné pro jejich pořízení. Z tohoto důvodu se navrhuje doplnit § 146 zákona o jednacím 

řádu Senátu o nový odstavec 2, který by umožňoval prodej těchto materiálů Kanceláří Senátu 

a současně stanovil, že příjem z prodeje je příjmem státního rozpočtu. 

 S navrhovaným zákonem nejsou spojeny žádné finanční požadavky vůči státnímu 

rozpočtu ani rozpočtům krajů nebo obcí. Prodej uvedených materiálů by byl zajišťován 

zaměstnanci Kanceláře Senátu ve stávajících prostorách Kanceláře Senátu.  

 Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními 

smlouvami podle čl. 10 Ústavy.  

 Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou úpravu zákona o jednacím řádu Senátu, 

která se dotýká pouze činnosti Kanceláře Senátu, navrhuje se, aby Poslanecká sněmovna 

vyslovila s navrhovaným zákonem souhlas podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím 

řádu Poslanecké sněmovny, již v prvním čtení. 

 

 

Zvláštní část 

K čl. I  

V ustanovení § 146 zákona o jednacím řádu Senátu se navrhuje doplnit nový odstavec 

2, který by umožňoval prodej propagačních a upomínkových předmětů, které se vztahují 

k činnosti Senátu. Současně se stanoví, že příjem z prodeje těchto předmětů by byl příjmem 

státního rozpočtu.  

 

K čl. II 

Vzhledem k tomu, že není nutná delší legisvakance, navrhuje se, aby navrhovaný zákon 

nabyl účinnosti již prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 

 

 

 

V Praze dne 29. listopadu 2019 

 

 

Radek Vondráček, v. r. 

 

Vojtěch Pikal, v. r. 

 

Marek Benda, v. r. 

 

Jan Chvojka, v. r. 

 

Marie Pěnčíková, v. r.  

 

Radovan Vích, v. r. 
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Jan Farský, v. r. 

 

Markéta Pekarová Adamová, v. r. 

 

Jiří Mihola, v. r. 
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