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V l á d n í  n á v r h  

 

ZÁKON 

 

ze dne …………. 2020, 

 

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., zákona č. 275/2012 Sb., 

zákona č. 16/2015 Sb., zákona č. 322/2016 Sb. a zákona č. 168/2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 101 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „K pozměňovacímu návrhu se přikládá nebo 

uvede informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z tohoto 

pozměňovacího návrhu; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

stanovící strukturu přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního 

předpisu se na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“. 

 

2. V § 101 odst. 5 se slova „pokud rozhodne výbor, souhrnně vytisknou a dají se k dispozici“ 

nahrazují slovem „zpřístupní“.  

 

3. V § 104 se za větu třetí vkládá věta „K usnesení se přikládá informativní přehled 

veřejnoprávních povinností vyplývajících z pozměňovacích návrhů; ustanovení zákona 

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu přehledu veřejnoprávních 

povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se na přehled veřejnoprávních 

povinností použije obdobně.“. 

 

4. V § 109 odst. 1 větě první se za slovo „zákona“ vkládá slovo „odůvodněné“ a slova „, které 

se současně předkládají písemně a s odůvodněním“ se zrušují. 

 

5. V § 109 odst. 1 se za větu první vkládá věta „K pozměňovacím návrhům se přikládá 

informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z těchto pozměňovacích 

návrhů; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu 

přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu 

se na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“. 

 

6. V § 115 větě druhé se za slovo „Senátu“ vkládají slova „v elektronické podobě“ a na konci 

textu věty druhé se doplňují slova „a přikládá se k ní informativní přehled veřejnoprávních 

povinností vyplývajících z této mezinárodní smlouvy; ustanovení zákona o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv stanovící strukturu přehledu veřejnoprávních povinností 

vyplývajících z návrhu právního předpisu se na přehled veřejnoprávních povinností použije 

obdobně“. 
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7. V § 120a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 54 zní: 

 

„(1) Návrh zákonného opatření Senátu musí obsahovat přesné znění toho, na čem 

se má Senát usnést, a musí obsahovat součásti a přílohy stanovené zákonem o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv54). Důvodová zpráva musí dále obsahovat prohlášení, 

že součástí navrhované právní úpravy nejsou věci, jejichž úpravu zákonným opatřením 

Senátu Ústava vylučuje, a odůvodnění, proč její přijetí nesnese odkladu34d). 

____________ 
54) § 19 zákona č. 222/2016 Sb., 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), ve znění zákona č. 277/2019 Sb.“. 

 

8. V § 120a se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

9. V § 121 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „K usnesení výboru se přikládá informativní 

přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z pozměňovacích návrhů, byl-li alespoň 

jeden z nich přijat; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící 

strukturu přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se 

na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“. 

 

10. V § 122 odst. 3 větě první se za slovo „podávat“ vkládá slovo „odůvodněné“. 

 

11. V § 122 odst. 3 se za větu první vkládá věta „K pozměňovacím návrhům se přikládá 

informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z těchto pozměňovacích 

návrhů; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu 

přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu 

se na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“. 

 

12. V § 122 odst. 3 větě čtvrté se slova „dají vytisknout a neprodleně se rozešlou“ nahrazují 

slovy „neprodleně zpřístupní“.  

 

13. V § 122 odst. 4 se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „třetí“. 

 

14. V § 127 odstavec 2 zní:  

 

„(2) Senátní návrh zákona musí obsahovat součásti a přílohy stanovené zákonem 

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv54).“.  

 

Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje. 

 

15. V § 129 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „K usnesení výboru se přikládá informativní 

přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z pozměňovacích návrhů, byl-li alespoň 

jeden z nich přijat; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící 

strukturu přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se 

na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“. 

 

16. V § 130 odst. 5 větě první se za slovo „podávat“ vkládá slovo „odůvodněné“. 

 

17. V § 130 odst. 5 se za větu první vkládá věta „K pozměňovacím návrhům se přikládá 

informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z těchto pozměňovacích 
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návrhů; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu 

přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu 

se na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“. 

 

18. V § 130 odst. 5 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami „Byl-li podán pozměňovací návrh, 

předsedající jednání o návrhu senátního návrhu zákona přeruší. Pozměňovací návrhy 

se neprodleně zpřístupní 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 písemných chyb 

a k úpravám, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů.“. 

 

19. V § 130 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

 

„(6) Pokud byly k návrhu senátního návrhu zákona podány pouze pozměňovací 

návrhy k opravě legislativně technických, gramatických a písemných chyb, může senátor 

navrhnout, aby bylo přikročeno k hlasování o nich bez přerušení jednání Senátu 

stanoveného v odstavci 5 větě třetí; o takovém návrhu rozhodne Senát bez rozpravy.“. 

 

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9. 

 

20. Za § 149 se vkládá nový § 149a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 55 zní: 

 

„§ 149a 

Využití elektronického systému tvorby právních předpisů 

 

(1) Návrh senátního návrhu zákona, návrh zákonného opatření Senátu 

a pozměňovací návrh k návrhu zákona, k návrhu senátního návrhu zákona nebo k návrhu 

zákonného opatření Senátu, včetně návrhu na opravu legislativně technických, 

gramatických a písemných chyb a návrhu úprav vyplývajících z přednesených 

pozměňovacích návrhů, se zpracovávají a předkládají v elektronickém systému tvorby 

právních předpisů55). Umožňuje-li zákon podávat návrh podle věty první ústně 

a nevytvoří-li senátor návrh zároveň prostřednictvím elektronického systému tvorby 

právních předpisů, Kancelář Senátu zajistí bezodkladně zpracování návrhu 

v elektronickém systému tvorby právních předpisů. 

 

(2) Předseda Senátu ve spolupráci s Kanceláří Senátu prostřednictvím elektronického 

systému tvorby právních předpisů zabezpečí 

 

a) před zasláním návrhu zákona Poslanecké sněmovně, byl-li návrh přijat ve znění 

pozměňovacích návrhů, legislativně technickou úpravu návrhu, zejména úpravu 

vyplývající ze schválených pozměňovacích návrhů a úpravu vyplývající z právních 

předpisů a nálezů Ústavního soudu, která věcně nemění obsah návrhu zákona,  

 

b) před zasláním návrhu ústavního zákona nebo zákona, k jehož přijetí je třeba, aby byl 

schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem, Poslanecké sněmovně, byl-li návrh přijat 

ve znění pozměňovacích návrhů, legislativně technickou úpravu návrhu, zejména úpravu 

vyplývající ze schválených pozměňovacích návrhů a úpravu vyplývající z právních 

předpisů a nálezů Ústavního soudu, která věcně nemění obsah návrhu ústavního zákona 

nebo zákona, k jehož přijetí je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem, 
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c) před projednáním návrhu zákonného opatření Senátu ve výborech legislativně 

technickou úpravu návrhu zákonného opatření Senátu vyplývající z právních předpisů 

a nálezů Ústavního soudu, která věcně nemění obsah návrhu zákonného opatření Senátu; 

má-li takto prováděná legislativně technická úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, 

uvede se tato skutečnost u pozměňovacího návrhu, 

 

d) před projednáním návrhu zákonného opatření Senátu ve výborech legislativně 

technickou úpravu návrhu zákonného opatření Senátu, která věcně nemění obsah návrhu 

zákonného opatření Senátu a vyplývá z návrhů zákonných opatření Senátu dříve 

předložených Senátu k projednání a dosud Senátem neodmítnutých, které se týkají 

měněných ustanovení a ze kterých návrh zákonného opatření Senátu vychází; má-li takto 

prováděná legislativně technická úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede se 

tato skutečnost u pozměňovacího návrhu, 

 

e) před postoupením zákonného opatření Senátu prezidentu republiky legislativně 

technickou úpravu zákonného opatření Senátu, zejména úpravu vyplývající ze schválených 

pozměňovacích návrhů a úpravu vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního 

soudu, která věcně nemění obsah zákonného opatření Senátu, 

 

f) před projednáním návrhu senátního návrhu zákona ve výborech legislativně technickou 

úpravu návrhu senátního návrhu zákona vyplývající z právních předpisů a nálezů 

Ústavního soudu, která věcně nemění obsah návrhu senátního návrhu zákona; má-li takto 

prováděná legislativně technická úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede se 

tato skutečnost u pozměňovacího návrhu, 

 

g) před projednáním návrhu senátního návrhu zákona ve výborech legislativně technickou 

úpravu návrhu senátního návrhu zákona, která věcně nemění obsah návrhu senátního 

návrhu zákona a vyplývá z návrhů změn tohoto právního předpisu dříve předložených 

Poslanecké sněmovně k projednání a dosud Poslaneckou sněmovnou neodmítnutých, které 

se týkají měněných ustanovení a ze kterých návrh senátního návrhu zákona vychází; má-li 

takto prováděná legislativně technická úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede 

se tato skutečnost u pozměňovacího návrhu, 

 

h) před zpřístupněním pozměňovacích návrhů legislativně technickou úpravu návrhu 

senátního návrhu zákona vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu, která 

věcně nemění obsah návrhu senátního návrhu zákona; má-li takto prováděná legislativně 

technická úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede se tato skutečnost 

u pozměňovacího návrhu,  

 

i) před zpřístupněním pozměňovacích návrhů legislativně technickou úpravu návrhu 

senátního návrhu zákona, která věcně nemění obsah návrhu senátního návrhu zákona 

a vyplývá z návrhů změn tohoto právního předpisu dříve předložených Poslanecké 

sněmovně k projednání a dosud Poslaneckou sněmovnou neodmítnutých, které se týkají 

měněných ustanovení a ze kterých návrh senátního návrhu zákona vychází; má-li takto 

prováděná legislativně technická úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede se 

tato skutečnost u pozměňovacího návrhu, a 

 

j) před podáním senátního návrhu zákona Poslanecké sněmovně legislativně technickou 

úpravu senátního návrhu zákona, zejména úpravu vyplývající ze schválených 
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pozměňovacích návrhů a úpravu vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního 

soudu, která věcně nemění obsah senátního návrhu zákona. 

 

(3) Kancelář Senátu zaznamená návrhy na rozhodnutí týkající se projednávání 

návrhu zákona, návrhu senátního návrhu zákona nebo návrhu zákonného opatření Senátu, 

přijatá rozhodnutí týkající se jejich projednávání a prohlášení týkající se jejich 

projednávání neprodleně po jejich podání nebo učinění v elektronickém systému tvorby 

právních předpisů. Kancelář Senátu vloží dokumenty související s projednáváním návrhu 

zákona, návrhu senátního návrhu zákona nebo návrhu zákonného opatření Senátu 

neprodleně po jejich předložení do elektronického systému tvorby právních předpisů. 

 

(4) Předseda Senátu postoupí zákonné opatření Senátu podle § 126 odst. 2 a 3 

prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů. 

 

(5) Nastane-li překážka bránící využití elektronického systému tvorby právních 

předpisů a je-li třeba neprodleně zpracovat návrh zákona, návrh senátního návrhu zákona 

nebo návrh zákonného opatření Senátu, tvorba, postoupení a podepsání návrhu zákona, 

návrhu senátního návrhu zákona nebo návrhu zákonného opatření Senátu probíhá v listinné 

podobě. Pomine-li překážka podle věty první, návrh zákona, návrh senátního návrhu 

zákona nebo návrh zákonného opatření Senátu včetně dokumentů souvisejících 

s projednáváním návrhu zákona, návrhu senátního návrhu zákona nebo návrhu zákonného 

opatření Senátu vloží neprodleně správce elektronického systému tvorby právních předpisů 

v součinnosti s Kanceláří Senátu do elektronického systému tvorby právních předpisů. 

___________ 
55) § 16 zákona č. 222/2016 Sb., ve znění zákona č. 277/2019 Sb.“. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

1. Vložení návrhu zákona nebo návrhu zákonného opatření Senátu, jehož projednávání bylo 

zahájeno a nebylo ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do elektronického 

systému tvorby právních předpisů zajistí ten, kdo jej Senátu k projednání postoupil nebo 

předložil.  

 

2.  Vložení návrhu senátního návrhu zákona, jehož projednávání bylo zahájeno a nebylo 

ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do elektronického systému tvorby 

právních předpisů zajistí navrhovatel senátního návrhu zákona. Kancelář Senátu poskytne 

navrhovateli senátního návrhu zákona součinnost. 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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