
 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Věry Kovářové, Martina Plíška, Petra Gazdíka a dalších na vydání 

zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 

ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 856) 

 

Vláda na své schůzi dne 27. července 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména 

z následujících důvodů: 

 

1. Vláda předložený návrh zákona odmítá, neboť jej považuje z ústavněprávního hlediska 

za sporný, zčásti za deklaratorní a tudíž nadbytečný a za věcně i legislativně zmatečný. 

Navrhovanou právní úpravu vláda nepovažuje za dostatečně propracovanou, neboť 

vykazuje řadu nedostatků a v mnoha ohledech je obtížně realizovatelná a z hlediska 

jejího dopadu na činnost členů vlády je nevhodná. 

 

2. Předložený návrh novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny podle jeho 

předkladatelů představuje krok vedoucí k posílení parlamentní kontroly vlády. Za tímto 

účelem je navrhována celá řada změn, z nichž tou nejpodstatnější je zakotvení povinné 

účasti členů vlády na projednávání ústních i písemných interpelací. Parlament České 

republiky má řadu kontrolních a kreačních pravomocí, které se projevují zejména v jeho 

vztahu k vládě. Ústřední funkcí Parlamentu, kterou vykonává Poslanecká sněmovna 

sama bez součinnosti Senátu, je pak kontrola vlády, která je vykonávána 

i prostřednictvím práva interpelovat předsedu vlády či její jednotlivé členy. Vláda 

respektuje právo Poslanecké sněmovny na parlamentní kontrolu vlády, se stanovením 

povinné účasti člena vlády na projednání ústní interpelace a odpovědi na písemnou 

interpelaci, jež proti němu směřuje, však nesouhlasí. Z uvedené povinnosti by se mohl 

člen vlády omluvit pouze ze závažných důvodů, jimiž podle navržené úpravy je jednak 

jeho účast na jednání, na němž je člen vlády nezastupitelný, jednak osobní a zdravotní 

důvody. S ohledem na imperfektní povahu právní normy, již uvedený návrh zakládá, 

jakož i neurčitost pojmů definujících výjimky z této povinnosti, lze konstatovat, 

že navržená úprava nebude mít zásadní faktické implikace, pročež ji lze považovat 
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fakticky za nadbytečnou. Za vážný nedostatek této úpravy lze přitom dále považovat 

skutečnost, že jediným pracovním důvodem, jenž by měl ospravedlnit neúčast člena 

vlády na projednání ústní interpelace, je jeho účast na jednáních, na nichž je jeho účast 

nezastupitelná. Důvodem pro omluvu z projednání ústní interpelace tak například nebude 

účast na většině zahraničních pracovních cest člena vlády. Z Ústavy České republiky 

plyne, že členové vlády jsou povinni dostavit se do Poslanecké sněmovny na její žádost 

(čl. 38 odst. 2), kde mohou být interpelováni (dotazováni) ve věcech své působnosti ze 

strany poslanců, jimž jsou povinni odpovědět (čl. 53). Poslanecká sněmovna tedy již za 

současné právní úpravy disponuje dostatečnými instrumenty, jejichž prostřednictvím se 

může domoci účasti člena vlády na projednávání interpelací. 

 

3. Části předloženého návrhu zákona, jimiž by mělo dojít ke zkrácení lhůty pro vypracování 

písemné odpovědi na ústní interpelaci na 3 dny, respektive k zavedení institutu 

„přednostních písemných interpelací“, na něž by měl člen vlády odpovědět do 10 dnů 

od jejich podání, vláda považuje za rozporné s čl. 53 odst. 2 Ústavy České republiky, 

podle něhož „interpelovaní členové vlády odpovědí na interpelaci do třiceti dnů ode dne 

jejího podání“. Právě citované ustanovení nelze podle názoru vlády interpretovat tak, 

že toto stanovuje toliko limitní lhůtu, jíž lze zkrátit prostřednictvím běžného zákonodárství 

(shodně Sládeček, V.; Mikule, V.; Suchánek, R.; Syllová, J. Ústava České republiky. 

Komentář. 2. vyd., Praha: C.H. Beck, 2016, s. 548). V této souvislosti vláda upozorňuje, 

že podle ustáleného názoru Ústavního soudu je třeba jednotlivá ustanovení Ústavy 

České republiky interpretovat „ve prospěch možnosti uplatnění ústavní pravomoci, jíž se 

dané ustanovení týká, čili z hlediska smyslu a účelu dotčeného ústavního institutu“ 

(viz nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, a opakovaně 

nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2005, sp. zn. Pl. ÚS 13/05). Přestože čl. 53 

odst. 2 Ústavy České republiky zakládá povinnost člena vlády, a nikoliv pravomoc, 

je třeba uvedený interpretační princip aplikovat i v uvedeném případu. Smyslem 

interpelace, ať již ústní či písemné, není pouze povinnost člena vlády poskytnout 

odpověď na vznesenou interpelaci, nýbrž odpovědět úplně a kvalifikovaně tak, aby byl 

zajištěn primární význam interpelace, jímž je kontrola vrcholného orgánu výkonné moci 

Parlamentem (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 16. září 1994, sp. zn. Pl. ÚS 

9/94), tj. aby byl zjištěn objektivní a úplný stav věci. Lze přitom tvrdit, že právě Ústavou 

České republiky předvídaná lhůta třiceti dní garantuje možnost splnění tohoto účelu 

členem vlády. V návaznosti na právě uvedené dále vláda konstatuje, že uvedenou 

změnu nelze považovat toliko za ústavněprávně spornou, nýbrž také z faktického 

hlediska za zcela nevhodnou. Z praktického hlediska je třeba konstatovat, že právní 
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úprava s písemnou odpovědí na ústní interpelaci počítá rovněž v případech, kdy na ústní 

interpelaci, resp. doplňující otázku není možné odpovědět bezprostředně. Obvykle  

se v těchto případech jedná o otázky svou povahou úzce odborné či specializované nebo 

o otázky vyžadující soustředění většího množství podkladů či provedení odpovídajících 

šetření. V těchto případech lze nastavení extrémně krátké třídenní lhůty považovat za 

kontraproduktivní, neboť v takové lhůtě v řadě případů nebude možné zpracovat 

komplexní odpověď a předložená odpověď bude spíše formálního charakteru či neúplná. 

To pak bude vyvolávat požadavky na zařazení takové písemné odpovědi na pořad 

schůze Poslanecké sněmovny z důvodu nespokojenosti poslance s takovouto odpovědí 

(viz navrhovanou úpravu § 112 odst. 4). V této souvislosti vláda upozorňuje i na fakt, že 

tato třídenní lhůta je vymezena pomocí kalendářních dnů, nikoliv dnů pracovních, což 

může znamenat její faktické zkrácení o 2 dny. Tuto lhůtu není možné splnit například 

v případě několikadenní zahraniční služební cesty člena vlády. V souvislosti se 

zkracováním lhůt lze vysledovat i jistou věcnou nekonzistenci návrhu, kdy interpelace, 

které nejsou za podmínek nově navrhovaného znění § 111 odst. 7 zodpovězeny ústně, 

mají být zodpovězeny do 3 dnů místo současných 30 dnů, zatímco písemné interpelace 

označované jako „přednostní“ mají být zodpovězeny do 10 dnů. 

 

4. Vláda nesouhlasí ani se zavedením institutu „přednostních písemných interpelací“, neboť 

tento institut není nijak zákonem vymezen a ani důvodová zpráva žádným způsobem 

nevysvětluje, co je touto přednostní písemnou interpelací myšleno a jaký je její účel. 

Za problematický vláda považuje i navržený počet takovýchto interpelací, který by mohl 

v průběhu měsíce podat jeden poslanec. Z navržené konstrukce lze dovodit, že by se 

nejednalo o institut, který by byl využíván pouze výjimečně. Pokud by všichni poslanci 

využili tohoto nového oprávnění v maximální míře, pak by měsíčně mohlo být podáno 

až 1000 přednostních písemných interpelací a v tom případě by „přednostní písemné 

interpelace“ mohly zcela převládnout a existence „běžných“ písemných interpelací 

by ztratila svůj smysl. Nelze ani vyloučit využití navrhovaného nového institutu k zahlcení 

člena vlády těmito žádostmi, což by mohlo mít mimo jiné i dopad na snížení kvality 

podávaných odpovědí. O uvedeném institutu by bylo možné uvažovat jen při stanovení 

případů, kdy a z jakých důvodů lze přednostní písemnou interpelaci uplatnit, s tím, že by 

se mělo jednat jen o výjimečné, naléhavé případy, jinak by se takový institut mohl stát 

šikanózním nástrojem. 

 

5. Změnu spočívající v umožnění automatického projednávání opozičních návrhů zákonů 

poté, co bylo ukončeno projednávání interpelací a odpovědí na ně, považuje vláda 
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za neopodstatněnou. Chybí totiž legitimní zdůvodnění, proč by po předčasném ukončení 

interpelací mělo následovat projednávání opozičních návrhů zákonů, když tato materie 

s problematikou interpelací žádným způsobem nesouvisí. Zároveň z návrhu nelze 

dovodit, jaký by byl postup, jestliže by předsedové poslaneckých klubů opozičních 

politických stran nebyli schopni se dohodnout na návrzích zákonů, které by takto měly být 

projednávány. Současně je narušován princip demokratického rozhodování Poslanecké 

sněmovny, když by v tomto případě mohli o programu jejího jednání rozhodovat pouze 

předsedové některých poslaneckých klubů a nikoli Poslanecká sněmovna jako celek. 

Návrh § 112a je zřejmě v rozporu s § 54 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, 

podle kterého může navrhnout změnu nebo doplnění pořadu výbor, poslanecký klub 

nebo poslanec, nikoli však pouze předsedové klubů nevládních politických stran. 

O pořadu, popřípadě návrhu na jeho změnu nebo doplnění navíc rozhoduje Sněmovna 

hlasováním bez rozpravy. Stanovení výjimky z obecného pravidla (speciální úprava), 

která by platila pouze pro předsedy klubů nevládních politických stran, nepovažuje vláda 

za opodstatněné. Návrh je také zcela zřejmě diskriminační ve vztahu k poslaneckým 

návrhům poslanců z vládních stran. Dále vláda nepovažuje za přínosné, aby tímto 

způsobem byla de facto zakotvena časová konkurence mezi dvěma důležitými úkoly 

Poslanecké sněmovny, tedy legislativní činností a kontrolou vlády prostřednictvím 

interpelací. Důvodová zpráva uvádí, že toto řešení je navrhováno „z důvodu náležitého 

využití jednacího dne“. Projednávání návrhů zákonů a interpelace jsou však dva zcela 

odlišné procesy, a proto vláda nepovažuje za vhodné tyto dva instituty spojovat. 

Interpelace, které se projednávají mimo obecný pořad schůze, jsou formou kontroly 

zákonodárné moci nad mocí výkonnou, zatímco projednávání návrhů zákonů je součástí 

legislativního procesu; jejich spojení v rámci „jakéhosi zbývajícího času v rámci 

interpelací“ proto není z hlediska fungování řádného zákonodárného procesu žádoucí. 

Toto spojení není vhodné ani z hlediska systematiky jednacího řádu Poslanecké 

sněmovny, který v části šestnácté upravuje pouze otázku interpelací, nikoli projednávání 

návrhů zákonů v prvém čtení upravené v § 90 až 91 jednacího řádu. Pokud pak 

předkladatelé v důvodové zprávě k tomuto ustanovení uvádí, že by ustanovení mělo 

působit motivačně a napomáhat zajištění účasti na projednávání písemných i ústních 

interpelací, je otázkou, zda je navrhovaný prostředek proporcionální k prosazení 

sledovaného cíle (s ohledem na výše uvedené se lze důvodně domnívat, že nikoliv). 

Nad rámec uvedeného vláda zároveň upozorňuje, že naplnění doby interpelacemi není 

toliko v dispozici členů vlády, nýbrž primárně závisí na počtu poslanců, jež se k podání 

ústní interpelace přihlásí, resp. jež požádají o zařazení odpovědi na písemnou interpelaci 

na pořad schůze. Přestože je tak navržené ustanovení předkladateli pojímáno jako jistá 
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„sankce“ za chování členů vlády, její faktické uplatnění by ve skutečnosti primárně 

odviselo od jednání samotných poslanců. 

 

6. Na závěr vláda uvádí, že návrh zákona obsahuje legislativně technické chyby nebo 

nepřesnosti, zejména v případě novelizačních bodů 8 a 9 se nejedná o „ústní interpelaci 

podle § 111 odst. 7“, nýbrž o „písemnou odpověď (na ústní interpelaci) podle § 111 

odst. 7“. Některá ustanovení jsou také do návrhu zákona začleňována v rozporu s jeho 

systematikou, například do §  112 odst. 4 a 5 je v rozporu se systematikou části 

šestnácté zákona nazvané „Interpelace“, která je členěna na obecná ustanovení 

o interpelacích (§ 110), na ústní interpelace (§ 111) a na písemné interpelace (§ 112), 

včleňována úprava vztahující se k ústním interpelacím. 
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