
N á v r h 

 

ZÁKON   
ze dne ……………2016 

 

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

pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 

Čl. I 

 

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 § 110 se za odstavec 1 vkládá odstavec 2, který zní:  

 

“(2) Účast člena vlády na projednání ústní interpelace, odpovědi na písemnou interpelaci a 

písemné odpovědi na ústní interpelaci podle § 111 odst. 7, které vůči němu směřují, je 

jeho povinností; neúčast je možné omluvit pouze ze závažných důvodů. Závažnými 

důvody se rozumí vedle účasti na jednání, na kterém je člen vlády nezastupitelný, také 

osobní nebo zdravotní důvody.”. 

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

2. V § 111 odst. 1 zní: “Pro  ústní  interpelace  se  vyčlení  ve  stanoveném  jednacím dnu 

připadajícím  na  čtvrtek  (§  54 odst. 4) doba od 14.30 hodin do 19.00 hodin, přičemž  

pro ústní interpelace určené předsedovi vlády se vyčlení doba  od 14.30 hodin do 16.00 

hodin. Od 16.00 hodin nebo v případě, kdy interpelace  na předsedu vlády budou 

ukončeny dříve, tak od doby jejich ukončení,  budou  následovat  ústní  interpelace určené 

ostatním členům vlády. Poslední interpelace může být podána nejpozději v 18.55 hodin.”. 

 

3. V § 111 odst. 7 se číslovka “30” nahrazuje číslovkou “3”.  

 

4. V § 112 odst. 1 se za první větu doplňuje věta, která zní: “Písemnou interpelací se rozumí 

rovněž přednostní písemná interpelace; poslanec může předložit až 5 přednostních 

písemných interpelací měsíčně.” 
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5. V § 112 odst. 2 se za slovo “podání” doplňují slova “; v případě přednostní písemné 

interpelace člen vlády odpoví písemně do 10 dnů ode dne jejího podání”. 

 

6. V § 112 odst. 4 se za slova “na písemnou interpelaci” vkládají slova “nebo s písemnou 

odpovědí podle § 111 odst. 7”.  

 

7. V § 112 odst. 4 se ve větě druhé za slova “odpověď na ni” vkládají slova “nebo 

těsnopisecký záznam ústní interpelace a písemná odpověď na ni podle § 111 odst. 7”.  

 

8. V § 112 odst. 4 se ve větě třetí za slova “projednání písemné interpelace” vkládají slova 

“nebo ústní interpelace podle § 111 odst. 7”.  

 

9. V § 112 odst. 5 se ve větě první za slova “na písemnou interpelaci” vkládají slova “nebo 

na ústní interpelaci podle § 111 odst. 7”.  

 

10. Za § 112 se vkládá nový § 112a, který zní:  

 

“§ 112a 

 

Bude-li projednávání zařazených odpovědí na interpelace ukončeno dříve než v 10:45 

nebo projednávání ústních interpelací určených ostatním  členům vlády dříve než v 18:45, 

zařadí se jako bezprostředně následující bod prvé čtení dosud neprojednaných návrhů 

zákonů dle výběru předsedů poslaneckých klubů nevládních politických stran.”. 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. II 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
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