
 

Návrh 

 

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: 

 

Čl. I 

Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 

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. 402/2009 Sb., zákona č. 162/2009 

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 § 46 odst. 4 písmeno a) zní: 

 

„a) připravovat schůze Sněmovny, společné schůze Sněmovny a Senátu a navrhovat jejich 

termín a pořad, včetně časového harmonogramu projednání pořadu,“. 

 

 

2. V § 46 odst. 4 písmeno c) zní: 

  

„c) zařazovat návrhy zákonů, mezinárodní smlouvy vyžadující souhlas Parlamentu, zákonná 

opatření Senátu, popřípadě jiné návrhy do návrhu pořadu schůze Sněmovny a navrhovat, 

kterému výboru, popřípadě výborům mají být přikázány,“. 

  

 

3. V § 51 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „bez časového harmonogramu 

projednání pořadu“. 

 

 

4. V § 51 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „bez časového harmonogramu 

projednání pořadu“. 
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5. V § 51 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

  

„(7) Ve vyrozumění o svolání schůze se uvede termín a navržený pořad včetně časového 

harmonogramu projednání pořadu.“. 

 

 

6. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní: 

  

„§ 51a 

 

(1) Časový harmonogram projednání pořadu je nedílnou součástí návrhu pořadu schůze 

Sněmovny. Nenavrhne-li časový harmonogram do dne svolání schůze Sněmovny organizační 

výbor, stanoví jej předseda Sněmovny, popřípadě v nepřítomnosti předsedy Sněmovny 

místopředseda Sněmovny stanovený předsedou Sněmovny podle § 29 odst. 2 písm. c) (dále jen 

„zastupující místopředseda Sněmovny“). 

 

(2) V časovém harmonogramu se uvede předpokládané datum a doba zahájení 

a ukončení projednávání každého bodu pořadu. Dále se u každého bodu pořadu stanoví řečnická 

doba pro vystoupení navrhovatele a zpravodaje, délka rozpravy, doba vyhrazená pro hlasování, 

popřípadě další potřebné doby.“. 

 

 

7. V § 54 odst. 4 se věta první nahrazuje větami: 

 

  „Sněmovna stanoví na návrh organizačního výboru, předsedy Sněmovny, popřípadě 

zastupujícího místopředsedy Sněmovny, pořad schůze, včetně časového harmonogramu 

projednání pořadu. Celková doba vyhrazená v časovém harmonogramu pro vystoupení 

opozičních poslanců, až již samostatně či v rámci poslaneckého klubu, nesmí být kratší, než 

doba vyhrazená pro poslance, kteří jsou členy politických stran či hnutí, které mají zastoupení 

ve vládě České republiky, či za tyto politické strany či hnutí, byli zvoleni do Sněmovny.“. 

 

 

8. V § 54 odst. 5 se věta první nahrazuje větou: 

 

„Organizační výbor, předseda Sněmovny nebo zastupující místopředseda Sněmovny 

může navrhnout přesunutí bodu, popřípadě jinou změnu nebo doplnění navrženého pořadu, 

včetně časového harmonogramu projednání pořadu.“. 

 

 

9. V § 54 odstavce 6 až 9 znějí: 

 

„(6) V průběhu schůze může Sněmovna hlasováním bez rozpravy na návrh 

organizačního výboru, předsedy Sněmovny nebo zastupujícího místopředsedy Sněmovny, 

přesunout bod schváleného pořadu, schválený pořad změnit nebo doplnit, včetně časového 

harmonogramu projednání pořadu. Návrh na doplnění schváleného pořadu schůze Sněmovny 

nelze projednat, vznesou-li proti němu námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 20 

poslanců. 

 

(7) Byla-li schůze svolána podle § 51 odst. 4 nebo 5, rozhodne Sněmovna pouze 

o návrhu pořadu uvedeném v žádosti, včetně časového harmonogramu projednání pořadu 
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uvedeného ve vyrozumění o svolání schůze. Na návrh organizačního výboru, předsedy 

Sněmovny nebo zastupujícího místopředsedy Sněmovny, může Sněmovna navržený, popřípadě 

schválený časový harmonogram změnit. Ustanovení odstavce 4 o zařazení písemných a ústních 

interpelací a odstavců 5 a 6 o změně pořadu se v těchto případech nepoužijí. V těchto případech 

se rovněž nepoužijí ustanovení § 97 odst. 3 věta první o předložení návrhu zákona zamítnutého 

Senátem, § 97 odst. 4 věta první o předložení návrhu zákona vráceného Senátem s 

pozměňovacími návrhy a § 98 odst. 2 věta druhá o předložení zákona vráceného prezidentem 

republiky. 

  

(8) Sněmovna může na návrh organizačního výboru nebo předsedy Sněmovny, nebo 

zastupujícího místopředsedy Sněmovny, v průběhu schůze hlasováním bez rozpravy sloučit 

rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu nebo přerušit projednávání bodu pořadu a další 

jednání o něm odročit. 

  

(9) Organizační výbor, předseda Sněmovny nebo zastupující místopředseda Sněmovny 

může navrhnout přerušení schůze Sněmovny. O takovém návrhu rozhodne Sněmovna bez 

rozpravy.“. 

 

 

10.  V § 58 odstavec 3 zní:  

  

„(3) Při zahájení rozpravy oznámí předsedající přihlášené řečníky. Slovo uděluje 

v pořadí, ve kterém se o ně písemně přihlásili, a poté ostatním přihlášeným. Každému 

poslaneckému klubu se pro vystoupení jeho členů vyhradí celková doba, která je poměrná počtu 

členů poslaneckého klubu a předpokládané délce rozpravy podle časového harmonogramu. 

Předsedající eviduje dobu vyčerpanou pro vystoupení členů každého poslaneckého klubu. Do 

této doby se započítávají i vystoupení poslanců, kteří jsou členy vlády, faktické poznámky 

včetně procedurálních návrhů a vystoupení poslanců podle § 67. Poslanci, který není členem 

žádného poslaneckého klubu, se vyhradí poměrná doba pro vystoupení; nejméně však 2 minuty. 

Takový poslanec může vystoupit v rozpravě jen jednou. Při udělování slova upozorní 

předsedající dalšího řečníka na to, že jeho vystoupení bude následovat. Slova se smí ujmout jen 

ten, komu je předsedající udělí.“. 

 

 

11. V § 59 odstavec 1 zní:  

 

„(1) Vyčerpal-li poslanecký klub veškerou dobu pro vystoupení svých členů, 

předsedající odejme členovi poslaneckého klubu slovo a dalšímu členovi klubu již slovo 

neudělí. Obdobně postupuje, jde-li o poslance, který není členem žádného poslaneckého 

klubu.“. 

 

 

12. V § 59 se odstavec 2 zrušuje.  

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 

 

 

13. V § 60 se na konci odstavce 2 doplňuje věta 
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„Předsedající neudělí slovo k faktické poznámce poslanci, byla-li vyčerpána řečnická doba pro 

vystoupení členů poslaneckého klubu nebo řečnická doba pro vystoupení poslance, který není 

členem žádného poslaneckého klubu.“. 

  

 

14. § 61 zní 

„§ 61 

  

(1) Řečník nesmí být nikým přerušován, s výjimkou oprávnění předsedajícího podle  

tohoto zákona. 

 

(2) Předsedající neudělí, popřípadě odejme slovo navrhovateli, zpravodaji nebo jinému 

řečníkovi, vyčerpal-li řečnickou dobu pro své vystoupení.  

 

(3) Předsedající neudělí, popřípadě odejme slovo poslanci, požádá-li o to předseda 

poslaneckého klubu, jehož je poslanec členem.“. 

 

 

15. V § 66 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Předsedající rozpravu ukončí, nejsou-li do rozpravy přihlášeni další řečníci nebo 

pokud byla vyčerpána řečnická doba vyhrazená pro vystoupení všech řečníků.“. 

  

 

16. V § 66 odstavec 3 zní: 

 

„(3) Dovoluje-li to časový harmonogram, může se Sněmovna usnést bez rozpravy na 

opětovném otevření rozpravy, a to do zahájení hlasování o závěrečném usnesení s tím, že 

řečnickou dobu pro vystoupení jednotlivých řečníků stanoví předsedající.  Pro ukončení nově 

zahájené rozpravy platí ustanovení odstavce 2 obdobně.“. 

 

 

17. § 67 zní:  

„§ 67 

  

(1) Kdykoli o to požádají, udělí se slovo 

a) prezidentu republiky, 

b) členovi vlády. 

  

(2) Předsedající může udělit slovo, kdykoli o to požádají 

a) předsedovi a místopředsedům Sněmovny, 

b) předsedovi poslaneckého klubu, 

c) poslanci, který je předsedou politické strany nebo politického hnutí, k nimž příslušejí 

poslanci, kteří jsou členy poslaneckého klubu ustaveného na začátku volebního období (§ 77 

odst. 1 a 5). 

 

(3) Předsedající může při udělení slova podle odstavce 1 nebo 2 stanovit řečnickou dobu 

pro vystoupení. Pokud předsedající udělí slovo nebo stanoví řečnickou dobu řečníkovi, umožní 

za stejných podmínek vystoupit i dalším přihlášeným řečníkům podle odstavců 1 a 2.“. 
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18. V § 99 odst. 7 se věta první nahrazuje větou „Sněmovna může rozhodnout, že se od 

obecné rozpravy ve druhém čtení návrhu zákona upouští.“. 

 

 

19. V § 99 odst. 7 větě třetí a v § 106 odst. 1 se slova „§ 54 odst. 4 věty pátá, šestá a sedmá“ 

nahrazují slovy „§ 54 odst. 4 věty šestá až osmá“.   

 

 

20. V § 100a odst. 3 a § 109m odst. 2 se slova „§ 54 odst. 4 věty druhá až osmá“ nahrazují 

slovy „§ 54 odst. 4 věty třetí až devátá“  a slova „§ 54 odst. 6 a 7, § 59 odst. 1 a 2, § 60,“ se 

zrušují. 

 

 

21. V § 100a odstavec 4 zní: 

 

„(4) Ustanovení § 90 a 91 o prvém čtení návrhu zákona se při zkráceném jednání 

nepoužijí. Sněmovna může rozhodnout, že od obecné rozpravy ve druhém čtení návrhu zákona 

upouští. Třetí čtení návrhu zákona může následovat bezprostředně po čtení druhém. Podání 

návrhu na opakování druhého čtení není přípustné.“. 

 

 

22. V § 109m odst. 3 se věty druhá a třetí zrušují.  

 

 

Čl. II 

Účinnost  

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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