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Důvodová zpráva 

A. Část obecná 

 

Základní myšlenkou navrhované změny stávající právní úpravy jednacího řádu je zefektivnění 

práce Poslanecké sněmovny tak, aby se došlo k naplnění jejího původního účelu jakožto 

zákonodárného sboru, když by pořad jednání Poslanecké sněmovny byl stanoven časovým 

harmonogramem, který by byl navrhován organizačním výborem Poslanecké sněmovny podle 

pevně stanovených pravidel.  

V časovém harmonogramu se uvede předpokládané datum a doba zahájení a ukončení 

projednávání každého bodu pořadu jednání Poslanecké sněmovny. U každého bodu se stanoví 

zejména řečnická doba pro vystoupení navrhovatele a zpravodaje, délka rozpravy a doba 

vyhrazená pro hlasování. 

Na návrh organizačního výboru stanoví poslanecká sněmovna pořad schůze, včetně časového 

harmonogramu. 

 

Nebude-li časový harmonogram navržen organizačním výborem nejpozději do dne svolání 

schůze Poslanecké sněmovny, stanoví jej předseda Poslanecké sněmovny a v případě jeho 

nepřítomnosti I. místopředseda sněmovny. 

 

Pokud jde o rozpravu samotnou, tak každému poslaneckému klubu se vyhradí celková doba, 

která je poměrná počtu členu poslaneckého klubu a předpokládané délce rozpravy podle 

časového harmonogramu. Předsedající schůze bude evidovat 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 jednacího řádu, když též nově bude vymezen okruh osob majících ze zákona právo na 

přednostní vystoupení. 

 

Navrhovaná úprava počítá i s vystoupením nezařazených poslanců tak, aby i tito poslanci měli 

garantováno právo vystoupit v rámci rozpravy. 

Na jedné straně tedy dochází k posílení úlohy organizačního výboru Poslanecké sněmovny a 

dále pak je možno očekávat mnohem efektivnější průběh jednání Poslanecké sněmovny a 

zabránění zcela neodůvodněným vystoupením poslanců a nežádoucím obstrukcím. 

 

K uvedené problematice časového omezení parlamentní rozpravy je možno odkázat na 

komparativní přehled zpracovaný Parlamentním institutem v rámci Studie č. 1.221 z února 

2012, která pojednává o délce rozpravy a způsobech jejího omezení v různých zemích a 

parlamentních komorách. 

 

Předpokládaný finanční dopad navrhované právní úpravy 

Návrh nemá přímý dopad do státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí.  
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána, s předpisy  Evropské unie a s ústavním pořádkem České 

republiky 

Návrh je v souladu s mezinárodními smlouvami a s právem EU. Problematika není v těchto 

předpisech upravena. Návrh je rovněž v souladu s ústavním pořádkem České republiky, neboť 

pouze zpřesňuje či zpřísňuje některá ustanovení, nikoli znemožňuje realizaci práv poslanců.  

 

Předpokládaný hospodářský dopad navrhované právní úpravy a zhodnocení dopadů 

navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu diskriminace  

 

Návrh nebude mít negativní dopady na podnikatelské, sociální a životní prostředí. Naopak 

by měl mít významný dopad do rychlosti projednávání návrhů v Poslanecké sněmovně a 

následně i na mediální presentaci jednání Poslanecké sněmovny. 

Návrh nemá žádný vliv na princip zákazu diskriminace (rovnost postavení žen a mužů). 

 

Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů  

 

Předložený návrh zákona tak nemá fakticky dopad na soukromí osob spadajících do jeho 

působnosti, ani na ochranu osobních údajů.  

 

Zhodnocení korupčních rizik  

Navrhovaná právní úprava v sobě nepřináší dle názoru předkladatele žádný nárůst korupčních 

rizik.  
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B. Část zvláštní 

K čl. I 

 

K bodu 1 a 2 

 

V rámci navrhované změny se počítá s posílením úlohy organizačního výboru Poslanecké 

sněmovny právě s ohledem na přípravu schůzí a stanovení časového harmonogramu projednání 

pořadu jednání Poslanecké sněmovny. 

  

K bodu 3, 4 a 5 

 

Dojde-li k podání žádosti o svolání schůze Poslanecké sněmovny, je nutno počítat s tím, že 

žadatelé nemohou sami stanovit časový harmonogram jednání Poslanecké sněmovny, což by 

mělo být právě úkolem organizačního výboru Poslanecké sněmovny, který bude muset na 

uvedené žádosti reagovat tak, že připraví časový harmonogram, který následně, včetně termínu 

a pořadu jednání, bude uveden ve vyrozumění o svolání schůze. 

 

K bodu 6 

 

Nově se zavádí pojem časový harmonogram, který by měl být vypracováván organizačním 

výborem Poslanecké sněmovny a měl by se stát nedílnou součástí návrhu pořadu schůze 

Poslanecké sněmovny. Pro případ, pokud z jakéhokoli důvodu nenavrhne časový harmonogram 

do dne svolání schůze Poslanecké sněmovny organizační výbor, stanoví jej předseda 

Poslanecké sněmovny.  

 

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.  

 

 

K bodu 7, 8 a 9 

 

Časový harmonogram by měl být v podobě návrhu připraveného organizačním výborem 

Poslanecké sněmovny, schvalován Poslaneckou sněmovnou v rámci schválení pořadu schůze 

Poslanecké sněmovny, které se děje bez rozpravy.  

 

V případě potřeby pak organizační výbor nebo předseda Poslanecké sněmovny může navrhnout 

přesunutí bodu, popřípadě jinou změnu nebo doplnění navrženého pořadu a to včetně časového 

harmonogramu projednání pořadu.  

 

 

K bodu 10 až 16, 

 

Oproti stávající úpravě poté, co předsedající oznámí přihlášené řečníky, je předsedajícím 

udělováno slovo 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 
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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.  

 

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.  

 

Jde tedy fakticky o zavedení určitého pevného řádu pro vystoupení jednotlivých poslanců, který 

by vycházel z časového harmonogramu, jež by na jedné straně přispěl ke zkrácení doby 

rozpravy a tím i rychlejšího přijímání rozhodnutí, a na druhé straně též i znamenal určitý, byť 

neformální přínos, pro jednotlivé poslance, kterým se tak otevírá možnost se soustředit na určité 

otázky, které oni osobně považují za prioritní a podle toho si též i případně naplánovat i svá 

vystoupení. 

 

Současně tím, že dojde ke stanovení určité doby vyhrazené určitému poslaneckému klubu, tak 

se i omezuje možnost duplicitního slovního vyjádření názoru v rámci rozpravy, kterýžto názor 

však může a měl by být vyjádřen v rámci hlasování jednotlivými členy klubu, když je 

předpokládáno, že stanoviska a názory členů poslaneckého klubu by měla být v zásadě totožná, 

když samozřejmě není vyloučeno právo každého poslance na svůj vlastní názor, byť by měl být 

i odlišný od stanoviska poslaneckého klubu. 

 

 

K bodu 17 

 

Nově je vymezován okruh osob s přednostním právem na vystoupení v rámci rozpravy, když 

se rozlišuje mezi osobami, kterým se kdykoli o to požádají, udělí se slovo, mezi které jsou 

zařazeni Prezident republiky a členové vlády a osoby, které sice mají právo, aby jim slovo 

uděleno bylo, ale rozhodnutí o tom, zda toto slovo jim bude uděleno, je jen na předsedajícím 

schůze Poslanecké sněmovny. 

 

V obou případech může předsedající zejména s ohledem na časový harmonogram stanovit 

řečnickou dobu pro vystoupení.  

 

 

K bodu 18 až 22 

 

Jde o výjimečné případy, kdy je zapotřebí, aby projednávání zákonů probíhalo za předem 

stanovených omezení, která umožní urychlené projednání. Tento návrh zákona na tom nic 

nemění. Jedná se zde pouze o promítnutí změn týkajících se rozpravy a řečnické doby. Nově 

navržená obecná úprava vystoupení poslanců a řečnických dob by měla umožnit takové 

hospodaření s časem, že již není důvod, proč vylučovat její aplikaci. 

 

V Praze dne  1. června 2016 
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