
Znění částí zákona č. 90/1995 Sb., jichž se novelizace týká, v platném znění, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

…………………… 

§ 46 

Organizační výbor 

 (1) Organizační výbor tvoří jeho předseda, kterým je předseda Sněmovny, 

místopředsedové výboru, kterými jsou místopředsedové Sněmovny a další členové výboru 

navržení poslaneckými kluby a ustavení podle zásady poměrného zastoupení. 

  (2) Organizační výbor může zvolit ze svých členů další dva místopředsedy výboru. 

  (3) Jednání organizačního výboru je neveřejné, pokud se výbor neusnese jinak. 

  (4) Organizační výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Sněmovny v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem a usneseními Sněmovny. Při plnění těchto úkolů mu přísluší 

zejména 

a) připravovat schůze Sněmovny, společné schůze Sněmovny a Senátu a navrhovat předsedovi 

Sněmovny jejich termín a pořad, 

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

termín a pořad, včetně časového harmonogramu projednání pořadu, 

b) stanovit usnesením dobu vyhrazenou pro pravidelné jednání orgánů Sněmovny, 

c) doporučovat předsedovi Sněmovny zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv 

vyžadujících souhlas Parlamentu, zákonných opatření Senátu, popřípadě jiných návrhů do 

návrhu pořadu schůze Sněmovny a navrhovat, kterému výboru, popřípadě výborům mají být 

přikázány, 

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, 

d) doporučovat předsedovi Sněmovny, aby Sněmovně předložil návrh usnesení o povinnosti 

člena vlády dostavit se osobně na schůzi Sněmovny, 

e) schvalovat plán zahraničních styků delegací Sněmovny, jejích orgánů a poslanců, 

f) rozhodovat o přijímání zahraničních návštěv a vysílání delegací Sněmovny, jejích orgánů a 

poslanců, a to i mimo schválený plán zahraničních styků, 

g) žádat poslanecké kluby o předložení dokladů k čerpání příspěvků poskytnutých z rozpočtu 

Sněmovny na úhradu jejich nákladů. 

  

§ 51 

Svolávání schůzí Sněmovny 

 (1) Schůze Sněmovny se konají v době zasedání Sněmovny. 
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  (2) Schůze Sněmovny svolává její předseda, stanoví-li tak zákon, nebo na základě 

usnesení Sněmovny. 

  (3) Není-li v usnesení řečeno, kdy se má schůze konat, svolá předseda Sněmovny schůzi 

nejpozději do 30 dnů od přijetí usnesení. 

  (4) Požádá-li o svolání schůze Sněmovny alespoň jedna pětina všech poslanců, svolá 

předseda schůzi nejpozději do deseti dnů od doručení žádosti; žádost musí být podána písemně 

a musí obsahovat návrh pořadu jednání bez časového harmonogramu projednání pořadu. 

  (5) V době přerušení zasedání může předseda Sněmovny svolat Sněmovnu ke schůzi 

před stanoveným termínem, čímž je zasedání obnoveno. Učiní tak vždy, požádá-li jej o to 

prezident republiky, vláda nebo nejméně jedna pětina všech poslanců, a to nejpozději do deseti 

dnů od doručení žádosti. Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh pořadu 

jednání bez časového harmonogramu projednání pořadu. 

  (6) O svolání schůze Sněmovny musí být poslanci vyrozuměni nejméně pět dnů předem. 

Nebyla-li tato lhůta dodržena, může poslanec navrhnout odročení jednání; o takovém návrhu 

rozhodne Sněmovna hlasováním bez rozpravy. 

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

časového harmonogramu projednání pořadu. 

 

§ 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.  

 

Jednání na schůzích Sněmovny 

§ 52 

  (1) Poslanci je v jednacím sále trvale vyhrazeno poslanecké křeslo. Zasedací pořádek 

poslanců vychází z jejich příslušnosti k poslaneckému klubu a podléhá schválení Sněmovny. 

  (2) Schůze Sněmovny se účastní poslanci. Mohou se jí zúčastnit prezident republiky, 

členové vlády a osoby, které mají oprávnění zúčastnit se schůze Sněmovny a jejích orgánů ze 

zákona; může jí být přítomen vedoucí Kanceláře a jím určení zaměstnanci Kanceláře 

sněmovny. 

  (3) Schůze Sněmovny se mohou zúčastnit i další osoby, projeví-li s tím Sněmovna 

souhlas; předsedající jim může udělit slovo. 
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  (4) Kromě osob uvedených v odstavcích 2 a 3 mají do jednacího sálu přístup pouze ti, 

kdo k tomu mají výslovné svolení předsedy Sněmovny. 

  (5) Přítomnost dalších osob je přípustná jen do naplnění počtu míst v prostorách 

vyhrazených pro hosty, veřejnost a zástupce sdělovacích prostředků. 

  

§ 53 

  (1) Sněmovna zahajuje své denní jednání nejdříve v 9 hodin a končí nejpozději ve 21 

hodin. Hlasování o návrzích zákonů, o pozměňovacích návrzích k nim a o mezinárodních 

smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu a o změně této doby pro hlasování, lze zahájit 

nejpozději do 19 hodin. Na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců, případně dvou 

poslaneckých klubů se může Sněmovna usnést jinak. 

  (2) Před koncem každého jednacího dne ohlásí předsedající den, hodinu a pořad příštího 

jednání. 

  (3) Schůze Sněmovny se nekonají v pondělí, v sobotu a v neděli, pokud se Sněmovna 

neunese jinak. 

  

§ 54 

  (1) Schůzi Sněmovny zahájí předsedající ve stanovenou dobu, bez ohledu na počet 

přítomných poslanců. 

  (2) Schůzi Sněmovny řídí její předseda nebo místopředsedové v dohodnutém pořadí. 

  (3) Sněmovna určí z řad ověřovatelů pro každou schůzi zpravidla dva ověřovatele. 

  (4) Sněmovna stanoví na návrh svého předsedy pořad schůze, popřípadě způsob 

projednávání jednotlivých bodů pořadu. 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. Je-li jedním z jednacích dnů schůze 

Sněmovny čtvrtek, zařadí se na tento den bod odpovědi na písemné interpelace. Je-li jedním z 

jednacích dnů schůze Sněmovny čtvrtek, zařadí se na tento den bod "Ústní interpelace". 

Nejedná-li Sněmovna ve čtvrtek, ústní interpelace a bod odpovědi na písemné interpelace se do 

pořadu schůze nezařadí. Jsou-li jednacími dny schůze Sněmovny středa a pátek, zařadí se na 

tyto dny třetí čtení návrhů zákonů. Lhůta stanovená v § 95 odst. 1 musí být zachována. O 

zařazení třetího čtení na jiné jednací dny rozhodne Sněmovna. O návrhu na zařazení třetího 

čtení na jiné jednací dny nemůže Sněmovna hlasovat, vznesou-li proti němu námitku nejméně 

dva poslanecké kluby. 

  (5) Výbor, poslanecký klub nebo poslanec mohou navrhnout změnu nebo doplnění 

pořadu. Organizační výbor, předseda Sněmovny nebo zastupující místopředseda 

Sněmovny může navrhnout přesunutí bodu, popřípadě jinou změnu nebo doplnění 
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navrženého pořadu, včetně časového harmonogramu projednání pořadu. O pořadu, 

popřípadě návrhu na jeho změnu nebo doplnění rozhodne Sněmovna hlasováním bez rozpravy. 

  (6) V průběhu schůze může Sněmovna hlasováním bez rozpravy přesunout bod 

schváleného pořadu, schválený pořad změnit nebo doplnit. Přednesení návrhu nesmí překročit 

pět minut; toto omezení se nevztahuje na poslance uvedené v § 67. Pro odnětí slova platí 

obdobně ustanovení o faktické poznámce (§ 60). Schválený pořad lze během schůze Sněmovny 

rozšiřovat jen výjimečně. 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 

pořadu uvedeném v žádosti. Ustanovení odstavce 4 věty druhá a třetí 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 v průběhu schůze hlasováním bez rozpravy sloučit rozpravu ke 

dvěma nebo více bodům pořadu. Může též přerušit projednávání bodu pořadu a další jednání o 

něm odročit. 

  (9) Předseda poslaneckého klubu a předsedající mohou navrhnout přerušení schůze 

Sněmovny. O takovém návrhu rozhodne Sněmovna bez rozpravy. 

(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 

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.  
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§ 55 

  Usnese-li se na tom Sněmovna, je člen vlády povinen dostavit se osobně na schůzi 

Sněmovny. 

  

§ 56 

  (1) Schůze Sněmovny je zpravidla veřejná. Na návrh vlády nebo poslance se může 

Sněmovna usnést, že schůze nebo její část je neveřejná, zejména jsou-li na pořad schůze 

zařazeny utajované otázky související s obranou nebo bezpečností státu nebo jiné závažné 

utajované skutečnosti. Projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, návrhu státního 

závěrečného účtu, návrhů daňových zákonů a návrhů zákonů o poplatcích je vždy veřejné. 

  (2) Schůze Sněmovny nebo její části, která byla prohlášena za neveřejnou, se mohou 

kromě poslanců zúčastnit prezident republiky a členové vlády; jiné osoby se mohou takové 

schůze zúčastnit nebo být přítomny v jednacím sále anebo na místech vyhrazených pro hosty, 

veřejnost a zástupce sdělovacích prostředků jen se souhlasem Sněmovny. O účasti a přítomnosti 

jiných osob na schůzi rozhodne Sněmovna hlasováním bez rozpravy. 

  

§ 57 

  (1) Projednávání bodu pořadu, k němuž má sloužit jako podklad sněmovní tisk, se 

zahájí, byl-li všem poslancům takový podklad včas doručen. Sněmovní tisk, nejde-li o návrh 

zákona, se poslanci doručí nejméně 24 hodin před jeho projednáváním. Nebyla-li tato lhůta 

dodržena, může poslanec navrhnout odročení jednání o takovém bodu pořadu. O návrhu na 

odročení jednání rozhodne Sněmovna hlasováním bez rozpravy. 

  (2) Bod jednání zařazený na pořad schůze Sněmovny uvede zpravidla navrhovatel. Za 

Senát, vládu a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku mohou jednat jen jejich 

členové, kteří byli takovým jednáním zvlášť pověřeni. Jde-li o návrh skupiny poslanců 

odůvodní ho poslanec, který je jejím členem a kterého tím tato skupina pověří. 

  (3) Po navrhovateli vystoupí zpravodaj, který informuje o obsahu projednávané věci a 

výsledcích jednání výboru. Jde-li o věc, kterou výbor neprojednával, nebo nebyl-li zpravodaj 

výborem určen, určí zpravodaje Sněmovna. Poslanec, jehož se návrh týká, musí s takovým 

návrhem vyslovit souhlas. Projednalo-li věc více výborů, vystoupí zpravodajové zúčastněných 

výborů, pokud se výbory nedohodly na společném zpravodaji. 

  

§ 58 

  (1) Po vystoupení zpravodaje zahájí předsedající rozpravu. Nejprve se koná rozprava 

všeobecná a poté rozprava podrobná. Během všeobecné rozpravy lze podat návrh na odročení, 

zamítnutí, odkázání jinému orgánu Sněmovny a návrh jiné předlohy. Během podrobné rozpravy 

lze předkládat návrhy na odročení, zamítnutí, odkázání jinému orgánu Sněmovny, návrhy jiné 

předlohy, návrhy pozměňovací a návrhy eventuální, dodatečné a podmíněné (§ 63 odst. 1). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=127428)



- 6 - 

 

  (2) Poslanci se hlásí do rozpravy písemně, a to buď před zahájením schůze u předsedy 

Sněmovny nebo v průběhu schůze u předsedajícího až do ukončení rozpravy. Poslanci se 

mohou do rozpravy přihlásit i zdvižením ruky. Písemné přihlášky mají přednost. 

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

pořadí, ve kterém se o ně písemně přihlásili, a poté ostatním přihlášeným. Zpravodaji udělí 

slovo během rozpravy, kdykoli o to požádá. Řečníkovi, pověřenému přednést k věci stanovisko 

poslaneckého klubu, se udělí slovo kdykoli až do ukončení rozpravy. Při udělování slova 

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

ujmout jen ten, komu je předsedající udělí. 

(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. 

  (4) Kdo není přítomen v jednacím sále v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, ztrácí 

pořadí. Není-li přítomen ani bezprostředně před ukončením rozpravy, jeho přihláška propadá. 

  (5) Chce-li se rozpravy zúčastnit předsedající, předá řízení schůze. 

  

§ 59 

  (1) Sněmovna se může k projednávanému bodu usnést bez rozpravy na omezení 

řečnické doby, která nesmí být kratší než deset minut. Omezení řečnické doby se nevztahuje na 

poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu. 

(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. 

  (2) Sněmovna se může bez rozpravy usnést, že k téže věci může poslanec vystoupit 

nejvýše dvakrát. 

  (3) (2) Poslanec se v rozpravě neobrací přímo na jiné poslance a případné dotazy na ně 

klade prostřednictvím předsedajícího. 

  (4) (3) Poslanec má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní nebo překročí 

stanovenou řečnickou lhůtu, může na to předsedající poslance upozornit a volat jej k věci. 

Vybočuje-li poslanec svým projevem z mezí slušnosti, může jej předsedající volat k pořádku. 

Nevedlo-li dvojí upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. O námitkách poslance proti 

rozhodnutí o odnětí slova rozhodne Sněmovna bez rozpravy. 
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§ 60 

  (1) Poslanec se může přihlásit k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy. 

Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání 

některého bodu pořadu. Nelze v ní však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce. 

Poslanec, který se přihlásil k faktické poznámce, dostane slovo přednostně, avšak bez přerušení 

toho, kdo právě mluví. 

  (2) Přednesení faktické poznámky ani případná odpověď na faktickou poznámku jiného 

poslance nesmí překročit dvě minuty. 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. 

  (3) Nejde-li o faktickou poznámku nebo odpověď na takovou poznámku anebo 

překročí-li poslanec dobu k jejich přednesení, může mu předsedající slovo odejmout. 

Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova podle předchozí věty je konečné. 

  

§ 61 

  Řečník nesmí být nikým přerušován, s výjimkou oprávnění předsedajícího podle § 59 

odst. 4 a § 60 odst. 3. 

§ 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.  

 

………………………. 

  

§ 66 

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

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

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

  (2) Po ukončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo navrhovateli a zpravodaji. 

Navrhovatel i zpravodaj se mohou závěrečného slova vzdát. 

  (3) Sněmovna se může usnést bez rozpravy na opětovném otevření rozpravy, a to do 

zahájení hlasování o závěrečném usnesení. Rozprava je znovu zahájena též tehdy, ujme-li se 

slova před hlasováním o závěrečném usnesení člen vlády. Pro ukončení nově zahájené rozpravy 

platí ustanovení odstavce 2 obdobně. 
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(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. 

  

§ 67 

  Kdykoli o to požádají, udělí se slovo 

a) prezidentu republiky, 

b) členovi vlády, 

c) předsedovi a místopředsedům Sněmovny, 

d) předsedovi poslaneckého klubu, 

e) 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). 

§ 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.  

 

………………………… 

§ 99 

Zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze 

 

 (1) Za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva 

a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody, 

vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze na určitou dobu. Sněmovna 

může stav legislativní nouze zrušit nebo omezit dobu, na niž byl vyhlášen. 
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  (2) Ve stavu legislativní nouze může předseda Sněmovny na žádost vlády rozhodnout, 

že předložený vládní návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání. 

  (3) Návrh zákona, který má být projednán ve zkráceném jednání, přikáže předseda 

Sněmovny jednomu z výborů a současně stanoví nepřekročitelnou lhůtu, do které mu má výbor 

předložit usnesení se stanoviskem k věci. Výbor v usnesení navrhne, zda se má konat o návrhu 

zákona obecná rozprava a o kterých částech se povede rozprava podrobná; navrhne též lhůtu, 

do kdy má Sněmovna jednání o návrhu zákona ukončit. 

  (4) Ve stavu legislativní nouze posoudí Sněmovna před projednáním návrhu pořadu 

schůze, zda stav legislativní nouze trvá. Dojde-li k závěru, že podmínky pro jeho vyhlášení 

pominuly, stav legislativní nouze zruší. 

  (5) Ve stavu legislativní nouze posoudí Sněmovna před projednáváním vládního návrhu 

zákona, zda jsou podmínky pro jeho projednání ve zkráceném jednání. Neshledá-li důvody pro 

mimořádný postup, návrh zákona ve zkráceném jednání neprojedná. 

  (6) Ustanovení § 90 a 91 o prvém čtení návrhu zákona se ve zkráceném jednání neužijí. 

  (7) Sněmovna může rozhodnout, že od obecné rozpravy ve druhém čtení návrhu zákona 

upouští, a omezit řečnickou dobu až na pět minut. Sněmovna může rozhodnout, že se od 

obecné rozpravy ve druhém čtení návrhu zákona upouští. Třetí čtení návrhu zákona může 

následovat bezprostředně po čtení druhém. Ustanovení § 54 odst. 4 věty pátá, šestá a sedmá 

§ 54 odst. 4 věty šestá až osmá, § 94a a § 95a se pro druhé a třetí čtení ve zkráceném jednání 

nepoužijí. 

  (8) Sněmovna projedná návrh zákona ve zkráceném jednání i tehdy, když jí určený 

výbor nepředloží ve stanovené lhůtě usnesení podle odstavce 3; v takovém případě určí 

zpravodaje předseda Sněmovny. 

  (9) Ustanovení § 53 a ustanovení o lhůtě deseti dnů uvedené v § 97 odst. 3 a 4 a § 98 

odst. 2 se neužijí. 

  

§ 100 

Zákonodárný proces k provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 

o akcích k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti 

 (1) Jestliže rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o akcích k 

zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti vydané ve smyslu čl. 41 Charty Organizace 

spojených národů vyžaduje neodkladné přijetí zákona, jímž se toto rozhodnutí uplatňuje, může 

vláda spolu s předložením návrhu takového zákona požádat, aby byl projednán ve zkráceném 

jednání. 

  (2) Ustanovení § 99 odst. 2, 3 a 5 až 9 se na zkrácené jednání o návrhu zákona podle 

odstavce 1 užijí obdobně. 
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§ 100a 

Zákonodárný proces za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 

 (1) Požádá-li vláda za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, aby vládní návrh 

zákona byl Parlamentem projednán ve zkráceném jednání, přikáže předseda Sněmovny návrh 

zákona neprodleně jednomu z výborů a současně stanoví nepřekročitelnou lhůtu, do které mu 

má výbor předložit usnesení se stanoviskem k věci. 

 (2) Výbor v usnesení navrhne, zda se má konat o návrhu zákona obecná rozprava a o 

kterých částech se povede rozprava podrobná. 

  (3) K projednání návrhu zákona svolá předseda Sněmovny neprodleně schůzi 

Sněmovny; koná-li se již schůze Sněmovny, zařadí se projednávání návrhu zákona přednostně 

na její pořad. Ustanovení § 51 odst. 6, § 53, § 54 odst. 4 věty druhá až osmá § 54 odst. 4 věty 

třetí až devátá, § 54 odst. 6 a 7, § 59 odst. 1 a 2, § 60, § 93 odst. 2 věta druhá, § 94 odst. 2 a 3, 

§ 94a, § 95 odst. 1, ustanovení o lhůtě 24 hodin uvedené v § 57 odst. 1 a § 92 odst. 2, ustanovení 

o vyčlenění doby jednání podle § 95a, § 111 odst. 1 a § 112 odst. 4 a ustanovení o lhůtě deseti 

dnů uvedené v § 89 a § 97 odst. 3 a 4 se při zkráceném jednání nepoužijí. 

  (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, a omezit řečnickou dobu v rozpravách ve zkráceném jednání až na 5 minut. Třetí čtení 

návrhu zákona může následovat bezprostředně po čtení druhém. Podání návrhu na opakování 

druhého čtení není přípustné. Poslanec může v obecné nebo podrobné rozpravě ve druhém čtení 

návrhu zákona vystoupit nejvýše dvakrát a v rozpravě ve třetím čtení nejvýše jednou. 

(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. 

  (5) Sněmovna projedná návrh zákona ve zkráceném jednání i tehdy, když jí určený 

výbor nepředloží ve stanovené lhůtě usnesení podle odstavce 1; v takovém případě určí 

zpravodaje předseda Sněmovny. 

  (6) Sněmovna se o návrhu zákona usnese do 72 hodin od jeho podání. 

  (7) Ve zkráceném jednání podle odstavců 1 až 6 nelze projednat návrh ústavního zákona. 

 

………………. 

§ 106 

Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu 

 (1) Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu lze zahájit nejdříve 48 hodin po 

skončení čtení druhého. Ustanovení § 54 odst. 4 věty pátá, šestá a sedmá § 54 odst. 4 věty šestá 

až osmá a § 95a se pro třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu nepoužijí. 

  (2) Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně 

technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky 

vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého 

čtení. 
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  (3) Na závěr třetího čtení Sněmovna hlasuje o pozměňovacích, popřípadě jiných 

návrzích. Poté se Sněmovna usnese, zda s návrhem zákona o státním rozpočtu vyslovuje 

souhlas. 

 

…………………………. 

§ 109m 

 (1) Je-li Sněmovně předložen návrh na 

a) vyhlášení válečného stavu, 

b) vyhlášení stavu ohrožení státu, 

c) vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu, 

d) zrušení nouzového stavu před uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, 

e) vyslovení souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky 

nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, anebo na rozhodnutí o 

účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika 

členem, v době stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, 

rozhodne o něm ve zkráceném jednání. 

 (2) K projednání návrhu podle odstavce 1 svolá předseda Sněmovny neprodleně schůzi 

Sněmovny; koná-li se již schůze Sněmovny, zařadí se projednávání návrhu přednostně na její 

pořad. Ustanovení § 51 odst. 6, § 53, § 54 odst. 4 věty druhá až osmá  § 54 odst. 4 věty třetí 

až devátá, § 54 odst. 6 a 7, § 59 odst. 1 a 2, § 60, ustanovení o lhůtě 24 hodin uvedené v § 57 

odst. 1 a ustanovení o vyčlenění doby jednání podle § 95a, § 111 odst. 1 a § 112 odst. 4 se při 

zkráceném jednání nepoužijí. 

 (3) Při zkráceném jednání o návrzích podle odstavce 1 se projednávání ve výborech 

nekoná. V rozpravě ve zkráceném jednání může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Sněmovna 

může rozhodnout o omezení řečnické doby až na 5 minut. 
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