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N á v r h  

  

  

Z Á K O N ze dne 

…………………….2015,   

  

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

pozdějších předpisů, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a zákon č. 247/1995 

Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů  

  

  

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. 41/2009 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. Za § 8 se vkládají nové § 8a  a 8b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19  znějí:  

„Přechod výkonu mandátu poslance na dočasného náhradníka  

§ 8a  

(1) Poslanec, který je členem vlády, nevykonává mandát poslance po dobu, kdy je 

členem vlády.  Mandát tohoto poslance však nezaniká, ale  jeho  jmenováním do funkce člena 

vlády přechází výkon tohoto mandátu na dočasného náhradníka19), který má postavení poslance 

a všechna práva a povinnosti z mandátu vyplývající.   

(2) Výkon mandátu přechází zpět na poslance dnem ukončení výkonu funkce člena 

vlády. Tímto dnem rovněž zaniká výkon mandátu dočasným náhradníkem.  

(3) Dnem jmenování poslance členem vlády mu končí výkon funkce předsedy nebo 

místopředsedy Sněmovny anebo členství v orgánech Sněmovny.  
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§  8b  

  

(1) Dočasný náhradník nabývá veškerá práva a povinnosti poslance dnem 

následujícím po dni, kdy je poslanec, za kterého má vykonávat mandát, jmenován členem 

vlády, nebo kdy se člen vlády stane poslancem.  

(2) Prohlášením učiněným osobně na schůzi Sněmovny se může dočasný náhradník  

výkonu mandátu uvedeného v § 8a odst. 1 vzdát. Ustanovení § 3 se použije obdobně.  

(3) Dočasný náhradník přestane vykonávat mandát okamžikem, kdy odepře složit 

slib poslance nebo slib složí s výhradou.  

(4) Dočasný náhradník přestane vykonávat mandát dnem následujícím po dni, kdy  

a) poslanec, za kterého vykonává jeho mandát, přestal být členem vlády,  

b) poslanci, za kterého vykonává jeho mandát, tento mandát zanikl,   

c) se ujal úřadu nebo funkce, jejichž neslučitelnost s funkcí poslance stanoví Ústava nebo 

zákon,  

d) učinil prohlášení podle odstavce 2, nebo okamžikem doručení notářského zápisu o vzdání se 

výkonu mandátu uvedeného v § 8a odst. 1 do rukou předsedy Sněmovny,   

e) nastala okolnost, která má za následek ztrátu jeho volitelnosti poslancem,  

f) došlo k rozpuštění Sněmovny,  

g) uplynulo volební období Sněmovny.  

( 5) V případech uvedených v odstavci  4 písm.  c) a e) se § 7 a 8 použijí 

obdobně.  

------------------------------  

19) Čl. 26 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

ústavních zákonů.“.   

2. V § 29 se vkládá písmeno b), které zní:  

„ b) povolat dočasného náhradníka k výkonu poslaneckého mandátu a vydat mu o výkonu 

tohoto mandátu osvědčení,“.  

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).  

  

3. V § 33 odst. 3 se věta první zrušuje.  

  

4. V § 47 odst. 1 a v § 48 odst. 1 se věta poslední zrušuje.  

  

5. V § 121 odstavec 2 zní:  

„(2) Zanikne-li mandát poslance, nelze projednat návrh nebo interpelaci, které tento 

poslanec před zánikem mandátu podal. Obdobně se postupuje, je-li poslanec jmenován členem 

vlády, nebo přestane-li dočasný náhradník vykonávat mandát poslance, který se stal členem 

vlády, a nenabude-li zároveň mandát poslance.“.  
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Čl. II  

Přechodné ustanovení  
U poslance, jehož mandát vznikl na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny 

konaných v roce 2013, se postupuje podle zákona č. 90/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona.  

  

ČÁST DRUHÁ  

  

Změna zákona o jednacím řádu Senátu  
  

Čl. III  

  

V  zákoně č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, se § 10 včetně nadpisu zrušuje.  

  

Čl. IV  

Přechodné ustanovení  

U senátora, který vykonává svůj mandát v den nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

postupuje podle zákona č. 107/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona.  

  

ČÁST TŘETÍ  

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky  

  

Čl. V  

  

V zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů, se za § 54 vkládá nový § 54a, který včetně poznámky pod 

čarou č. 15 zní:  

„§ 54a  

Nastupování dočasných náhradníků  

(1) Jako dočasný náhradník15) poslance, který je členem vlády, nastupuje náhradník 

z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice uvedený na kandidátní 

listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, který se stal členem vlády, 

a to v pořadí podle výsledků voleb. Není-li takového náhradníka, nastupuje dočasný náhradník 

z téže politické strany, politického hnutí nebo koalice v pořadí podle počtu platných hlasů pro 

kandidátní listinu; je-li tento počet stejný, rozhodne los.  

(2) Není-li náhradníka z téže politické strany, politického hnutí nebo koalice, 

mandát není vykonáván do dne ukončení výkonu funkce člena vlády, nejvýše však do konce 

volebního období.  
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(3) Byla-li politická strana nebo politické hnutí zrušeno, dočasný náhradník 

nenastupuje a mandát poslance, který je členem vlády, se po dobu výkonu funkce člena vlády 

nevykonává. Jde-li však o koalici, nenastupuje ten náhradník, který byl navržen politickou 

stranou nebo politickým hnutím, které bylo zrušeno, ale  výkon mandátu získává další dočasný 

náhradník.  

(4) Nastoupení dočasného náhradníka osvědčí Poslanecká sněmovna do 30 dnů  po 

dni, ve kterém byl poslanec, který nevykonává mandát, jmenován členem vlády, nebo ve kterém 

se člen vlády stal poslancem. Poslanecká sněmovna předá dočasnému náhradníkovi osvědčení 

o tom, že vykonává mandát poslance, a kterým dnem se tak stalo.  

  

(5) Pokud dočasný náhradník přestane vykonávat mandát, postupuje se podle 

odstavců 1 až 4 obdobně.  

------------------------------  

19) Čl. 26 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

ústavních zákonů.“.   

  

  

ČÁST  ČTVRTÁ  

  

Čl. VI  

  

Účinnost  

  

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016.  
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