
Ú p l n é   z n ě n í 

ustanovení zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona 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 

(Doplnění provedeno tučným písmem, dosavadní text škrtnut) 

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 

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 náhradníka
19)

, 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. 

 

§  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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=112925)



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

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

ústavních zákonů. 

 

§ 29 

 

Předseda Sněmovny 

  

 (1) Předsedovi Sněmovny přísluší zejména 

a) zastupovat Sněmovnu navenek, 

b navrhovat prezidentu republiky jmenování předsedy vlády podle čl. 68 odst. 4 věta druhá 

Ústavy, 

c) přijímat slib členů Nejvyššího kontrolního úřadu, 

d) postoupit Senátu návrh zákona a návrh mezinárodní smlouvy vyžadující souhlas 

Parlamentu, s nímž Sněmovna vyslovila souhlas, 

e) postoupit prezidentu republiky k podpisu přijaté zákony, 

f) zasílat předsedovi vlády k podpisu přijaté zákony, 

g) podepisovat zákony a usnesení Sněmovny, popřípadě jiné listiny vydávané Sněmovnou. 

  

 (2) Předsedovi Sněmovny dále přísluší 

a) povolat náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát a vydat mu osvědčení, že se stal 

poslancem, 

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

tohoto mandátu osvědčení, 
b c) dávat souhlas, aby byl odevzdán soudu zadržený poslanec, který byl dopaden při 

spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté, 

c d) stanovit pořadí, v němž jej budou místopředsedové Sněmovny zastupovat, 

d e) svolávat, zahajovat a ukončovat schůzi Sněmovny a společnou schůzi Sněmovny a 

Senátu, 

e f) v době přerušení zasedání svolávat Sněmovnu ke schůzi před stanoveným termínem,  

f g) přerušit schůzi Sněmovny při nepořádku, nebo není-li Sněmovna schopna se usnášet, 

g h) jmenovat a odvolávat vedoucího Kanceláře. 

  

 (3) Předseda Sněmovny plní i další úkoly stanovené zákonem nebo úkoly, jimiž ho 

Sněmovna pověří. Vykonává i jinou působnost v případech svěřených zákonem České národní 

rady do působnosti jejího předsednictva
7)

, nestanoví-li zákon jinak. 

 

§ 33 

 

 (1) Kromě členství ve výboru mandátovém a imunitním, petičním a organizačním 

může být poslanec členem nejvýše dvou dalších výborů. 

  

 (2) Poslanec může být předsedou pouze jednoho výboru. 

  

 (3) Poslanec, který je členem vlády, nemůže být členem výboru. Předseda a 

místopředsedové Sněmovny jsou členy jen organizačního výboru. 

 

 

 

§ 47 
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Komise Sněmovny 
  

 (1) Sněmovna může ze svých poslanců a dalších osob, které nejsou poslanci, zřizovat 

stálé nebo dočasné komise a stanovit jim v rámci své působnosti úkoly. Předsedou komise je 

vždy poslanec, kterého volí Sněmovna. Poslanec, který je členem vlády, nemůže být členem 

komise. 

  

 (2) Pro činnost a jednání komisí se užije přiměřeně ustanovení o činnosti a jednání 

výborů. 

 

§ 48 

 

 (1) Na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců může Sněmovna zřídit pro 

vyšetření věci veřejného zájmu vyšetřovací komisi. Předsedu a členy vyšetřovací komise, 

kterými mohou být jen poslanci, volí Sněmovna. Poslanec, který je členem vlády, nemůže být 

členem vyšetřovací komise. 

  

 (2) Usnesení Sněmovny, kterým se zřizuje vyšetřovací komise, obsahuje přesné určení 

věci, která má být vyšetřena, a lhůtu, ve které vyšetřovací komise předloží svá zjištění s 

návrhem Sněmovně. O návrhu rozhodne Sněmovna usnesením. 

  

 (3) Jednací řád vyšetřovací komise je přílohou č. 1 tohoto zákona. 

  

 (4) K objasnění důležitých skutečností může vyšetřovací komise opatřovat potřebné 

podklady, vyžadovat nezbytná vysvětlení a vyslýchat svědky a podle povahy věci přibrat 

znalce a tlumočníka. Podrobnosti o povinnosti svědčit, vydat věc, o předvolání a předvedení, 

zákazu výslechu, práva odepřít výpověď, o nároku na svědečné, jakož i o přibrání znalce nebo 

tlumočníka a o jejich právech a povinnostech stanoví jednací řád vyšetřovací komise. 

  

 (5) Vyšetřovací komise může pro provedení jednotlivých úkonů uvedených v odstavci 

4 a pro dokumentaci své činnosti přibrat potřebný počet odborných pracovníků, zejména 

vyšetřovatelů a administrativně technických pracovníků, kteří svou činnost vykonávají na 

základě pověření vyšetřovací komise a jsou vázáni jen jejími pokyny. 

  

 (6) Jednání vyšetřovací komise je zpravidla veřejné. Na návrh člena vyšetřovací 

komise se může vyšetřovací komise usnést, že jednání vyšetřovací komise nebo jeho část jsou 

neveřejné. Učiní tak vždy, jsou-li předmětem jednání vyšetřovací komise utajované 

skutečnosti související s obranou nebo bezpečností státu nebo jiné závažné utajované 

skutečnosti. 

  

 (7) Jednání vyšetřovací komise nebo jeho části, které byly prohlášeny za neveřejné, se 

mohou kromě členů vyšetřovací komise zúčastnit jiné osoby, dala-li s jejich účastí vyšetřovací 

komise souhlas nebo stanoví-li tak zákon. 

  

 (8) Členové vyšetřovací komise a další osoby, které se zúčastní nebo jsou přítomny 

jednání vyšetřovací komise nebo jeho části, které byly prohlášeny za neveřejné, jsou povinni 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při jednání dozvědí; zbaveni této 

povinnosti mohou být jen usnesením Sněmovny. 
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  (9) Nasvědčují-li skutečnosti zjištěné vyšetřovací komisí, že byl spáchán trestný čin, 

může vyšetřovací komise oznámit takovou skutečnost orgánům činným v trestním řízení. 

  

 (10) Pro činnost a jednání vyšetřovací komise se užije přiměřeně ustanovení o činnosti 

a jednání výboru, pokud jednací řád vyšetřovací komise nestanoví jinak. 

 

§ 121 

 

 (1) V novém volebním období Sněmovny nelze projednat návrhy, které nebyly 

projednány a rozhodnuty v minulém volebním období, s výjimkou peticí a návrhů, o nichž je 

ústavním zákonem oprávněn po rozpuštění Sněmovny rozhodnout Senát, a návrhu vlády 

podle § 109i. 

  

 (2) Ztratí-li poslanec mandát (§ 6), nelze projednat návrhy, které podal. 

 

„(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. 

Zákon č.  107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu 

 

§ 10 

 

Neslučitelnost funkcí v Senátu a jeho orgánech s funkcí člena vlády 
 

Senátor, který je členem vlády, nemůže být předsedou nebo místopředsedou Senátu ani 

členem jeho výboru nebo komise.
7)

 Výkon funkce předsedy nebo místopředsedy Senátu anebo 

členství ve výboru nebo v komisi Senátu končí dnem, kdy byl senátor jmenován členem 

vlády. 

 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

 

§ 54a 

Nastupování dočasných náhradníků 

(1) Jako dočasný náhradník
15)

 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.  
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