
N á v r h  

ZÁKON 

ze dne                2020, 

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

pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

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. 162/2009 Sb., zákona č. 402/2009 Sb., 

zákona č. 265/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 265/2014 

Sb., zákona č. 300/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 167/2020 Sb., se mění takto: 

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 2a  

Přechod práv a povinností poslance, který je členem vlády 

(1) Práva a povinnosti poslance, který je členem vlády, přecházejí na náhradníka 

prohlášením poslance na schůzi Sněmovny, že po dobu členství ve vládě nebude svůj mandát 

vykonávat, nebo okamžikem doručení notářského zápisu o tomto prohlášení do rukou předsedy 

Sněmovny. Náhradník má po dobu výkonu práv a povinností poslance obdobné postavení jako 

poslanec. 

(2) Okamžikem, kdy poslanec podle odstavce 1 přestane být členem vlády, přecházejí na 

něj zpět práva a povinnosti poslance.   

(3) Náhradník, na nějž přešla práva a povinnosti poslance, který je členem vlády a rozhodl 

se, že po dobu členství ve vládě nebude svůj mandát vykonávat, skládá na první schůzi 

Sněmovny, které se zúčastní, slib, který zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu 

zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že práva a povinnosti poslance budu 

vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“. Pro způsob složení 

slibu se § 4 věty druhá až čtvrtá použijí obdobně.“. 

2. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Odstavec 1 se použije obdobně na  
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a) prohlášení poslance, který je členem vlády a rozhodl se, že po dobu členství ve vládě 

nebude svůj mandát vykonávat, případně též prohlášení náhradníka, který vykonává práva 

a povinnosti poslance za člena vlády a stal se členem vlády, že po dobu členství ve vládě 

nebude práva a povinnosti poslance vykonávat, a 

b) prohlášení náhradníka, který vykonává práva a povinnosti poslance za člena vlády, že se 

vzdává výkonu práv a povinností poslance.“. 

3. V § 29 odst. 2 písm. a) se na konci textu písmene doplňují slova „ , případně povolat 

náhradníka k výkonu práv a povinností poslance, který je členem vlády a rozhodl se, že 

po dobu členství ve vládě nebude svůj mandát vykonávat, a vydat mu o tom osvědčení“. 

4. V § 121 odst. 2 se na konci doplňuje věta: „Obdobně se postupuje u návrhů podaných 

poslancem, který je členem vlády a rozhodl se, že po dobu členství ve vládě nebude svůj 

mandát vykonávat, a u návrhů podaných náhradníkem poslance, který přestal vykonávat 

práva a povinnosti poslance.“. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů 

Čl. II 

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

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona 

č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., 

zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona 

č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., 

zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., 

zákona č. 72/2018 Sb., zákona č. 38/2019 Sb. a zákona č. /2020 Sb., se mění takto: 

1. V § 54 nadpis zní: „Náhradník“. 

 

2. V § 54 odst. 1 se slova „byl kandidován“ nahrazují slovem „kandidoval“ a na konci odstavce 

se doplňuje věta „Náhradník nastupuje i v případě, že vykonává práva a povinnosti poslance 

za člena vlády.“. 

 

3. V § 54 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

„(6) Postavení náhradníka zaniká 

a) uplynutím volebního období Poslanecké sněmovny, 

b) okamžikem doručení vzdání se postavení náhradníka ve formě notářského zápisu do 

rukou předsedy Poslanecké sněmovny; notářský zápis nesmí být starší než jeden měsíc,  

c) okamžikem, v němž u náhradníka nastala okolnost, která má za následek ztrátu 

volitelnosti, 
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d) rozpuštěním Poslanecké sněmovny, 

e) nabytím mandátu poslance, 

f) u náhradníka, který vykonává práva a povinnosti poslance za člena vlády, též 

1. odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou, 

2. prohlášením, kterým se vzdává výkonu práv a povinností poslance za člena 

vlády, 

3. okamžikem, kdy se náhradník vykonávající práva a povinnosti poslance za člena 

vlády ujal úřadu nebo funkce, jejichž neslučitelnost s funkcí poslance stanoví 

Ústava nebo zákon. 

 

(7) Zánik postavení náhradníka oznámí předseda Poslanecké sněmovny nejpozději po 

zahájení nejbližší schůze Poslanecké sněmovny poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.“ 

 

4. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 54a 

Náhradník vykonávající práva a povinnosti poslance za člena vlády 

(1) Rozhodl-li se poslanec, který je členem vlády, že svůj mandát poslance nebude po 

dobu členství ve vládě vykonávat, přecházejí po tuto dobu práva a povinnosti poslance, 

s výjimkou práva vzdát se mandátu, na náhradníka. Náhradník nastupuje z kandidátní listiny 

téže politické strany, politického hnutí nebo koalice pro volbu ve volebním kraji, v němž 

kandidoval poslanec, který se stal členem vlády, a to v pořadí podle výsledků voleb. Není-li 

takového, nastupuje náhradník téže politické strany, politického hnutí nebo koalice v pořadí 

podle počtu platných hlasů pro kandidátní listinu; je-li tento počet stejný, rozhodne los. 

(2) Ustanovení § 54 odst. 2 až 5 se použijí přiměřeně. 

(3) V případě, že náhradník vykonávající práva a povinnosti poslance za člena vlády 

přestane být náhradníkem, přechází práva a povinnosti poslance, který je členem vlády, na 

dalšího náhradníka v pořadí podle odstavců 1 a 2. To platí i v případě, že se náhradník 

vykonávající práva a povinnosti poslance za člena vlády stane členem vlády a prohlásí, že 

práva a povinnosti poslance nebude po dobu členství ve vládě vykonávat. 

(4) Pokud je více náhradníků za stejnou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici 

ve stejném volebním kraji vykonávajících práva a povinnosti poslance za členy vlády, 

z nichž některý přestane být členem vlády, pak v postavení náhradníků vykonávajících práva 

a povinnosti poslance za člena vlády zůstávají ti náhradníci, kteří se v pořadí podle výsledků 

voleb umístili výše.“. 

 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. III 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem volebního období Poslanecké sněmovny 

zvolené po dni vyhlášení tohoto zákona.  
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