
Platné znění částí zákonů dotčených novelizací, ve znění navrhovaných 

změn 
 

 

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

předpisů 

....... 

 

Mandát poslance  

 

§ 2  

 

 Mandát poslance vzniká zvolením. Náhradník1) nabývá mandát poslance, za nějž 

náhradník nastupuje, okamžikem zániku mandátu tohoto poslance [§ 6 písm. a), c), d) a f)].  

 

____________________   

1) § 44 odst. 7 zákona ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady. 

 

§ 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. 
 

 

§ 3  

 

 (1) Prohlášením učiněným osobně na schůzi Sněmovny se může poslanec svého 

mandátu vzdát. Brání-li účasti poslance na schůzi Sněmovny závažné okolnosti, může tak učinit 

též prohlášením sepsaným formou notářského zápisu, které se doručí předsedovi Sněmovny 

a nesmí být starší než jeden měsíc.  

  

(2) Odstavec 1 se použije obdobně na  

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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=180558)



 - 2 - 

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. 

 

....... 

 

 

§ 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, 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, 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, 
b) dávat souhlas, aby byl odevzdán soudu zadržený poslanec, který byl dopaden při spáchání 

trestného činu nebo bezprostředně poté,  

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

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

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

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

g) 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.  

 

 

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

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

..... 

§ 54 

 

Nastupování náhradníků Náhradník 

  

 (1) Uprázdní-li se mandát, 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 kandidoval poslanec, jehož mandát se uprázdnil, 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. Náhradník nastupuje i v případě, že vykonává práva a povinnosti poslance 

za člena vlády. 
  

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

mandát uprázdněn až do konce volebního období. 

  

 (3) Byla-li politická strana nebo politické hnutí zrušeno, náhradník nenastupuje 

a mandát zůstane uprázdněn do konce funkčního období. Jde-li však o koalici, nenastupuje ten 

náhradník, který byl navržen politickou stranou nebo politickým hnutím, které bylo zrušeno, 

a mandát získává další náhradník. 

  

 (4) Nastoupení náhradníka vysloví Poslanecká sněmovna do 15 dnů po dni, ve kterém 

zanikl mandát poslance. Předá náhradníkovi osvědčení o tom, že se stal poslancem, a kterým 

dnem se jím stal. 

  

 (5) Byla-li činnost politické strany nebo politického hnutí nebo některé politické strany 

nebo politického hnutí tvořícího koalici pozastavena, po dobu pozastavení činnosti náhradník 

nenastupuje. 

 

(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, 

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

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

 

 

§ 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. 
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