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Stanovisko pracovní skupiny projektu Rekonstrukce státu k návrhům 

novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk č. 26) 
 

Za pracovní skupinu projektu Rekonstrukce státu k novele jednacího řádu PSP ČR zpracovali 

Mgr. Martin Fadrný a Mgr. Josef Karlický 

 

 

Pracovní skupina projektu Rekonstrukce státu podporuje návrh novely zákona č. 

90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění komplexního 

pozměňovacího návrhu schváleného Ústavně právním výborem (sněmovní tisk č. 26/5  

schválený dne 27. 8. 2014). Tento návrh naplňuje parametry prohlášení o podpoře 

projektu Rekonstrukce státu.  

 

Komplexní pozměňovací návrh Ústavně právního výboru  
 

Komplexní pozměňovací návrh Ústavně právního výboru zajišťuje naplnění těchto parametrů 

prohlášení o podpoře projektu Rekonstrukce státu: 

 

1. Rozšíření zápisu z jednání výboru o jmenovité hlasování o usneseních a o informaci, 

kdo předložil návrhy - § 43 návrhu 

 

 Návrh zajišťuje jmenovitý zápis hlasování i k jinému než jen závěrečnému usnesení, 

pokud o to nejpozději před zahájením hlasování požádá kterýkoli člen výboru.  

 Je prodloužena lhůta pro schválení a podepsání zápisu z původních 7 dní na 14 dní, 

což by již nemělo činit technické potíže aparátu Sněmovny.  

 Návrh jde dokonce nad rámec prohlášení Rekonstrukce státu, neboť zajišťuje 

zachycení všech přednesených návrhů.  

 Návrh nicméně umožňuje dálkový přístup pouze k zápisům z těch jednání výboru, 

která se konala veřejně.  

 Ustanovení § 37 zákona č. 90/1995 Sb. není návrhem dotčeno, což umožňuje výboru 

prohlásit za neveřejné každé jednání či jeho část, včetně jednání o návrzích zákonů. 

2. Prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením - § 95 návrhu 
 

 Návrh prodlužuje lhůtu mezi druhým a třetím čtením z dosavadních 3 dní na 14 dní od 

doručení pozměňovacích návrhů. To zajišťuje, že druhé a třetí čtení neproběhnou na 

stejné schůzi Sněmovny, a umožní každému důkladně posoudit dopady 

pozměňovacích návrhů z druhého čtení. Lhůtu je možno zkrátit nanejvýš na 7 dní. 

 Nad rámec parametrů prohlášení o podpoře projektu Rekonstrukce státu je tento bod 

podpořen ještě vznikem institutu garančních výborů ke každému návrhu zákona s tím, 

že garanční výbor po druhém čtení projedná návrh zákona a předloží usnesení, v němž 

zaujme doporučující nebo nedoporučující stanovisko k jednotlivým návrhům 

předloženým k návrhu zákona.  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=26&CT1=5
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Na přijetí výše uvedených změn existuje široká shoda. Výše uvedené body z prohlášení o 

podpoře projektu Rekonstrukce státu, směřující ke zkvalitnění legislativního procesu, 

podpořilo svým podpisem 159 poslanců. Původní návrh zákona, od něhož se komplexní 

pozměňovací návrh liší jen v detailech, předložilo 46 poslanců. Přijetí komplexního 

pozměňovacího návrhu jednomyslně doporučil svým usnesením Ústavně právní výbor dne 

28. 8. 2014 a následně rovněž Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj dne 8. 9. 2014 

(sněmovní tisk č. 26/6). 

 

Projekt Rekonstrukce státu proto doporučuje poslancům podpořit novelu zákona 

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění sněmovního tisku č. 26/5. 
 

Písemné pozměňovací návrhy poslanců Uhlíka, Votavy a Jermanové: 

 

K písemným pozměňovacím návrhům podaným jednotlivými poslanci (3 návrhy poslankyně 

Jermanové, návrh poslance Uhlíka a návrh poslance Votavy – viz zde) se v tomto dokumentu 

nevyjadřujeme, protože nejde o body řešené v rámci prohlášení o podpoře projektu 

Rekonstrukce státu. 
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