Pozměňovací návrh poslankyně Jaroslavy Jermanové, Matěje Fichtnera,
Martina Komárka a Jana Sedláčka
k návrhu poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

26/0

Tímto pozměňovacím návrhem se mění návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla
Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů ze dne 2.12.2013

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit a do jisté míry i zefektivnit jednání Poslanecké
sněmovny s tím, že tento pozměňovací návrh nebude mít fakticky žádný vliv na státní rozpočet.

1. § 58 odstavec 2 zní:

(2) Poslanci se hlásí do rozpravy pouze písemně, a to buď před zahájením schůze u
předsedy Sněmovny nebo v průběhu schůze u předsedajícího až do ukončení rozpravy.
Původní znění:
(2) Poslanci se hlásí do rozpravy písemně, a to buď před zahájením schůze u
předsedy Sněmovny nebo v průběhu schůze u předsedajícího až do ukončení
rozpravy. Poslanci se mohou do rozpravy přihlásit i zdvižením ruky. Písemné přihlášky
mají přednost.
V první větě se doplňuje slovo „pouze“ a druhá a třetí věta se vypouští z důvodu
nadbytečnosti.

2. § 58 odstavec 3 zní:

(3) Při zahájení rozpravy oznámí předsedající přihlášené řečníky. Slovo uděluje v pořadí,
ve kterém se o ně písemně přihlásili. Zpravodaji udělí slovo během rozpravy, kdykoli o
to požádá. Řečníkovi, pověřenému přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu, se
udělí slovo kdykoli až do ukončení rozpravy. Při udělování slova upozorní předsedající

dalšího řečníka na to, že jeho vystoupení bude následovat. Slova se smí ujmout jen ten,
komu je předsedající udělí.

Původní znění:

(3) Při zahájení rozpravy oznámí předsedající přihlášené řečníky. Slovo uděluje v
pořadí, ve kterém se o ně písemně přihlásili, a poté ostatním přihlášeným. Zpravodaji
udělí slovo během rozpravy, kdykoli o to požádá. Řečníkovi, pověřenému přednést k
věci stanovisko poslaneckého klubu, se udělí slovo kdykoli až do ukončení rozpravy.
Při udělování slova upozorní předsedající dalšího řečníka na to, že jeho vystoupení
bude následovat. Slova se smí ujmout jen ten, komu je předsedající udělí.
Vzhledem ke skutečnosti, že se předpokládají pouze písemné přihlášky, vypouští se část věty
druhé.

3. § 59 odstavec 1 zní:

(1) Jak v rámci všeobecné rozpravy, tak i v rámci rozpravy podrobné, mohou jednotlivé
řečnické doby řečníků, včetně řečníků, kterým je udělováno slovo kdykoli, být nejvýše
deset minut. Sněmovna se může k projednávanému bodu usnést bez rozpravy na
prodloužení řečnické doby. Omezení řečnické doby se nevztahuje na poslance
pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu.

Původní znění:
(1) Sněmovna se může k projednávanému bodu usnést bez rozpravy na omezení
řečnické doby, která nesmí být kratší než deset minut. Omezení řečnické doby se
nevztahuje na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu.

Účelem navrhované úpravy je přímo ze zákona stanovit pro jednotlivé druhy rozpravy, tedy
rozpravu všeobecnou a rozpravu podrobnou, omezení řečnické doby řečnícího poslance
s tím, že současně vytváří možnost, aby Sněmovna v případě potřeby, zejména pokud by to
situace, zejména složitost projednávané materie, vyžadovala, rozhodla o prodloužení řečnické
doby.

4. § 59 odstavec 2 zní

(2) K téže věci může řečník vystoupit nejvýše dvakrát, neusnese-li se Sněmovna bez
rozpravy na vyšším počtu vystoupení jednotlivých řečníků.
Původní znění:
(2) Sněmovna se může bez rozpravy usnést, že k téže věci může poslanec vystoupit
nejvýše dvakrát.

Účelem navrhované úpravy, která logicky navazuje na změnu ustanovení § 58 odstavec 1
zákona, je omezení počtu vystoupení poslanců přímo ze zákona s tím, že stanovením
konkrétního počtu řečnických vystoupení by současně mělo sloužit jako stimul pro jednotlivé
poslance, aby se ve svých vystoupeních soustředili výlučně na projednávanou materii a tak
fakticky zefektivnili svá řečnická vystoupení.

Jak již bylo výše uvedeno, účelem uvedeného návrhu je zjednodušit a zefektivnit jednání Poslanecké
sněmovny. Nelze předpokládat, že by navržené změny zákona měly jakékoli dopady na státní
rozpočet či vyvolávaly jakékoli jakékoli korupční riziko.
Taktéž nelze mít za to, že by navrženými změnami došlo k jakémukoli omezení demokratických práv
jednotlivých poslanců, zejména práva zástupců parlamentní opozice a práva na svobodu parlamentní
diskuse s tím, že zástupcům parlamentní opozice je právně vyhrazen týž prostor pro parlamentní
diskusi, jako je vyhrazen jednotlivým zástupcům vládních stran.

V Praze, dne 10.4.2014
Jaroslava Jermanová, v.r.
Matěj Fichtner v.r.
Martin Komárek v.r.
Jan Sedláček v.r.

