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Shrnutí
Studie se týká užívání elektronických zařízení během plenárních schůzí komor parlamentu.
Zdůrazněna je regulace čtení projevů z elektronického zařízení. Studie je zpracována ze zdrojů
poskytnutých jednotlivými parlamenty a z právních předpisů, zejména z jednacích řádů.
Studie se také zaměřuje na vybavení poslanců elektronickými zařízeními (mobilními telefony,
notebooky, tablety aj.) kancelářemi jednotlivých parlamentních komor. Některé státy jsou
doplněny o podmínky distančního jednání pléna a dalších orgánů během probíhající pandemie
covidu-19.
V první zkoumané otázce, tedy použití mobilních telefonů a dalších přístrojů na plénu, se státy dělí
do tří skupin. Nejpočetnější skupinou jsou země, kde je užívání elektronických zařízení na plénu
povoleno neformálně, jedná se o otázku neupravenou v jednacím řádu, usnesení komory či
etickém kodexu. Zákonodárce může přístroje využívat podle svého uvážení, pokud neruší celkový
průběh schůze zvuky, příp. existuje dohoda v rámci klubů. Tento stav panuje v jedenácti převážně
východoevropských zemích a v německé Spolkové radě. V tomto případě jsou pro udržení
poslanecké kázně aplikována pravidla týkající se chování poslanců a zejména dodržování
důstojnosti jednání parlamentu, která jsou často v pravomoci předsedy popř. předsedajícího.
Druhou skupinou jsou parlamenty, v nichž je použití elektronických zařízení formálně upraveno a
povoleno, avšak za určitých podmínek či s vyjmutím určitých přístrojů. Tento stav platí v šesti
zemích (Finsko, Švédsko, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, Kanada), v německém Spolkovém
sněmu a Sněmovně reprezentantů USA. Zejména v angloamerickém prostoru panuje politika
omezování nedůstojného a rušícího používání elektronických zařízení. Nejméně početné jsou pak
parlamenty, kde je použití elektroniky na plenárním zasedání zakázáno, buďto bezpodmínečně
nebo s několika malými výjimkami. Do této skupiny patří tři země (Slovensko, Island a Irsko), spolu
se Senátem USA.
Ve druhé zkoumané otázce, možnosti čtení projevu z elektronického zařízení, regulace většinou
zrcadlí stav ohledně celkové možnosti použití elektronických zařízení v plénu – kde o použití
elektroniky na plénu jednací řády mlčí, tam obvykle mlčí i ohledně čtení projevů apod., s několika
málo výjimkami (např. Slovensko).
Pokud se týká poskytování elektronických zařízení zákonodárcům komorou, ve většině zemí, kde
tyto informace byly dostupné, kanceláře komor poskytují svým členům služební elektroniku
k plnohodnotnému vykonávání mandátu (vzhledem k nezbytné roli parlamentních intranetů a
internetových zdrojů obecně v dnešní parlamentní praxi), nejčastěji se jedná o notebooky nebo
tablety. Většina komor je též vybavena Wi-Fi připojením přímo v jednacím sále, v mnoha komorách
jsou zřízeny elektrické zásuvky a jiné možnosti připojení u míst v plenární místnosti a v orgánech
komory.
Nakonec byly zkoumány možnosti jednotlivých parlamentů pořádat distanční jednání pléna a
orgánů komory. Ve většině případů byly parlamenty minimálně teoreticky připraveny na jednání
distanční formou nebo tak činily i v praxi. Nicméně některé státy (např. Švédsko) tuto možnost
omezují pouze na jiné než plenární schůze, některé země toto nemají povoleno v jednacích řádech
(Finsko, Rakousko) či místo distanční formy odkládají jednání na pozdější dobu nebo činí jiná
opatření v plénu (Bulharsko, Maďarsko).
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Bulharsko – Národní shromáždění
Praxe při používání elektronických zařízení
Bulharská právní úprava neobsahuje žádná konkrétní pravidla ve vztahu k užívání elektronických
zařízení v parlamentu. Bulharští poslanci tedy mají volnost v užívání mobilních telefonů či
notebooků v průběhu plenárního jednání. Volnost je omezena pouze základními principy
nenarušování parlamentní debaty, které jsou obsaženy v jednacím řádu komory. Tresty
za narušení rozpravy jsou uvedeny níže.
Text pravidel chování
Podle jednacího řádu platí:
„Čl. 155. (1) Chování poslance Národního shromáždění se řídí zásadami důstojnosti
Národního shromáždění a úcty k ostatním členům Národního shromáždění a jiným osobám.
Nesmí zasahovat do běžného chodu parlamentní práce ani do pořádku v budově Národního
shromáždění.
(2) Členové Národního shromáždění nesmí přerušovat řečníka ze svých míst, vyjadřovat
osobní útoky, urážlivá slova, gesta nebo výhrůžky vůči komukoli, zveřejňovat údaje týkající se
soukromého života nebo poškozující pověst občanů, nesmí se nevhodně chovat nebo
provádět činnosti, které porušují pořádek zasedání.
Čl. 156. Členu Národního shromáždění lze uložit následující disciplinární opatření:
1. napomenutí;
2. pokárání;
3. vyslovení důtky;
4. odebrání slova;
5. vyloučení ze zasedání;
6. vyloučení až ze tří zasedání.(…)
Čl. 159. Předseda vysloví vůči členovi Národního shromáždění, který poruší pořádek schůze
nebo způsobí nepořádek v plénu, důtku.
Čl. 160. Předseda odejme slovo poslanci Národního shromáždění, kterému:
1. během jeho projevu byla uložena dvě z disciplinárních opatření stanovených v čl. 156, položky 1 - 3;
2. po uplynutí řečnické doby pokračuje ve svém projevu, a to navzdory výzvě předsedy k jeho ukončení.
Čl. 161. Předseda může vyloučit z jednoho zasedání člena Národního shromáždění, který:
1. odporuje hrubě a nedůstojně proti uloženému disciplinárnímu opatření;
2. průběžně narušuje normální práci v plenárním sále;
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3. hlasuje kartou někoho jiného.
Čl. 162. (1) Předseda může vyloučit na více než jedno zasedání, avšak nejvýše na tři zasedání člena Národního
shromáždění, který:
1. uráží Národní shromáždění, členy rady ministrů, prezidenta nebo viceprezidenta republiky nebo jiné státní
orgány;
2. vyzývá k násilí nebo k násilí v plenárním sále nebo v budově Národního shromáždění.
(2) Vyloučený poslanec Národního shromáždění podle odstavce 1 a čl. 161 nebude odměněn za zasedání, z nichž
byl vyloučen.
(3) Poslanec Národního shromáždění je oprávněn disciplinární opatření napadnout u předsedy Národního
shromáždění do tří dnů od jeho uložení. Předsednická rada může uložená disciplinární opatření potvrdit, zrušit
nebo změnit.
Čl. 163. Na webových stránkách Národního shromáždění budou zveřejněny informace o kárných opatřeních
uložených poslancům Národního shromáždění podle čl. 156.“

Distanční forma jednání komory
Národní shromáždění nepřešlo na distanční formu, ale pouze dočasně odložilo své schůze do doby,
kdy bylo bezpečnější jednat v plénu prezenčně. Žádná online plenární schůze tedy neproběhla.

Estonsko – Riigikogu
Praxe při používání elektronických zařízení
Poslancům estonského Riigikogu je povoleno užívat v průběhu plenární schůze různá elektronická
zařízení, jako jsou telefony, tablety či notebooky. Podmínkou jejich používání je však ztlumení
všech těchto zařízení tak, aby případné zvuky nenarušovaly jednání komory. Není tedy dovoleno
ani využívání telefonů k hovorům v průběhu zasedání. Žádné restrikce v tomto směru naopak
neplatí pro pořizování fotografií anebo užívání sociálních sítí.
Dále je stanoven zákaz nahrávání schůzí výborů, jelikož schůze výboru nejsou podle estonské
právní úpravy veřejně přístupné.
Pokud se týká možnosti čtení proslovů z výše zmíněných zařízení, v tomto směru nejsou členové
komory omezeni. Poslanci Riigikogu mají také možnost během jednání pléna využívat v případě
potřeby při vystoupení vizuální podklady anebo prezentace. Užití těchto pomůcek je přípustné
pouze pro následující konkrétně vymezené případy – při projednávání problematiky s významným
celostátním dopadem, pokud je touto cestou prezentováno stanovisko estonského prezidenta,
předsedy vlády, ministrů, případně je-li takto prezentována zpráva jiného z estonských
exekutivních veřejných činitelů anebo při projednávání programového prohlášení vlády Estonska.
Právní úprava používání elektronických zařízení
Výše popsaná pravidla nejsou přímo obsažena v jednacím řádu parlamentu, existuje zde však
vnitřní předpis (dohoda), který upravuje pravidla používání elektronických zařízení, která by
zvukem mohla narušovat průběh zasedání. V případě, že je tato dohoda porušována, může
předseda poslanci jednání vytknout. Daná dohoda a možnost udělení výtky ze strany předsedy se
ovšem nevztahuje pouze na poslance – podle § 66 jednacího řádu1 má předseda povinnost zajistit

1

„§ 66: During the sitting of the Riigikogu, the chair of the sitting ensures order in the session hall and galleries“
Riigikogu Rules of Procedure and Internal Rules Act přístupné v anglickém jazyce z:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/518112014003/consolide /23.3. 2021/
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nerušený průběh schůze jak v sále, tak také například na galerii. Ostatní stanovená pravidla jsou
spíše obyčejového charakteru.
Poskytování technického zázemí poslancům
V rámci výkonu mandátu mohou být poslancům některá zařízení přímo poskytována, a to
notebook, stolní počítač, sluchátka a tiskárna. Těchto možností však poslanci nemusí využít a
mohou pracovat na svých osobních elektronických zařízeních. V praxi poslanci nejčastěji preferují
používání notebooku, jelikož jej mohou využít jak na plenární schůzi, tak ve výboru nebo pro práci
z domova. V budově parlamentu je poslancům, ale také veřejnosti k dispozici připojení k Wi-Fi síti.
Distanční forma jednání pléna
V důsledku pandemie byla ze strany estonského zákonodárce přijata dne 20. 5. 2020 novela
jednacího řádu, která umožňuje parlamentu konat schůze distanční formou za předpokladu, že
předsednictvo komory rozhodne o tom, že jsou pro takovýto způsob dostatečně silné důvody.
První takovéto zasedání proběhlo 17. prosince 2020 a následně byla zasedání realizována v této
formě pravidelně až do 18. ledna 2021. Pro potřeby komory byla přímo na míru vytvořena webová
aplikace tak, aby bylo poslancům umožněno účastnit se plenární schůze, přestože nemohou být
fyzicky přítomni v budově parlamentu. Mimo videohovoru nabízí aplikace také tyto další funkce –
kontrolu prezence poslanců, a to jednotlivě, ale také za konkrétní politické strany, proslovy a
spravování pořadí řečníků, pokládání dotazů a spravování pořadí tázajících se poslanců, možnost
vznést procedurální námitku, tajné hlasování s následným veřejným výsledkem, veřejné hlasování
pod jménem poslanců, vyhlášení přestávky v průběhu schůze. Aby se členové komory mohli
takovéto schůze zúčastnit, může jim být ze strany kanceláře poskytnut jak počítač, tak sluchátka,
jak již bylo ostatně zmíněno výše. Sami poslanci tak musí zajistit pouze dostatečně kvalitní
internetové připojení. Ustálená praxe estonské komory je v současnosti hybridní, tedy část
poslanců se schůze účastní právě v této distanční formě, zatímco druhá část je přítomna přímo
v jednacím sále.

Finsko – Eduskunta
Praxe při používání elektronických zařízení
Poslanci finského parlamentu mohou v jednacím sále používat notebooky, tablety, ale také mobilní
telefony, mimo jiné proto, že potřebné dokumenty nejsou distribuovány v papírové formě, nýbrž
pouze elektronicky. Notebook také může být využíván ke čtení elektronických poznámek během
vystoupení v plénu, avšak při projevu u řečnického pultíku před plénem není užití notebooků
vhodné. Při používání mobilních telefonů by mělo být zařízení v tichém režimu, aby nenarušovalo
zvuky průběh jednání; jejich používání k hovorům je v jednacím sále zakázáno. Poslanci by se měli
také vyhnout užívání telefonů v době hlasování, při interpelacích či ceremoniích. V průběhu
jednání je také zakázáno pořizovat fotografie, zvukový a obrazový záznam, zatímco mimo jednání
je tato možnost připuštěna pouze se souhlasem fotografované nebo nahrávané osoby. Některá
z těchto pravidel byla přijata ve formě nařízení předsedy komory, zatímco jiná jsou součástí
zvykového práva.
Text pravidel chování
Ústava Finska obsahuje obecné ustanovení, které požaduje po zvoleném zástupci, aby vystupoval
důstojně a slušně:
„Každý poslanec má právo svobodně hovořit v parlamentu o všech projednávaných
záležitostech a o tom, jak jsou řešeny. Zástupce se musí chovat důstojně a slušně a nesmí se
chovat urážlivě k jiné osobě. Pokud poslanec takové jednání porušuje, může na to předsedající
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upozornit nebo mu zakázat pokračovat v projevu. Parlament může varovat poslance, který
opakovaně porušil ustanovení, nebo ho vyloučit z jednání pléna, a to maximálně na dva
týdny.2“
Právní úprava používání elektronických zařízení
Ještě v úvodu tohoto tisíciletí nebylo jakékoliv používání elektronických zařízení v jednacím sále
finského parlamentu dovoleno. Postupné změny přišly s povolením mobilních telefonů a tabletů,
debata ohledně povolení notebooků v plénu trvala delší dobu, ale nakonec k umožnění jejich
využívání došlo. Poslední změny v pravidlech komory v tomto směru byly provedeny v prosinci
2019.
Poskytování technického zázemí poslancům
V rámci svého místa má poslanec v jednacím sále k dispozici mikrofon, USB port pro nabíjení
notebooků či telefonů, hlasovací zařízení a tlačítko pro přihlášení prezence a rozpravy. Poslanci
mohou také ze svého místa užívat dotykový monitor, skrze který mohou přehledně sledovat pořad
plenárního jednání a přihlašovat se ke slovu k bodům, které budou později projednávány.
V jednacím sále je také možnost připojení k síti Wi-Fi.
Distanční forma jednání komory
Distanční forma jednání není jednacím řádem komory povolena a nepraktikuje se.

Chorvatsko – Hrvatski Sabor
Praxe při používání elektronických zařízení
Chorvatská právní úprava nikterak neupravuje používání elektronických zařízení při jednáních
parlamentu. Poslanci běžně užívají při jednáních mobilní telefony, tablety či notebooky, jejichž
použití je dovoleno za předpokladu, že takto není narušen průběh zasedání například zvuky
z mobilních telefonů. Stejně tak není v rámci pravidel jednání nikterak omezeno ani užívání
elektronických poznámek při projevech, zvlášť není zakotvena, ale ani zakázána možnost užití
audiovizuální prezentace v průběhu jednání. Poslanci mají možnost se v jednacím sále pro své
potřeby připojit k bezdrátové Wi-Fi síti.
Text pravidel chování
Pravidla jednání poslanců jsou upravena v čl. 237 a následujících jednacího řádu shromáždění.
V krátkosti řečeno, předsedající má právo volat poslance k pořádku, pokud přerušuje projevy nebo
jinak narušuje jednání (i v jiných případech) a odejmout mu po upozornění slovo. Předsedající
může poslance vyloučit z jednání a nechat jej vyvést, je možno požádat stráž, aby poslance
nevpustila zpět. Při vyloučení může poslanec podat námitku, kterou řeší výbor a plénum.
Distanční forma jednání komory
V současnosti je využívána možnost distančního jednání komory prostřednictvím cloudových
konferenčních systémů, které umožňují jednání poslanců prostřednictvím videohovoru.
2

Ústava Finska, anglické znění, § 31: „Each Representative has the right to speak freely in the Parliament on all matters
under consideration and on how they are dealt with. A Representative shall conduct himself or herself with dignity and
decorum, and not behave offensively to another person. If a Representative is in breach of such conduct, the Speaker
may point this out or prohibit the Representative from continuing to speak. The Parliament may caution a
Representative who has repeatedly breached the order or suspend him or her from sessions of the Parliament for a
maximum of two weeks.“
Přístupné online z:
https://www.legislationline.org/download/id/8202/file/Finland_Constitution_1999_am2018_en.pdf /23. 3. 2021/
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Irsko - Seanad Éireann
Praxe při používání elektronických zařízení
V současné době je použití elektronických zařízení na půdě Seanadu zakázáno. Konkrétně je
zakázáno použití „pagerů, mobilních telefonů, laptopů, záznamníků a rádií“, s výjimkou vybavení
poskytnutého kanceláří parlamentu pro použití v jednacím sále. Zakázáno je též pořizování
fotografií prostřednictvím mobilního telefonu v celé budově Leinster House, sídla obou komor
parlamentu3. Zároveň je povoleno vyřizovat telefonáty na chodbách před jednacím sálem4.
Text pravidel chování
Jednací řád horní komory irského parlamentu dává předsedajícímu schůze několik nástrojů, jak
zakročit vůči případům vulgárního vyjadřování, obstrukcí a dalším záležitostem. Předseda Seanadu
(nebo jeho místopředseda v případě absence předsedy na jednání, jak stanovují čl. 11 a 15
jednacího řádu) může přikázat senátorovi, jenž podle jeho názoru nemluví k tématu, opakuje již
v debatě řečené záležitosti či mluví za účelem obstrukce dalšího postupu schůze, ukončit projev5.
Dalším „stupněm“ postihu, v případě hrubě neslušného chování ze strany senátora, je vykázání
dotyčného senátora ze sálu po zbytek jednacího dne. Pokud ani toto nestačí k dosažení klidu v sále,
může předseda Seanadu podle věty druhé a třetí stejného ustanovení senátora „jmenovat6“, což
může vyústit v dočasné suspendování provinilce na určitou dobu (popsáno níže) – v této souvislosti
jednací řád znovu7 upřesňuje, že toto „jmenování“ může učinit pouze předseda Seanadu, v irštině
Cathaoirleach, nikoliv jeho zástupce či jiný předsedající schůze. Při „jmenování“ senátora
předsedou komory se o jeho suspendování okamžitě hlasuje na půdě Seanadu, bez možnosti
debaty, odkladů a pozměňovacích návrhů. Pokud je návrh schválen, senátor se nemůže účastnit
plenárních schůzí komory nejprve po dobu 1 týdne, při dalším podobném prohřešku v budoucnu
na 2 týdny a dále na měsíc. Pokud ovšem předseda Seanadu obdrží v průběhu senátorova trestu
písemnou omluvu, předloží tuto omluvu plénu komory a Seanad hlasuje o znovupřijetí provinilého
senátora a konec jeho suspendování. Tato suspendace se ale týká pouze plenárních schůzí, nikoliv
účasti ve výborech, do kterých byl provinilý senátor před suspendováním jmenován8. V případě
nemožnosti dále pokračovat ve schůzi může předseda Seanadu podle článku 53 jednacího řádu
také schůzi pléna/výboru přerušit na jím určenou dobu nebo ukončit a pokračovat až další jednací
den.

3

Rules for Protocol for Members. Oireachtas Éireann.
Tamtéž.
5
Standing Orders of Seanad Éireann. Oireachtas Éireann, čl. 49. Dostupné také z:
http://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/parliamentaryBusiness/standingOrders/seanad/2020/2020-04-15_seanadeireann-standing-orders-relative-to-public-business-2020_en.pdf
6
Postup specifický pro mnoho parlamentů tzv. „westminsterského systému“, kde se v obvyklém průběhu debaty
členové parlamentu navzájem neoslovují svými jmény a příjmeními (např. v Dolní sněmovně) či je oslovení příjmením
doplněno dalším označením (např. „Member“) – oslovení dotyčného celým jménem je tedy znamením o vážnosti celé
situace a ilustrace významu tohoto kroku.
7
Článek 15 jednacího řádu odkazuje na články 51, 52 (suspendování) a 55 jako na výjimky z pravidla, že místopředseda
Seanadu či jiný předsedající automaticky přebírá pravomoci předsedy při řízení plenární schůze.
8
Standing Orders of Seanad Éireann. Oireachtas Éireann, čl. 51-52. Dostupné také z:
http://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/parliamentaryBusiness/standingOrders/seanad/2020/2020-04-15_seanadeireann-standing-orders-relative-to-public-business-2020_en.pdf
4
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Irsko - Dáil Éireann (Dolní komora)
Praxe při používání elektronických zařízení
Stejně jako v případě Seanadu není v současné době použití elektronických zařízení v jednací síni
povoleno, s výjimkou zařízení poskytnutých kanceláří komory k použití v jednacím sále. I pro
použití dalších elektronických zařízení platí stejný režim jako v horní komoře, viz výše.
Text pravidel chování
Jednací řad dolní komory, Dáilu, je v otázce způsobů postihu neukázněných zákonodárců z většiny
stejný jako v případě horní komory. Hlavním rozdílem je více kazuistická úprava v případě dolní
komory, tedy úprava některých specifických případů, které v jednacím řádu Seanadu upraveny
nejsou, a také rozdílné lhůty či rozsah působení konkrétních trestů.
Stejně jako v horní komoře může předseda Dáilu či některý z místopředsedů přikázat senátorovi
nemluvícímu k tématu, opakujícímu co již v debatě zaznělo či zjevně mluvícímu za účelem
obstrukce, ukončit projev9.
Analogickým postupem jako v případě Seanadu může předseda komory neukázněného poslance
v případě hrubě neslušného chování vykázat ze sálu po zbytek jednacího dne a pokud toto není
dostatečné, může předseda dotyčného „jmenovat“ či vyzvat Dáil, aby jeho chování posoudil10.
Pokud komora odhlasuje suspendování poslance, dotyčný poslanec se nemůže účastnit jak
plenárních jednání, tak jednání výborů, do kterých byl jmenován před nebo během jeho
suspendace – nejprve po dobu 2 jednacích dnů, při další suspendaci po dobu 4 jednacích dnů a
dále po dobu 8 jednacích dnů. Stejně jako v Seanadu může poslanec svůj trest ukončit zasláním
písemné omluvy do rukou předsedy Dáilu, načež bude komora hlasovat o znovupřijetí provinilce
mezi sebe a ukončení trestu11.
Zvláštním případem oproti horní komoře je možnost suspendování za využití tzv. parlamentního
privilegia12, které v tomto kontextu znamená svobodu slova při projevech poslance spolu
s imunitou poslance vůči žalobám za difamaci (urážku na cti). K suspendaci poslance dochází,
pokud ve lhůtě a způsobem určeným ve zprávě Výboru pro parlamentní privilegia a dohled
(obdoba našeho mandátového a imunitního výboru) nestáhne na jednání Dáilu výroky, na jejichž
základě výbor zjistil, že jejich vyřčením došlo ke zneužití parlamentního privilegia dotyčným
poslancem. V takovém případě předseda Dáilu suspenduje provinilého poslance po dobu
4 jednacích dnů – tuto lhůtu ovšem může suspendovaný poslanec opět ukončit předčasně
stažením výroku, za který byl potrestán (jedině za tímto účelem též může v době trestu vstoupit
do jednací síně)13.
9

Standing Orders of Dáil Éireann: consolidated vision. Oireachtas Éireann, čl. 13, 19, 70. Dostupné také z:
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/parliamentaryBusiness/standingOrders/dail/2021/2021-0127_consolidated-dail-eireann-standing-orders-january-2021_en.pdf
10
Pravomoci k „jmenování“ a výzvě komoře k posouzení poslancova chování jsou dány, podobně jako u horní komory,
pouze předsedovi Dáilu.
11
Standing Orders of Dáil Éireann: consolidated vision. Oireachtas Éireann, čl. 73, 74, odst. 1, 3 a 4 a čl. 74a, odst. 1,
písm. a) a odst. 3. Dostupné také z:
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/parliamentaryBusiness/standingOrders/dail/2021/2021-0127_consolidated-dail-eireann-standing-orders-january-2021_en.pdf
12
Parliamentary
privilege. UK
Parliament [online].
Dostupné
z:
https://www.parliament.uk/siteinformation/glossary/parliamentary-privilege/
13
Standing Orders of Dáil Éireann: consolidated vision. Oireachtas Éireann, čl. 71a, odst. 12-13, čl. 74, odst. 2, písm. a)
a odst. 5, čl. 74a, odst. 1, písm. b), odst. 3, písm. b). Dostupné také z:
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/parliamentaryBusiness/standingOrders/dail/2021/2021-0127_consolidated-dail-eireann-standing-orders-january-2021_en.pdf
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V případě nemožnosti dále pokračovat ve schůzi může též předseda Dáilu schůzi přerušit
na určenou dobu14.
Poskytování technického zázemí poslancům
V minulosti byly v této oblasti na půdě Dáilu podniknuty určité experimenty. Například v roce 2007
byl jednací sál Dáilu vybaven Wi-Fi internetovým připojením spolu s přípojkami. Poslanci byli dále
vybaveni laptopy s přístupy na parlamentní intranet, kde byly dostupné programy schůzí, texty
projednávaných návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů a další dokumenty určené pro tamní
zákonodárce15. Pokus se ale nesetkal s přílišným úspěchem, primárně z důvodu hlučnosti modelů
počítačů poskytnutých komorou poslancům, počítače rušily jednání orgánů komory a
rušily mikrofony v sále. O několik let později podobnou roli začaly zastávat tablety, u kterých nebyla
zaměstnanci komory zjištěna výše zmíněná interference s mikrofony v sálech a hlučnost nebyla
problémem. Stejně tak v minulosti někteří poslanci používali v sále svoje vlastní laptopy16. Přesto
zůstává používání mobilních telefonů poslanci Dáilu diskutovaným tématem, které podle
některých bývalých představitelů komory spolu s dalšími problémy snižuje vážnost a dekorum
jejích jednání17,18. Ačkoli tedy pozice pravidel a vedení komory ohledně mobilů a další elektroniky
je poměrně jasná, je otázkou, do jaké míry je tento stav poslanci respektován, příp. jak efektivně
je vymáhán.

Island – Althingi
Praxe při používání elektronických zařízení
V islandském Althingi není dovoleno členům používat během plenárních zasedání mobilní telefon
s výjimkou psaní sms zpráv či čtení ze zařízení. Telefony musí být při používání vždy v tichém
režimu, aby nenarušovaly průběh jednání; stejná pravidla platí také pro notebooky a tablety.
Protože je zakázáno používat elektronická zařízení v prostoru řečniště, poslanci nemohou používat
elektronické poznámky při přednášení projevů v komoře. Využívání audiovizuálních prezentací při
projevech není poslancům umožněno v plénu, avšak při zasedáních jednotlivých výborů ano.
Právní úprava používání elektronických zařízení
V roce 2007 byla pravidla přijata předsednictvem komory jako prováděcí předpis19 podle článku
20 Kodexu chování poslance, a přestože v tomto právním aktu jsou explicitně zmíněny pouze
telefony, pravidla jsou vykládána extenzivně i na používání tabletů či notebooků. Telefony
14

Tamtéž, článek 75.
Tento pokus bude zřejmě důvodem pro výjimku z obecného zákazu el. zařízení na půdě komory, zmíněného
v předchozí podkapitole.
16
MCCAFFREY, Ray. Use of electronic devices in plenary. Research Publications [online]. NIAR 112-12: Northern
Ireland Assembly - Research and Information Service, 13. 2. 2012, (47/12), s. 6-8. Dostupné z:
http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/documents/raise/publications/2012/procedures/4712.pdf
17
RYAN, Nicky. TDs and Senators instructed to stop using their phones in the Oireachtas. In: Thejournal.ie [online].
Dublin: Distilled Media, 3. 12. 2013. Dostupné z: https://www.thejournal.ie/oireachtas-dail-seanad-committe-mobilephone-interference-1202160-Dec2013/
18
MCGEE, Harry. Does Votegate controversy signal a slipping of standards in the Dáil? In: The Irish Times [online].
Dublin: The Irish Times, 26. 10. 2019. Dostupné z: https://www.irishtimes.com/news/politics/does-votegatecontroversy-signal-a-slipping-of-standards-in-the-d%C3%A1il-1.4062996
19
Reglur um aðgang í Alþingishúsi og Skála, article 4: „It is not permitted to use a mobile phone in a parliamentary
chamber during a parliamentary session except to read or write messages. All mobile phones in the parliament hall
shall be set so that they are silent. It is not allowed to carry a mobile phone in the pulpit.“ Přístupné online v islandštině
z: https://www.althingi.is/um-althingi/upplysingar-um-althingi/reglur-settar-af-forsaetisnefnd-/adgangur-ogumgengni/althingihus-og-skali/?fbclid=IwAR277V52g20RfPLm9GSuSKJhbayPgHZ8P8TjQy94dA30ZJoUDYso4Op4huA
/13. 3. 2021/
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nemohou být podle článku 4 výše zmíněného předpisu užívány ani k pořizování fotografií
v průběhu parlamentní rozpravy. Výjimku mají novináři, kteří mohou z bočních prostor jednacího
sálu pořizovat fotografie za předpokladu, že o tom byla informována parlamentní stráž.
Poskytování technického zázemí poslancům
V jednacím sále je k dispozici poslancům připojení k Wi-Fi síti, mimo jiné proto, že veškeré
potřebné dokumenty jsou jim zpřístupněny online. Běžné je tedy v praxi používání notebooků při
zasedáních komory.
Distanční forma jednání komory
Od začátku koronavirové pandemie je velmi časté jednání výborů přes online platformy, tedy
v distanční podobě. Právní úprava20, která tuto možnost upravuje, byla přijata předsednictvem
komory již před začátkem pandemie.

Kanada - Senát
Praxe při používání elektronických zařízení a právní úprava
Horní komora kanadského parlamentu nepovoluje používat během jednání jakékoliv elektronické
zařízení, které vydává zvuky a rušilo by jednání (vč. volání), s výjimkou naslouchadel a dalších
pomůcek pro sluchově postižené21. Toto pravidlo ovšem, podle komentářové literatury
k senátnímu jednacímu řádu, neznamená nutně celkový zákaz elektronických zařízení při
plenárním jednání – pokud zařízení žádný rušivý zvuk nevydává, je v souladu s JŘ. Speakery Senátu
bylo v minulosti také rozhodnuto, že jako rušivý element se též počítá i takové zařízení, které je
sice v tichém nastavení, ale interferuje se zvukovým systémem v jednacím sále22. Současné
relevantní pravidlo (Rule 2-8) je v jednacím řádu od roku 2012, poprvé byla otázka elektronických
zařízení v jednacím řádu upravena v roce 199123.
V elektronických zařízeních (mobily, laptopy) senátoři mohou, stejně jako v britském parlamentu,
mít předpřipravené poznámky do svých příspěvků, neměli by avšak z těchto zdrojů své projevy
zcela číst24, zcela zakázány jsou pak různé fyzické rekvizity k ilustraci a ukázce názorů řečníka25. Je
též zcela zakázáno jakékoliv natáčení jednání kamerami, telefony či jiným způsobem26.
Text pravidel chování
Pravomoci vedení kanadského Senátu v případě neslušného chování ze strany senátora jsou,
podobně jako u dalších věcí zmíněných v předchozích kapitolách, inspirovány nastavením a
konvencemi britského parlamentu, pouze s mírnými rozdíly. Stejně jako v britské Sněmovně lordů
20

Reglur um notkun fjarfundarbúnaðar á fundum fastanefnda, přístupné online v islandštině z:
https://www.althingi.is/um-althingi/upplysingar-um-althingi/reglur-settar-af-forsaetisnefnd-/fastanefndir/reglurum-notkun-fjarfundarbunadar-a-fundum-fastanefnda/
21
Rules of the Senate of Canada: Chapter Two: The Speaker, Order and Decorum. Senate of Canada [online].
Parliament of Canada. Dostupné z: https://sencanada.ca/en/about/procedural-references/rules/2/
22
Journals of the Senate - 1st Session, 39th Parliament: Issue 14. Senate of Canada [online]. Parliament of Canada,
16. květen 2006. Dostupné z: https://sencanada.ca/en/content/sen/chamber/391/journals/014jr_2006-05-16-e
23
Companion to the Rules of the Senate of Canada. 2. vydání. Parliament of Canada, listopad 2013, s. 30. Dostupné
také z: https://sencanada.ca/media/106242/companion-rules-senate-2nd-nov13-e.pdf
24
I když i zde se, podobně jako v Británii, nejedná o absolutní zákaz – například důležité projevy ministrů a dalších
činitelů k aktuálním událostem mohou být předpřipraveny a čteny vzhledem k významu takového projevu.
25
Senate Procedure in Practice. Parliament of Canada, červen 2015, s. 87. Dostupné také z:
https://sencanada.ca/media/93509/spip-psep-full-complet-e.pdf
26
Companion to the Rules of the Senate of Canada. 2. vydání. Parliament of Canada, listopad 2013, s. 31. Dostupné
také z: https://sencanada.ca/media/106242/companion-rules-senate-2nd-nov13-e.pdf
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jsou v kanadském Senátu hlavním soudcem v otázkách posouzení pořádku a udržení důstojnosti
v jednacím sále převážně samotní senátoři, na rozdíl od dolní komory se silnou rolí Speakera27.
V jednacím řádu nalezneme dva články primárně související s udržením pořádku při plenárních
schůzích. První z nich, článek 2-9, říká, že Senát může zasáhnout v případě sporu mezi senátory
na půdě pléna či výboru, pramenícího z debaty či jiného jednání v orgánech komory; senátor, který
se cítí uražen či mu bylo chováním kolegy během jednání orgánů Senátu ublíženo, může žádat
Senát o nápravu28,29. Dále se podle článku 6-13 mají senátoři vyhnout osobním a ostrým
invektivám ve svých projevech a pokud tak učiní, mohou být za toto disciplinováni podle uvážení
pléna Senátu a může být takový příspěvek vymazán ze stenoprotokolu jednání30. Nicméně v praxi
se všechna tato ustanovení používají, stejně jako v britské Sněmovně lordů, relativně zřídka. Pokud
ale musí dojít k usměrnění nevhodného chování senátora ze strany Speakera, relevantní literatura
zde ukazuje na praxi, že Speaker dotyčného senátora v reakci na předchozí stížnosti jeho kolegů
pouze upozorní na povinnost udržení debaty v limitech slušného chování, mj. i kvůli nemožnosti
senátora „jmenovat“ (oproti kanadské a britské dolní komoře)31. Parlamentní konvence též v této
věci mlčí o tom, jaká slova jsou již považována za hranicí (unparliamentary) a jaká nikoliv – vše tedy
závisí na posouzení komory jako celku32.
V případě nemožnosti pokračovat v plenární schůzi z důvodu neklidu v jednacím sále může
Speaker, kromě napomenutí senátorů za účelem dosažení pořádku, také přerušit schůzi až
na 3 hodiny33.
Poskytování technického zázemí
Senátorům je ze strany kanceláře komory dostupná podobná podpora jako pro kolegy z Dolní
sněmovny, viz níže.

Kanada – Dolní sněmovna
Praxe při používání elektronických zařízení a právní úprava
Kanadská Dolní sněmovna, podobně jako horní komora, nepovoluje použití elektronických
zařízení, které by rušilo jednání a ostatní poslance zvuky nebo jiným způsobem. V souladu
s pravidly jsou tak kupříkladu laptopy či tablety (v tichém módu), zakázáno je naopak používání
mobilních telefonů, videokamer či jiných nahrávacích zařízení. Tento stav je platný od roku 199434.
Jedinými osobami, které v kanadské Dolní sněmovně mohou jakékoli fotografie pořizovat, jsou
fotografové z akreditované zpravodajské agentury, kteří poté poskytují materiál dalším

27

Companion to the Rules of the Senate of Canada. 2. vydání. Parliament of Canada, listopad 2013, s. 33-34. Dostupné
také z: https://sencanada.ca/media/106242/companion-rules-senate-2nd-nov13-e.pdf
28
Zde se tedy jedná o adaptaci Standing Order 32, zmíněného v sekci o Sněmovně lordů.
29
Rules of the Senate of Canada: Chapter Two: The Speaker, Order and Decorum. Senate of Canada [online].
Parliament of Canada. Dostupné z: https://sencanada.ca/en/about/procedural-references/rules/2/
30
Rules of the Senate of Canada: Chapter Six: Rules of Debate. Senate of Canada [online]. Parliament of Canada.
Dostupné z: https://sencanada.ca/en/about/procedural-references/rules/6/
31
Companion to the Rules of the Senate of Canada. 2. vydání. Parliament of Canada, listopad 2013, s. 159, 163.
Dostupné také z: https://sencanada.ca/media/106242/companion-rules-senate-2nd-nov13-e.pdf
32
Senate Procedure in Practice. Parliament of Canada, červen 2015, s. 85. Dostupné také z:
https://sencanada.ca/media/93509/spip-psep-full-complet-e.pdf
33
Rules of the Senate of Canada: Chapter Two: The Speaker, Order and Decorum. Senate of Canada [online].
Parliament of Canada. Dostupné z: https://sencanada.ca/en/about/procedural-references/rules/2/
34
GAGNON, André, BOSC, Marc, ed. House of Commons Procedure and Practice: Chapter 13 - Rules of Order and
Decorum. House of Commons [online]. Parliament of Canada, 2017, podkapitola Rules of Decorum. Dostupné z:
https://www.ourcommons.ca/About/ProcedureAndPractice3rdEdition/ch_13_5-e.html#footnote-059
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zpravodajským organizacím, které o něj mají zájem, spolu s fotografy zaměstnávanými přímo
kanceláří kanadské Dolní sněmovny35.
Podobně jako v Senátu a v britském parlamentu by též poslanci neměli své projevy číst, nicméně
během let předsedové komory z tohoto požadavku začali postupně ustupovat. Zdroje nezmiňují,
zdali je použití laptopů, tabletů a jiných elektronických zařízení ke čtení poznámek povoleno či
nikoliv; oproti Senátu mají však poslanci kanadské dolní komory možnost využití či zapůjčení
přenosného řečnického pultu – tato možnost je poslancům dostupná od roku 2003, kdy Sněmovna
schválila zprávu tamního Zvláštního výboru pro modernizaci a zlepšení procedur Dolní sněmovny,
jež toto doporučila. Ostatní rekvizity jsou ale poslancům, stejně jako jejich senátním kolegům,
k vysvětlení a ilustraci jejich argumentů zapovězeny36. Na místech k sezení mají k dispozici mj.
elektrické zásuvky a přístup do intranetu Dolní sněmovny37. Dále mají poslanci a jejich zaměstnanci
též od kanceláře komory k dispozici laptopy a tablety s přístupem do intranetu. Parlamentní
budova je též vybavena Wi-Fi sítí pro zákonodárce i veřejnost, zařízení poslanců a zaměstnanců se
k ní připojují automaticky.
Text pravidel chování
Kanadská Dolní sněmovna, opět po vzoru svojí britské jmenovkyně, svěřuje větší pravomoci svému
předsedovi v posouzení a potrestání příp. prohřešků proti zásadám slušného chování během
jednání komory.
Podle Standing Order 11 může Speaker nejprve přikázat poslanci, v případě že ve svém projevu
opakuje již řečené nebo je jeho projev zcela nesouvisející s projednávanou věcí, tento projev
ukončit. Pokud tak neučiní a pokračuje dále, může být poslanec „jmenován“, následkem čehož je,
jako u ostatních parlamentů s touto procedurou, vykázání provinilého poslance z jednacího sálu
do konce jednacího dne; v kanadském případě tak Speaker činí bez potřeby schválení komorou
pomocí usnesení38. Oproti ostatním parlamentům je zde též rozdíl v tom ohledu, že zde
„jmenování“ nevyúsťuje v další suspendaci poslance, ale pouze ve vykázání do konce jednacího
dne, což je v ostatních zemích spíše „první instancí“ trestu, po které následuje suspendace.
Oproti ostatním parlamentům jednací řád kanadské Dolní sněmovny nemá ustanovení upravující
případné přerušení jednání Speakrem z důvodu nemožnosti v jednání pokračovat. Pokud by něco
takového bylo potřeba, buďto se o tom hlasuje na půdě pléna komory (s jednohlasným souhlasem)
nebo tak Speaker učiní s implicitním souhlasem přítomných39.

35

Tamtéž, Chapter 6 – The Physical and Administrative Setting, podkapitola Provision for Still Photography. Dostupné
z: https://www.ourcommons.ca/About/ProcedureAndPractice3rdEdition/ch_06_3-e.html
36
Tamtéž, Chapter 13 – Rules of Order and Decorum, podkapitoly Reading of Speeches, Use of Lectern a Displays,
Exhibits and Props. Dostupné z: https://www.ourcommons.ca/About/ProcedureAndPractice3rdEdition/ch_13_2e.html#footnote-272
37
Tamtéž, Chapter 6 – The Physical and Administrative Setting, podkapitola Seating. Dostupné z:
https://www.ourcommons.ca/About/ProcedureAndPractice3rdEdition/ch_06_3-e.html#6-3-1
38
Standing Orders of the House of Commons – Consolidated vision as of January 1, 2021: Chapter I: Presiding Officers.
House
of
Commons [online].
Parliament
of
Canada,
2021.
Dostupné
z:
https://www.ourcommons.ca/About/StandingOrders/Chap1-e.htm
39
GAGNON, André, BOSC, Marc, ed. House of Commons Procedure and Practice: Chapter 9 – Sittings of the
House. House of Commons [online]. Parliament of Canada, 2017, podkapitola Suspending a Sitting. Dostupné z:
https://www.ourcommons.ca/About/ProcedureAndPractice3rdEdition/ch_09-e.html
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Litva – Seimas
Používání elektronických zařízení
Litevský parlament umožňuje poslancům v rámci plenárního jednání používání libovolných
elektronických zařízení, v praxi nejčastěji notebooků, mobilních telefonů, ale také tabletů.
V právní úpravě doposud v tomto směru nebyly zavedeny žádné restrikce, žádná pravidla
vztahující se k této problematice nejsou obsažena ani v jednacím řádu. Při svých vystoupeních
v komoře tak mohou poslanci notebook či jiné elektronické zařízení použít ke čtení poznámek
v elektronické podobě.
Text pravidel chování
„Zákon o Seimasu“ stanoví pravidla chování v plénu v čl. 2140. Pokud poslanec pokračuje poté, kdy
byl volán předsedajícím k pořádku, v rušení jednání, může být rozhodnutím pléna vyloučen
z jednání (na dobu denního jednání). Vyloučení je možné i kvůli jiným činnostem, např. proti
důstojnosti komory nebo proti pravidlům o střetu zájmu. Pokud poslanec, který byl vyloučen,
odmítne odejít, musí být jednání dočasně přerušeno a stráž eskortuje poslance z pléna. Pokud je
poslanec eskortován, nedostane plat za den, ve kterém byl vyveden.
Poskytování technického zázemí poslancům
Kancelář komory poskytuje poslancům pro potřeby výkonu jejich mandátu notebooky a
smartphony, pro jejichž běžnou potřebu jsou jednací místnosti plenárního zasedání a výborů
vybaveny internetovým připojením a zásuvkami. V současné době je také Seimas vybaven
potřebnými zařízeními pro distanční hlasování včetně kamerového přenosu jednotlivých členů
komory, prezenční listiny a výsledků hlasování. Současně jsou v elektronické formě také dostupné
veškeré informace ohledně hlasování, která ten den proběhla.
Distanční forma jednání komory
Litevský parlament je pro distanční formu plenárního jednání vybaven a většina jednání výborů
probíhá kvůli pandemii distanční formou již od března 2020. Platformou, která je pro tyto možnosti
využívána, jsou Microsoft Teams.

Lotyšsko – Saeima
Praxe při používání elektronických zařízení
Používání elektronických zařízení při plenárním zasedání parlamentu není právně upraveno.
Poslanci tedy mohou používat mobilní telefony či notebooky, a to také ke čtení elektronických
poznámek při jejich projevu při plenárním zasedání i ve výborech. Musí se ale vyvarovat takového
jednání, které by bylo v rozporu se základními etickými pravidly komory, kupříkladu požadavkem,
aby poslanci respektovali ostatní členy parlamentu a jejich práci.
Text pravidel chování
Jednací řád stanoví, že předsedající má právo řečníka přerušit a volat k pořádku (§ 73). Pokud
řečník nebo jakýkoli jiný účastník jednání nerespektuje upozornění předsedajícího nebo vysloví
urážlivé nebo neuctivé poznámky vůči členu Saeima, nebo naruší pořádek, předsedající jej volá
k pořádku nebo přeruší jeho projev, nebo v případě hrubého narušení navrhne, aby ho Saeima
vyloučil z jednoho až šesti schůzí. Dojde-li při jednání k hluku nebo k nepořádku, může předsedající
zaklepat kladívkem. Pokud předsedající neobnoví pořádek, opustí místnost, čímž se schůze
40

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/57d7b351289a11ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=-11fvkwhscf,
4. 4. 2021
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považuje za přerušenou na půl hodiny. Pokud hluk a nepořádek přetrvávají i po obnovení zasedání,
předsedající je ukončí.
Poskytování technického zázemí poslancům
Pro potřebu poslanců je v komoře dostupné připojení k Wi-Fi.
Distanční forma jednání komory
Od vypuknutí pandemie může plénum komory, ale také výbory, zasedat v distanční formě přes
e-platformu, která byla vytvořena přímo pro specifické potřeby fungování parlamentu. Poslanci se
na plenární zasedání mohou připojit z jakéhokoliv počítače s internetovým připojením,
za předpokladu, že ověří svou identitu elektronickým podpisem. Platforma umožňuje plenární
rozpravu a hlasování o jednotlivých bodech v online podobě. O přesun do distanční formy jednání
rozhoduje vždy prezidium parlamentu.

Maďarsko – Národní shromáždění (Országgyűlés)
Praxe při používání elektronických zařízení
V jednacím sále maďarského zákonodárného sboru mají poslanci možnost používat mobilní
telefony, tablety a také notebooky. Toto používání není svázáno žádnými specifickými pravidly,
avšak jak poslanci, tak návštěvníci či ostatní pracovníci instituce se musí vyvarovat jakéhokoliv
jednání, které by mohlo narušovat průběh plenárního zasedání, tedy také rušivých zvuků
vycházejících z jejich elektroniky. Volnost, která je poslancům dána ze strany jednacího řádu a
veškerých dalších právních úprav, které se vztahují k průběhu parlamentní rozpravy, umožňuje
také používání elektronických poznámek jako podkladů při projevu v komoře.
Text pravidel chování
Maďarská právní úprava chování poslanců je obsažena jednak v zákoně o Národním shromáždění,
jednak v jednacích pravidlech, a je velmi přísná a výjimečně detailní, použití elektronických zařízení
se však přímo nedotýká.
Pravidla udělují předsedajícímu značná práva. Zákon o Národním shromáždění41 tato pravidla
obsahuje v článcích 45 – 54, na ně pak navazuje jednací řád ustanovením o možnosti snížit plat
za přestupek spáchaný v komoře (čl. 148 jednacího řádu). Podle zákona o Národním shromáždění
může předsedající odebrat slovo poslanci v některých případech i bez varování, obvykle však až
po upozornění. Předsedající může navrhnout suspendování poslance, pokud není kvórum,
o suspendování rozhoduje předsedající. Komora může také rozhodnout o snížení platu. Podle
čl. 53 zákona má předsedající disciplinární pravomoc a může nechat poslance vyvést. Maďarský
parlament má zvláštní parlamentní stráž, která slouží kromě jiného k tomuto účelu.
Poskytování technického zázemí poslancům
Členům zákonodárného sboru jsou poskytovány ze strany kanceláře komory mobilní telefony,
počítače a tablety podle jejich potřeb. Aby bylo užívání těchto zařízení plnohodnotně, jak
v plenárním sále, tak v jednotlivých orgánech parlamentu, je možnost připojit se k bezdrátové síti
Wi-Fi.

41

https://www.parlament.hu/documents/125505/138409/Act+XXXVI+of+2012+on+the+National+Assembly/b53726
b7-12a8-4d93-acef-140feef44395
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Distanční forma jednání komory
Národní shromáždění neumožňuje přenesení zasedání pléna či jednání komisí do distanční
podoby. Místo toho se soustředí v současné době na co nejkvalitnější opatření proti šíření
koronaviru, aby na jednu stranu byli členové parlamentu co nejvíce chráněni a na druhou stranu
bylo umožněno pokračovat v parlamentní debatě a samotném hlasování, které je zkrátka stále
možno provést pouze za přítomnosti poslanců v budově Národního shromáždění.

Německo – Bundestag (Spolkový sněm)
Praxe při používání elektronických zařízení
Německý Spolkový sněm je jednou z evropských parlamentních komor, které mají stanovena
konkrétní pravidla ohledně používání elektroniky při plenárních jednáních. Explicitně je třeba
v tomto směru upozornit na usnesení Rady starších komory z roku 2010, na které jsou vždy
na začátku funkčního období Spolkového sněmu upozorněni všichni nově zvolení poslanci
prostřednictvím dopisu, který rozesílá po konzultaci s presidiem komory její předseda. Právě tímto
dopisem byla poslancům připomenuta pravidla užívání elektroniky v plénu. Poslanci mohou užívat
elektronická zařízení pouze takovým způsobem, aby nenarušovali průběh jednání, například
hlasitými zvuky. Poměrně přísná je však německá praxe v tom, že zvoleným zákonodárcům
zakazuje při jednání komory užívat elektroniku se „vzpřímenou“ obrazovkou. V důsledku tohoto
pravidla poslanci nemají možnost užívat v plénu notebooky a jsou odkázáni pouze na chytré
telefony či tablety, které však mohou použít i při čtení elektronických poznámek při proslovu
z řečniště komory, zatímco zákaz notebooků platí i v tomto místě jednacího sálu. Závěrem dopis
také apeluje na poslance, když označuje užívání elektroniky z důvodu pořizování fotografií
za účelem aktivity na sociálních sítích jako nevhodnou, stejně jako komentování na sociálních sítích
v průběhu jednání komory.
Právní úprava používání elektronických zařízení
Pravidla používání přístrojů nejsou přímo zakotvena v jednacím řádu komory, a proto se jejich
porušení nedá obecně označit za jednání v rozporu s jednacím řádem. V konkrétních případech
však předseda komory může určité jednání označit za rozporné s jednacím řádem pro jeho
nedůstojnost a vyvodit pro poslance, který nectil tato pravidla, postih podle toho, o jak závažné
porušení se v dané situaci jednalo (viz níže).
Text pravidel chování
Bundestag má kromě jednacího řádu (Geschäftsordnung) ještě zákon o poslancích
(Abgerodnetengesetz), který však upravuje jinou činnost poslanců než poslaneckou (souběh
činností). Kromě toho má Domácí řád (Hausordnung) jako přílohu jednacího řádu, který upravuje
provoz v budově pro jiné osoby než pro poslance. Při jednání je např. fotografování a nahrávání
jinými osobami zakázáno, resp. je umožněno jen na základě povolení příslušných úředníků. Mimo
jednání je fotografování a nahrávání možné, pro nekomerční potřebu, při dodržení zákonů např.
o osobních údajích apod.
Jednací řád v § 36 stanoví pravomoci předsedajícího vůči poslancům. Předsedající může volat
poslance k pořádku jmenováním. Pokud je poslance volán třikrát k pořádku, musí mu předseda
odejmout slovo a smí mu neudělit slovo v téže rozpravě. Za porušení pořádku, které není jen malé,
nebo za narušení důstojnosti Bundestagu, může předseda udělit pokutu 1000 eur, a to i bez
předchozího volání k pořádku. Při opakování porušení se pokuta zvyšuje na 2000 eur.
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Poskytování technického zázemí poslancům
Poslancům se poskytuje příspěvek na výdaje na zakoupení informačních a komunikačních zařízení,
a to až do maximální výše 12 tisíc eur ročně. Přímo v jednacím sále je poslancům k dispozici
bezdrátové internetové připojení, přes nějž mohou využívat například informační systém komory.
Pokud by poslanci potřebovali v komoře dobít některé ze svých elektronických zařízení, k dispozici
jim zde jsou speciální „poličky“. V zasedacích místnostech, které jsou využívány k jednáním orgánů
komory, je elektronického vybavení více než v plénu. Na rozdíl od pléna zde poslanci mohou
využívat notebooky a je zde také technické zázemí, které umožňuje poslancům doprovodit projev
audiovizuální prezentací, což naopak v jednacím sále nelze.
Distanční forma jednání komory
V souvislosti s příchodem pandemie covid-19 byla do jednacího řádu Sněmu dočasně přijata nová
ustanovení, která umožňují jednání v orgánech komory distančním způsobem, a to včetně
hlasování o jednotlivých bodech schůze. Konkrétně pravidlo 126a jednacího řádu stanoví možnost
distanční formy jednání. Je však třeba upozornit, že není nikterak ukotvena možnost distančního
zasedání celého pléna online, a tak se poslanci přes videokonference scházejí pouze v případě
jednání v orgánech komory.

Německo – Bundesrat (Spolková rada)
Praxe při používání elektronických zařízení
Spolková rada nepřijala žádná psaná pravidla, která by podrobně upravovala užívání
elektronických zařízení při plenárních jednáních. Samozřejmě jednání zástupců nesmí být
v rozporu s ochranou důstojnosti parlamentní rozpravy a jednacího sálu. Z toho důvodu by měly
být telefony, ale také další elektronika, při používání během debaty ztlumeny do tichého režimu.
Celkové nakládání s elektronikou má také meze v podobě zákazu pořizování selfie nebo sdílení
příspěvků na sociální sítě během jednání komory. Výše zmíněná pravidla jsou tedy nepsaná a jedná
se spíš o zvykové právo pramenící z respektování důstojnosti instituce jako takové. Poslancům je
díky této praxi umožněno také používání notebooků pro čtení elektronických poznámek ve chvíli,
kdy předstupují před komoru, aby vystoupili k dané problematice.
Poskytování technického zázemí
V jednacím sále je k dispozici bezdrátová síť k připojení jejich osobních elektronických zařízení,
která si musejí přinést, jelikož komora jim pro výkon jejich mandátu na rozdíl od jiných
parlamentních komor elektroniku nezapůjčuje. Na druhou stranu každá spolková země má
v budově Spolkové rady vlastní kancelář a je na každé zemi, jak bude tato kancelář vybavena,
včetně toho, jaká elektronika bude k dispozici zástupcům spolkové země. V jednacím sále
samotném není k dispozici žádné zvláštní vybavení, poslanci tedy nemají možnost například použít
audiovizuální prezentaci jako podklad pro svou řeč. V budově Spolkové rady jsou k dispozici také
dvě místnosti vybavené technikou pro videokonference.

Polsko – Senát
Praxe při používání elektronických zařízení
Polský Senát je ve směru regulace užívání elektronických zařízení benevolentní, konkrétní právní
úprava užívání či zacházení s jakýmikoliv elektronickými zařízeními v Senátu v současné době
neexistuje. Tím je také umožněno užívat elektronická zařízení pro účely čtení elektronických
poznámek při projevech v rámci plenární schůze komory.
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Text pravidel chování
Čl. 25a jednacího řádu (usnesení Senátu) upravuje povinnost senátorů neporušovat chováním „řád
a důstojnost“ Senátu v plénu nebo v orgánech Senátu, stanovena je i povinnost správného chování
mimo místnosti jednání v budově Senátu. Kázeň v plénu i v budovách má v pravomoci předseda
(Maršálek) případně předsedající. Pokud je případ senátora přezkoumáván, pak pravomoc má
Maršálek, který může rozhodnout o snížení platu senátora, proti kterému se senátor může odvolat
k plénu.
Poskytování technického zázemí senátorům
Kancelář polského Senátu poskytuje všem senátorům na začátku jejich funkčního období
notebooky a iPady. Důvodem je mimo jiné fakt, že veškeré podklady a dokumenty, které jsou
podstatné pro výkon jejich funkce, jsou senátorům doručovány v elektronické formě. V jednací
místnosti je také pro tyto účely k dispozici internetové připojení na Wi-Fi síť.
Distanční forma jednání komory
V souvislosti s pandemií koronaviru byl novelizován jednací řád Senátu. Nově podle článku 67a42
může Maršálek po konzultaci s Radou starších umožnit jednotlivým senátorům, aby se zasedání
komory účastnili distančním způsobem, tedy za použití technických zařízení. Pro tyto případy je
Senát vybaven příslušným elektronickým vybavením.

Polsko - Sejm43
Praxe při používání elektronických zařízení
Použití všech elektronických zařízení je v plénu umožněno, pokud nedochází k rušení jednání. Je
dovoleno číst projevy z elektronických zařízení a používat je i jiným způsobem.
Právní úprava používání elektronických zařízení
Pravidla jednání Sejmu neobsahují výslovnou úpravu používání telefonů ani dalších zařízení. Je
třeba pouze dodržovat obecná pravidla o rušení pořádku.
Text pravidel chování
Pro porušení pravidel pro zachování pořádku v Sejmu jsou nejdůležitější ustanovení čl. 22a a 22b
jednacího řádu Sejmu, celková úprava poslanecké kázně je rozsáhlá. Podle jednacího řádu může
Maršálek Sejmu přijmout rozhodnutí, že chování poslance narušilo autoritu Sejmu, nebo že
chování poslance v budově Sejmu hrubě narušilo pořádek a důstojnost. Toto rozhodnutí může být
přijato, pokud poslanec nedodržuje předmět jednání, nebo i z dalších jednacím řádem
stanovených důvodů.
Maršálek může zbavit poslance dalšího práva projevu, nebo jej vyloučit z denního jednání
v případě, že přerušuje jednání nebo jej narušuje. Pokud poslanec, který byl vyloučen z jednání,
neopustí jednací sál, je třeba přerušit jednání (čl. 175 odst. 5).

42

Jednací řád polského Senátu, článek 67a: „In particularly justified cases resulting from a declared state of emergency,
state of epidemic or state of epidemic threat, the Marshal of the Senate, after seeking the opinion of consulting the
Council of Seniors, may enable Senators staying outside the seat of the Senate to participate in a sitting of the Senate
or committee via electronic means of communication, enabling remote communication and ensuring the identification
of Senators and communication in real time (remote participation).“ Přístupný v angličtině online na:
https://www.senat.gov.pl/en/about-the-senate/regulamin-senatu/ /19. 3. 2021/
43
http://oide.sejm.gov.pl/oide/en/index.php?option=com_content&view=article&id=14798&catid=7#36
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Následně, při porušení kázně, je možné rozhodnout o snížení platu poslance, a to až o polovinu
platu, až na dobu 3 měsíce. O snížení platu poslance rozhoduje předsednictvo Sejmu, podle čl. 23
jednacího řádu. Poslanec se může odvolat jen vůči předsednictvu, které rozhodne s konečnou
platností po konzultaci Rady starších.
Poskytování technického zázemí poslancům
Kancelář poskytuje pro poslance sadu vybavení a služeb, tvořící vybavení kanceláře poslance
(počítač, tiskárna, skener, přístup k internetu). Předsedové a místopředsedové výborů mají ještě
nárok na půjčení úředního notebooku. Každý poslanec má také nárok na půjčení úředního tabletu,
na celé volební období. Poslanci zároveň mohou používat vlastní zařízení. V plénu je k dispozici
pouze spojení přes Wi-Fi.
Distanční forma jednání pléna
26. 3. 2020 byla přijata novela jednacího řádu, podle které je možno uspořádat ze strany Maršálka
Sejmu vzdálenou schůzi jak pléna, tak orgánů Sejmu. Musí být umožněno jak vystupování
poslanců, kteří jsou účastni vzdáleným přístupem, tak jejich hlasování.

Rakousko – Parlament (obě komory)
Praxe a právní úprava používání elektronických zařízení
Vnitřní řád budov (Hausordnung) obou komor Parlamentu44 obsahuje také úpravu věnující se
používání mobilních telefonů – konkrétně je v tomto předpise v čl. 32 zakotven zákaz užívání
mobilních telefonů v plénech obou komor, ale také například v jednacích místnostech orgánů
komor. Pravidlo je však součástí řádu od června roku 1996 a v současnosti již vůbec neodpovídá
praxi. Nyní je běžné užívat mobilní telefon v Parlamentu, za předpokladu, že zařízení nejsou
užívána rušivě, tedy například k hlasitým hovorům či pouštěním hudby. Poslanci také mohou
prostřednictvím mobilního telefonu v průběhu plenárního zasedání pořizovat fotografie, pokud se
nejedná o takové, které by snižovaly důstojnost orgánu. Nesmí se jednat o takové fotografování,
které by rušilo rozpravu anebo detailně zachycovalo osobní dokumenty poslanců. Předsedové
komor mají právo během zasedání omezit či úplně zakázat fotografování bez ohledu na vliv
na důstojnost orgánu. K fotografování mobilními telefony přijali oba předsedové v r. 2019 krátkou
směrnici, která toto upřesňuje.
Pokud se týká dalších elektronických zařízení, v tomto směru neexistuje žádná konkrétnější
regulace a jejich užití je dáno obecnými zásadami parlamentní debaty, tedy nesmí být jejich užívání
rušivé vůči rozpravě. Poslanci mohou používat notebooky a tablety také pro čtení elektronických
poznámek při jednáních komor.
Časté užívání notebooků jako pomůcky pro výkon mandátu nastalo po roce 1996, kdy Parlament
začal s postupným přesunem parlamentních procesů do elektronické podoby.
Text pravidel chování
Podle jednacích řádů obou komor (např. § 13 a násl. jednacího řádu Národní rady) má pravomoc
zajišťovat klid a pořádek v plénu předseda komory. V případě nepořádku má právo přerušit jednání
pléna a právo vyvést osobu nebo vyklidit galerii. Předsedové stanoví společný Vnitřní řád budov
(Hausordnung, HO, viz výše).

44

Vnitřní pravidla rakouského Parlamentu, přístupná online v němčině z:
https://www.parlament.gv.at/ZUSD/RECHT/HO2006_GESAMT.pdf /16. 3. 2021/
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Poskytování technického zázemí poslancům
Poslanci v praxi nejčastěji používají na jednáních osobní notebooky, a to jak na plenárních schůzích,
tak v jednotlivých orgánech. K dispozici jim je také parlamentní Wi-Fi a před jednacím sálem se
nachází počítače, na nichž lze sledovat průběh zasedání, ale jsou zde také tiskárny Follow-Me.
V současné době není technicky možné, aby poslanci v plénu používali také prezentace, ale mohou
po předchozím schválení ze strany předsedy daného výboru doprovodit svou řeč prezentací,
pokud je jednací místnost, kde výbor zasedá, vybavena technikou k tomu potřebnou.
Distanční forma jednání komor
Všechny místnosti, v nichž se konají schůze výborů komor, jsou vybaveny technikou potřebnou pro
videokonference. Tato technika však není instalována v jednacím sále a je také třeba říci, že jednací
řád rakouského parlamentu nepřipouští možnost jednání v distanční formě, a to ani v jednotlivých
výborech.

Rumunsko – Parlament (obě komory)
Praxe při používání elektronických zařízení
V obou rumunských parlamentních komorách neplatí žádná právní úprava, v níž by byla obsažena
pravidla, která by se vztahovala přímo na zacházení s elektronikou během plenárních schůzí.
Obecně lze tedy pouze říct, že užívání elektronických zařízení je povoleno, pokud nenarušuje
průběh schůze, tedy není v rozporu s Kodexem chování poslanců a senátorů, který byl přijat jako
usnesení Parlamentu č. 77/2017. Proti němu by poslanci neměli jednat ani rušivým užíváním
elektroniky. Jelikož zde specifičtější úprava chybí, členové komor tak mohou používat elektroniku
pro své potřeby skutečně široce – povoleny jsou online poznámky, také užití prezentace při řečnění
v jednotlivých výborech či komisích, a to vždy při souladném chování s výše zmíněným kodexem a
jednacími řády.
Text pravidel chování
V článku 645 usnesení č. 77/2017 je zakotven obecný princip úcty zvolených zástupců
k parlamentní debatě. „(1) Poslanci a senátoři musí zajistit prostřednictvím přístupu, jazyka a
chování důstojnost parlamentního zasedání a řádný chod činnosti parlamentních struktur.
(2) Poslanci musí mít slušné oblečení a nesmí používat urážlivé, neslušné nebo pomlouvačné výrazy
ani slova. “
Poskytování technického zázemí poslancům, distanční forma jednání
V komorách je jejich členům k dispozici síť Wi-Fi. Obě komory jsou také vybaveny technikou
vhodnou pro vedení jednání v distanční formě.

Slovensko – Národní rada Slovenské republiky
Právní úprava používání elektronických zařízení
Možnost užívání technických zařízení je blíže upravena přímo v jednacím řádu slovenské Národní
rady, a to konkrétně v § 32, odst. 3 zák. č. 350/1996 Z. z., o rokovacom poriadku NR SR.
V ustanovení je obsažen obecný zákaz používání elektronických zařízení v jednacím sále Národní
rady, ať už se jedná o mobilní telefony či jiná technická zařízení, která jsou určena ke komunikaci,
pořizování zvukového či obrazového záznamu a podobně. Výjimku z tohoto pravidla však mají
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zástupci médií, kterým je pořizování zvukového či audiovizuálního záznamu prostřednictvím
elektronických zařízení povoleno.
Zákaz používání elektronických zařízení byl do jednacího řádu Národní rady zakotven 6. prosince
2016 zákonem Národní rady č. 1/2017 Z. z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 350/1996 Z. z.
Před schválením této novely podrobnější úprava otázky používání technických zařízení v jednacím
řádu absentovala. Do té doby výše zmíněné ustanovení obsahovalo pouze zákaz užívání
telefonních zařízení, které by narušovalo jednání komory vydáváním zvuků.
Používání elektronických zařízení pro čtení poznámek při projevu
V souladu s § 27, odst. 7 jednacího řádu je poslanci při projevu povoleno pomoci si poznámkami,
a to v podobě papírové či elektronické. Poslanci mají naopak zakázáno se při projevu opírat
o použití zvukové, obrazové či jiné prezentace. Použití poznámek v notebooku bylo do zákona
o rokovacom poriadku doplněno již výše zmiňovanou novelou č. 1/2017, před jejímž přijetím
nebyly podmínky užívání elektronických poznámek jakkoliv upraveny. Co se týká vystupování
v rámci schůze pléna, poslanci nemohou do rozpravy vstupovat ze svého místa, ale pouze
u řečnického pultu, a to podle § 26, odst. 6 jednacího řádu.
Pro jednání ve výborech jsou pak tato ustanovení používána analogicky, zde ovšem poslanci
mohou řečnit ze svého místa.
Text pravidel chování
Ve srovnání s jednacím řádem ČR je úprava disciplíny poslanců v jednacím řádu podstatně
detailnější a přísnější.
„§ 32 Zabezpečenie poriadku v rokovacej sále
(1) Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak
ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo. Ak rečník prekročil
rečnícky čas (§ 30), predsedajúci ho na to upozorní, a ak okamžite neskončí, odoberie mu
slovo.
(2) Predsedajúci vyzve zachovať poriadok poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v
rokovacej sále prekročil hranice slušnosti alebo ktorý svojím konaním narúša priebeh
rokovania. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, predsedajúci
vykáže poslanca z rokovacej sály až do skončenia rokovania v tom istom dni. Ak ani po
opätovnom vykázaní poslanec neopustí rokovaciu sálu, môže predsedajúci prerušiť schôdzu
národnej rady na čas nevyhnutne potrebný na obnovenie poriadku; predseda národnej rady
v tomto prípade bezodkladne zvolá poslanecké grémium. Vykázaný poslanec má právo v dni,
v ktorom bol vykázaný, zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu okrem hlasovania o
procedurálních návrhoch (§ 34).
(3) V rokovacej sále je zakázané používanie mobilných telefónov alebo iných technických
zariadení umožňujúcich komunikáciu alebo záznam informácií na telefonovanie,
vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo
audiovizuálnych prenosov; to neplatí, ak ide o používanie technických zariadení kancelárie a
ak ide o vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov, audiovizuálních záznamov alebo
audiovizuálnych prenosov kanceláriou alebo zástupcami hromadných informačných
prostriedkov. Voči osobe, ktorá poruší niektorý z týchto zákazov, predsedajúci postupuje
podľa odseku 2. (……)
(5) Ak poslanec opakovane narúša poriadok na schôdzi národnej rady podľa tohoto
ustanovenia, predseda národnej rady podá návrh na začatie disciplinárneho konania podľa §
135 písm. e).

PI 1.250

23

(6) Vykázanie z rokovacej sály podľa odsekov 2 až 4 sa považuje za neospravedlnenú neúčasť
na rokovacom dni schôdze národnej rady.
(7) Proti opatreniam predsedajúceho vykonaným podľa odsekov 1 až 4 okrem rozhodnutia
predsedajúceho o prerušení schôdze národnej rady môže poslanec, ktorého sa opatrenia
týkajú, podať námietku hneď po ich uložení. O námietke rozhodne národná rada bez
rozpravy.“
Disciplinární řízení je možno zavést nejen při urážce, ale i při narušení pořádku na schůzi Národní
rady, a to podle § 135 jednacího řádu.
Poskytování technického zázemí poslancům
Poslanci Národní rady mají nárok na notebook a osobní počítač v poslanecké kanceláři, jednotlivá
místa v sále jsou pak vybavena mikrofony a hlasovacími zařízeními. Poslancům je také z jednacího
sálu umožněno připojení k internetu, a to jak k bezdrátové síti, tak přes síťový kabel. Jednací
místnosti jednotlivých výborů jsou pak vybaveny televizními obrazovkami pro umožnění přenosů
ze schůzí Národní rady v reálném čase.
Distanční forma jednání komory
Distanční schůze celé komory jako takové doposud v případě slovenské Národní rady neproběhla,
za zmínku však stojí jednání Výboru pro evropské záležitosti z ledna 2021, kde poslanci používali
vlastní techniku pro účely jednání. Některé místnosti užívané pro jednání výborů jsou vybaveny
pro tyto účely promítací technikou. Zimní jízdárna Bratislavského hradu pak poslancům nabízí
k dispozici videokonferenční techniku, která je v současnosti užívána především pro účely setkání
členů stálých delegací při online jednáních, například OECD.

Spojené království – House of Lords (Sněmovna lordů)
Praxe při používání elektronických zařízení
Ve Sněmovně lordů je v současné době použití mobilních telefonů, jakož i dalších přenosných
elektronických zařízení, kromě laptopů, povoleno. Tato zařízení mohou být použita, jak člen
komory uzná za vhodné, nesmějí však vydávat hluk a musejí být využívána zodpovědně (with
discretion). Lordi mohou též tato zařízení použít jako pomůcku při projevech – nesmějí však projev
číst46, což je tradiční požadavek na parlamentní projevy členů komor v britském parlamentu. Tento
stav platí od roku 2012, kdy Výbor pro administrativu Sněmovny lordů upravil po roční zkušební
lhůtě svoje předchozí doporučení (obsah byl v zásadě stejný jako teď, lordi však neměli používat
zařízení k posílání zpráv či vyhledávání informací nesouvisejících s projednávanými záležitostmi –
toto bylo zrušeno, vzhledem k malé praktické vymahatelnosti tohoto pravidla)47. Oproti Dolní
sněmovně pravidla Sněmovny lordů mlčí o nahrávání jednání komory (viz níže) – je ovšem možné,
že toto spadá pod obecnou podmínku nerušícího a zodpovědného použití zařízení.
Text pravidel chování
Úprava zásad slušného chování je ve Sněmovně lordů, co se příp. disciplinárních opatření týče,
poměrně strohá. První možností je navrhnout usnesení, aby byl v sále přečten Standing Order 3248,
46

Companion to the Standing Orders and Guide to the Proceedings of the House of Lords. UK Parliament [online].
Parliament of the UK, 2017, čl. 4.21-4.22, 4.38. Dostupné z:
https://www.parliament.uk/globalassets/documents/publications-records/house-of-lords-publications/rules-guidesfor-business/companion-to-standing-orders/companion-to-standing-orders-2017.pdf
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Use of electronic device in the House: follow-up report. Parliament of the UK, 26. 4. 2012. Dostupné z:
https://publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldaccwks/298/298.pdf
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Dříve SO 33.
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jež je v jednacím řádu již od roku 1641, který říká, že pokud by jakýkoliv lord49 uražen či mu bylo
ublíženo jednáním jeho kolegy, může prostřednictvím tohoto usnesení žádat Sněmovnu
o nápravu. Toto usnesení musí být schváleno na plénu a je možné o něm vést rozpravu50. Lze ho
brát jako jakési formální napomenutí lorda za jeho chování.
Dalším, soudě dle data zařazení do JŘ, novým prostředkem k udržení debaty v mezích slušného
chování, je žádost o omluvu před plénem Sněmovny, prostřednictvím usnesení o přečtení Standing
Order 31, podle nějž by se lordi měli vyvarovat urážlivých a útočných prohlášení proti zásadám
slušného chování; měli by ale také usilovat o interpretaci projevů v dobré víře – pokud to není
možné, přistoupí se k tomuto opatření51.
Nejtvrdším opatřením proti neslušným projevům ze strany lorda je navržení usnesení, že
„vznešený lord již nebude dále vyslyšen52“, což v praxi znamená, že dotyčný lord již nemůže
v debatě k právě projednávanému (meritornímu) usnesení promluvit; může ovšem přispívat
do debaty v dalších věcech53. Je však nutno dodat, že toto ani předchozí usnesení nejsou v praxi
často používána, mj. kvůli celkově klidnější atmosféře debat ve Sněmovně lordů oproti Dolní
sněmovně a faktu, že oproti Dolní sněmovně také není hlavním arbitrem pořádku předseda (Lord
Speaker), nýbrž sami členové komory54.

Spojené království – House of Commons (Dolní sněmovna)
Praxe při používání elektronických zařízení
V současné době je použití přenosných elektronických zařízení, kromě laptopů, v jednací síni
povoleno. Tato zařízení nesmějí vydávat hluk a nesmějí být používána způsobem, který by
narušoval dekorum a řád jednání55. Poslanci též mohou používat mobil či jiné povolené
elektronické zařízení ke čtení poznámek – nesmí ovšem z tohoto zdroje svůj příspěvek číst (což
platí i o poznámkách na papíře56). Též je zakázáno jakýmkoliv zařízením dění v komoře natáčet, ať
už na audio- či videozáznam57.
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Parliament of the UK, 2017, para. 4.52. Dostupné z:
https://www.parliament.uk/globalassets/documents/publications-records/house-of-lords-publications/rules-guidesfor-business/companion-to-standing-orders/companion-to-standing-orders-2017.pdf
51
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Právní úprava používání elektronických zařízení
Tento stav platí v Dolní sněmovně od roku 2011, kdy byla komorou schválena zpráva
Procedurálního výboru Dolní sněmovny, jež současný postoj doporučila58. Této zprávě
předcházelo usnesení Dolní sněmovny z roku 2007, které umožnilo použití mobilů a dalších
přenosných zařízení ke kontrole e-mailové komunikace, za podmínky, že toto nebude narušovat
jednání komory – toto ovšem muselo být nejprve upřesněno předsedou Dolní sněmovny, že tato
zařízení nemají být používána poslanci či ministry jako nápověda při projevech59,60.
Text pravidel chování
Oproti Sněmovně lordů má Dolní sněmovna, resp. její předseda, k dispozici větší množství
prostředků k dosažení pořádku během jednání, kdy mnoho z těchto prostředků bylo dále převzato
jinými parlamenty (např. irským parlamentem, rozebraným v předchozích kapitolách). Například
stejně jako v Dáilu může předseda komory (Speaker) po předchozím upozornění ukončit projev
člena, který se netýká projednávané věci či opakuje, co bylo již řečeno jím nebo ostatními
poslanci61. Situace spadající pod ustanovení Standing Order 42 (SO 42) jsou však poměrně úzce
vymezené – pokud tedy poslanec obstruuje jednání projevy neobsažitelnými pod SO 42, může
ve svém vystoupení pokračovat (tzv. filibuster); existují sice další způsoby, jak poslance za takovou
obstrukci potrestat, nicméně ty se v moderní době nepoužívají62.
V případě hrubě neukázněného chování ze strany poslance může předseda podle Standing Order
43 dotyčného vykázat z jednacího sálu po zbytek jednacího dne. Pokud ovšem předseda usoudí,
že tento akt k dosažení pořádku není dostačující (dotyčný poslanec odmítá opustit jednací sál a
pokračuje v obstrukci jednání), může přistoupit ke „jmenování“ poslance63. Sněmovna pak
okamžitě hlasuje o usnesení o jeho suspendování. Poprvé je poslanec suspendován na dobu 5
jednacích dní, podruhé na dobu 20 jednacích dní (v obou případech vč. dne, kdy k suspendaci
došlo) a potřetí a dále na dobu neurčitou – dokud se komora neusnese, že by měl být provinilý
poslanec přijat nazpět. „Jmenován“ může být pouze jeden poslanec, s výjimkou případu, kdy dva
a více poslanců současně nerespektují autoritu předsedy a jeho pokyny64. Vykázaný či
suspendovaný člen komory neprodleně opustí jednací sál; může se ale nadále účastnit
projednávání určité skupiny návrhů zákona (tzv. private bills) ve výborech, do kterých byl jmenován
před suspendací. Suspendovaný poslanec během trestu též přichází o svůj plat65.
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Předseda komory může též, bez nutnosti hlasování či debaty, stejně jako jeho irský protějšek,
přerušit jednání Dolní sněmovny na nezbytně nutnou dobu v případě nemožnosti dále jednat
z důvodu silného nepořádku v jednací síni66.
Poskytování technického zázemí poslancům
Co se týče otázky přístupu poslanců k elektronickým zařízením jak v jednacím sále, tak
v prostorách Dolní sněmovny celkově, jednací sál není vybaven stoly či dalšími zařízeními – je
možno tedy pouze použití vlastních přenosných zařízení, jak bylo řečeno výše. Tato zařízení však
mohou být i půjčena od House Service67 a hrazena přes poslanecké náhrady68. V prostorách
komory je též dostupná Wi-Fi síť a přístup na intranet.
Distanční forma jednání komory
Vzhledem k pandemii covid-19 bylo také poslancům umožněno se účastnit plenárních jednání
distančně, kdy byla komora vybavena velkoplošnými obrazovkami za tímto účelem69.

Spojené státy americké - Senát
Praxe při používání elektronických zařízení a právní úprava
V současné době se pravidla, precedenty a další regulace jednání a chování v americkém Senátu
vykládají tak, že veškerá osobní elektronická zařízení jsou na půdě Senátu zakázána70. Explicitně je
jakékoliv fotografování, ať už v hlavním jednacím sále či v přilehlých prostorách, zakázáno – je však
možnost udělení výjimky od Sergeant-at-Arms, hlavního protokolárního úředníka a strážce
pořádku v Senátu71, pro použití technického vybavení a přístrojů, které dle jeho mínění jsou nutné
a vhodné pro normální konání schůze a jejichž přítomnost nebude nijak rušit jednání či odrazovat
pozornost senátorů72. Tento zákaz je, soudě podle některých zpráv z poslední doby, přísně
vynucován a jedná se tak o jeden z důkazů větší konzervativnosti Senátu oproti Sněmovně
reprezentantů, alespoň co se procedurálních záležitostí týče73.
V jednacím sále je ale povoleno použití různých rekvizit – podle bodu 10 United States Senate
Chamber and Galleries Regulations, přijatých v říjnu 2020 tamním Výborem pro pravidla a
administrativu, je povoleno používat na půdě Senátu při projevu jako pomůcky různé fotografie,
grafy či vizualizace; je omezena pouze jejich velikost, maximální počet a způsob použití a
umístění74.

66

Tamtéž, s. 46.
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Text pravidel chování
Jednací řád Senátu je v této otázce velice stručný – pravidlo 19, body 2 a 3 stanoví, že „žádný
senátor přímo či nepřímo nenařkne svého kolegu z nečistých činů či motivů, nehodných senátorské
funkce a nebude se pejorativně vyjadřovat o žádném americkém státě“75. Podle bodu 4 pak může
senátorovi porušujícímu jednací řád či jiná pravidla Senátu předsedající schůze uložit usazení se
zpět na místo a senátor se nemůže na půdě Senátu dále vyjadřovat, dokud toto Senát znovu
nepovolí pomocí usnesení. Proti rozhodnutí předsedajícího se může provinilý senátor či ten, kdo
předsedajícího požádal o ukáznění senátora, odvolat k plénu; toto odvolání je na plénu
projednatelné. Pravidlo 20 senátního jednacího řádu dále obecně stanovuje, že kdykoliv během
jednání, kromě probíhajícího hlasování a zjišťování usnášeníschopnosti komory, může senátor
vznést procedurální dotaz (question of order), o němž rozhodne předsedající schůze bez předchozí
debaty; proti jeho stanovisku se může senátor odvolat k plénu, které o něm rozhodne taktéž bez
projednání76.
Senát má dále k dispozici radikálnější možnosti potrestat svého člena za nevhodné chování. První
z nich je odsouzení (censure) – komora při něm formálně odsoudí zavrženíhodné chování jejího
člena, čímž ho potrestá. Člen sice nepřichází o plat či svá privilegia, i tak se ale úspěšné odsouzení
senátora bere jako významný trest. V historii bylo úspěšně odsouzeno pouze 8 senátorů,
nejznámějším z nich byl wisconsinský senátor Joseph McCarthy77.
Dalším možným postihem je vyloučení. Senátor může být vyloučen za souhlasu 2/3 přítomných
senátorů a většinou se jedná o postih za korupci či vlastizrádné jednání (většina z úspěšně
vyloučených senátorů byla vyloučena za podporu Konfederaci během americké občanské války).
Celkově bylo za existenci Senátu vyloučeno 15 senátorů, řízení probíhalo proti 30 senátorům.
Vyloučení a odsouzení mají svůj základ v článku 1, odst. 5 americké ústavy, který stanovuje, že obě
komory Kongresu můžou stanovit svoje jednací pravidla, potrestat své členy za jejich chování a
za souhlasu 2/3 členů komory zákonodárce vyloučit78.

Spojené státy americké – Sněmovna reprezentantů
Praxe při používání elektronických zařízení a právní úprava
Jednací řád Sněmovny reprezentantů obecně zakazuje „použití přenosných elektronických
zařízení, které narušuje dekorum“79. Výklad tohoto obecného ustanovení, zakazujícího kromě
použití rušivých zařízení též např. nošení nenáboženských pokrývek hlavy v jednacím sále, se ale
v posledních letech začal měnit. První změna se udála v roce 2011, kdy tehdejší Speaker John
Boehner povolil používání tabletů v jednací síni, s výjimkou fotografování či pořizování audio- či
videozáznamu; proti zásadám komory je též předem nepovolené použití elektronických zařízení
za účelem přehrávání fotografií či zvukových nahrávek. I v souvislosti s tím je v platnosti
dlouhodobě precedent, že by poslanci měli mít při vstupu do Sněmovny své telefony vypnuté80.
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„…to any State of the Union“, tedy se jedná o vyjádření o některém z 50 amerických států.
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Oproti Senátu jsou ovšem výjimky z těchto pravidel (hlavně co se pořizování fotografií týče)
běžnější.
Co se týče použití rekvizit a čtení projevů na půdě Sněmovny, jednací řád povoluje jejich použití
v jednacím sále; pokud ovšem oproti kterémukoliv z těchto postupů vysloví některý z poslanců
námitku či sám Speaker vyhodnotí, že by použití nějaké rekvizity narušilo dekorum komory či bylo
nedůstojné (nebylo takto povoleno např. použití dítěte poslance), Speaker nařídí odstranění
takové rekvizity, resp. může zahájit v reakci na námitky poslance hlasování o povolení rekvizity,
bez předchozí debaty81.
Text pravidel chování
Ve Sněmovně reprezentantů může Speaker, kromě obecných pokynů k ukončení nepřípustných
výroků a navrácení se na místo, poslance „jmenovat“, stejně jako v ostatních již probíraných
dolních komorách parlamentů v angloamerickém kulturním okruhu. V případě americké dolní
komory je ale výsledkem „jmenování“ pouze požadavek na omluvu a vzetí problematických slov
zpět, příp. neumožnění dalšího přispění do debaty dokud se Sněmovna neusnese jinak – nikoliv
vykázání ze sálu jako v ostatních případech82.
Dále Sněmovna může provinilého poslance, stejně jako v Senátu, za nevhodné chování odsoudit či
vyloučit. Vyloučení, stejně jako v Senátu, musí být odhlasováno 2/3 přítomných zákonodárců;
do této doby bylo úspěšně vyloučeno 5 poslanců – 3 z toho za různé činy spojené s jejich
působením u konfederačních vojsk za občanské války a 2 za úplatkářství a daňové podvody83.
Poslanec může být dále odsouzen za svoje výroky Sněmovnou, což má stejné důsledky jako
v případě odsouzení za výroky v Senátu. Zajímavostí zde může být, že v 19. století se jednalo
ve Sněmovně o poměrně často používaný disciplinární prostředek, uplatňovaný jako trest
za difamaci a jiné insultující projevy84.
Pro dolní komoru specifickým trestem je důtka (reprimand). Důtka vznikla jako specifický trest
v 60. letech 20. století, kdy House Committee on Ethics zavedl formální postup pro vyšetřování
případů střetu zájmu a podobných činů proti etice zákonodárce. Důtka je méně závažným
postihem než odsouzení a předchází ji zpráva z výše zmíněného výboru, jež potvrzuje, že se člen
komory provinil vůči etickému kodexu komory či jiným regulacím chování zákonodárce
ve finančních záležitostech85. První důtka byla udělena v polovině 70. let a dodnes byla celkem
udělena 11 kongresmanům86.

Španělsko – Kongres poslanců
Praxe při používání elektronických zařízení
Dolní komora španělského parlamentu v současné době nijak nereguluje použití elektronických
zařízení na plenárním jednání. Jednací řád komory se pouze omezuje na obecná ustanovení
81
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o dodržování pravidel parlamentu a udržení důstojnosti a disciplíny. Použití elektronických zařízení
na plenárním jednání není nijak zvlášť upraveno a totéž platí i o čtení projevů z elektronických
zařízení, které dle odpovědi odboru výzkumu, analýzy a publikací španělského Kongresu poslanců
není zvlášť regulováno, nicméně běžné jsou psané poznámky na papíře.
Text pravidel chování
Na dodržování pravidel dohlíží předseda, který řeší procedurální otázky a interpretuje příp. mezery
nebo nedorozumění o mínění ustanovení jednacího řádu87. Za zmínku zde též stojí ustanovení
nedávno přijatého etického kodexu poslanců a senátorů, podle kterého se členové komory při
výkonu funkce řídí principy integrity, transparence, pohotovosti, čestnosti a respektu, jak vůči
kolegům v parlamentu, tak navenek88.
Poskytování technického zázemí poslancům
Každý poslanec má od komory zapůjčen iPhone a také tablet, určený k použití při plenárních a
dalších schůzích parlamentu. V jednacím sále jsou pak stoly vybaveny zásuvkami a sál jako takový
(spolu s dalšími prostory) je vybaven Wi-Fi připojením.
Distanční jednání
V souvislosti s epidemií covid-19 se pak obě komory parlamentu snaží o zpřístupnění jednání
orgánů komor pomocí programů k tomu určených, přičemž prezenční setkání orgánů jsou
omezena na nutné minimum.

Španělsko – Senát
Praxe při používání elektronických zařízení
Shodný stav jako v Kongresu poslanců panuje v otázce užívání elektronických zařízení při
plenárním jednání také v Senátu. V jednacím řádu komory není obsažena specifická úprava použití
elektronických zařízení. Je třeba se řídit obecnými ustanoveními jednacího řádu, podle nichž je
předseda Senátu zodpovědný za udržení pořádku během plenárních schůzí, interpretaci jednacího
řádu a případné doplnění mezer v jednacím řádu výkladem stávajících pravidel, stejně jako udržení
celkového pořádku v prostorách Senátu, co se týče regulace chování návštěvníků v galerii či
pracovníků kanceláře komory89. Kromě toho i pro senátory platí etický kodex členů Cortes
Generales, zmíněný v předchozím textu.

Švédsko – Riksdag
Praxe při používání elektronických zařízení
Podle jednacího řádu švédského parlamentu si mohou poslanci do komory přinést elektronické
zařízení, pokud jeho používání nebude narušovat průběh parlamentní debaty. Notebooky či
telefony mohou být poslanci také k dispozici při čtení elektronických poznámek ve chvíli, kdy
vystupuje v plénu. Naopak ale není možné promítat při projevu prezentaci. Co se týká
87
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fotografování, poslanci, ministři a další zaměstnanci mohou na plénu fotografovat opět pod
podmínkou, že nenaruší parlamentní rozpravu, zatímco ostatní osoby, které by chtěly
fotografovat, tak mohou učinit pouze z přesně stanovených míst a za dodržení stanovených
podmínek – například nesmí být foceny dokumenty, které mají poslanci, fotoaparát nesmí mít
zapnutý blesk, který by opět mohl působit rušivě vůči plenární debatě.
Právní úprava používání elektronických zařízení
Pravidla byla do současné právní úpravy parlamentní procedury přijata v úvodu tohoto tisíciletí.
Jednací řád je novelizován na základě rozhodnutí předsedy parlamentu po konzultaci s předsedy
jednotlivých politických frakcí v komoře. Stejná pravidla jako na plénu platí také v jednotlivých
výborech s výjimkou takových jednání orgánů komory, na nichž se řeší utajované informace.
V takových případech totiž musí být veškerá elektronika zanechána mimo prostory, kde probíhá
jednání.
Text pravidel chování
Pravidla rozpravy stanoví čl. 16 kapitoly 6 Zákona o Riksdagu. „Žádný řečník nesmí při rozpravě
mluvit nedůstojně vůči jiné osobě, používat neslušné výrazy nebo jinak se chovat tak, aby to
narušovalo pořádek. Pokud toto kdokoli naruší, může jej předseda zbavit slova, i pro zbytek
jednání.
Poskytování technického zázemí poslancům
V dnešní době je poslancům ze strany komory poskytován notebook, telefon a tablet pro potřeby
výkonu jejich mandátu. Případně si mohou poslanci na schůze nosit jejich osobní elektroniku,
k dispozici jim je také připojení k síti Wi-Fi, ale i zásuvky pro nabíjení přímo v poslaneckých lavicích.
Distanční forma jednání komory
Přestože technické zázemí by umožňovalo vedení plenárních jednání parlamentu v distanční
podobě, není to dovoleno předpisy komory a veškerá plenární zasedání tak probíhají i v době
pandemie prezenčně přímo v budově parlamentu. Na druhou stranu zasedání výborů je
v distanční podobě právně možné a online meetingy těchto parlamentních orgánů jsou běžné.

Švýcarsko – Spolkové shromáždění (Národní rada a Rada států)
Praxe při používání elektronických zařízení
V průběhu parlamentní debaty je v obou komorách zakázáno pořizování zvukového či obrazového
záznamu z jednání podle článků 12 až 15 nařízení Národního shromáždění90. Nahrávání zasedání
komor je zařizováno zaměstnanci parlamentu a nahrávky jsou následně umisťovány na webové
stránky instituce. Co se týká jiného používání elektroniky, v Národní radě můžou poslanci mít
k ruce mobilní telefony, tablety či notebooky, avšak není možné během plenárního zasedání
telefonovat. V Radě států je používání notebooků zakázáno, ale ostatní elektronika může být užita
za účelem konzultace elektronických dokumentů. Obecně však výše popsané chování nesmí
narušovat průběh parlamentní rozpravy, a proto jsou i v této komoře zakázány telefonní hovory
během jednání. Pravidla jsou pak v jednotlivých jednacích řádech pro užívání elektroniky
stanovena i pro návštěvníky schůzí komor91 – zpravidla se jedná především o nutnost oficiálního
90
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povolení, aby návštěvník mohl fotografovat či natáčet, jinak opět platí pravidlo chovat se tak, aby
nebyla narušena debata.
Poskytování technického zázemí poslancům
Ze strany instituce je členům obou komor pro potřebu výkonu jejich mandátu k dispozici notebook,
Wi-Fi připojení přímo v plénu komory, ale také technika pro tisknutí a skenování potřebných
dokumentů. Poslanci se kdykoliv mohou obrátit s technickými problémy na IT oddělení instituce.
V praxi poslanci nejčastěji využívají k práci právě notebook.
Distanční forma jednání komory
Prostory pro jednání orgánů komory jsou vybaveny technikou pro online meetingy. V obou
jednacích sálech jsou velké obrazovky, které jsou užívány pro přenos výsledků hlasování,
a v současné době je kvůli pandemii koronaviru poslancům umožněno, aby se hlasování a jednání
účastnili i z domova za předpokladu, že jsou kvůli viru v karanténě. Je však třeba zmínit, že tato
distanční forma účasti je možná pouze v Národní radě, a nikoliv v Radě států.
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Anotace/Annotation
Použití elektronických zařízení při projevech v parlamentu a zásady slušného chování s tím spojené
Tato studie zkoumá současnou teorii a praxi parlamentních komor vybraných evropských a
severoamerických zemí, co se týče použití elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony,
notebooky, tablety aj., na parlamentních jednáních. Konkrétně se věnuje čtyřem tématům v této
oblasti: možnostem použití elektronických zařízení během plenárních schůzí, možnostem z těchto
zařízení číst projevy, dále otázce poskytování služebních zařízení kancelářemi jednotlivých
parlamentů a také tomu, jak v současné době vybrané parlamentní komory přistupují
k problematice distančních jednání a účasti na jednání komor, v souvislosti s pandemií
onemocnění covid-19.
Klíčová slova: parlament, elektronická zařízení, projev, distanční rozprava, hybridní jednání
parlamentu
The use of electronic devices in parliamentary speeches and the principles of decency involved
This paper describes the practice of various European and North American parliamentary
chambers in regards to the use of electronic devices, such as mobile phones, notebooks, tablets
etc., in parliamentary proceedings. It is focused, in particular, on four topics: the possibilities to
use electronic devices during the plenary sessions and to read speeches and other contributions
to plenary debates from them, the matter of provision of electronic devices by the parliaments’
offices and also how the parliaments approach the issue of distance meetings or distance
participation in the parliamentary meetings, in light of current COVID-19 pandemic.
Key words: Electronic devices in parliament, speech, distant debate, hybrid deliberations
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