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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá sněmovními výbory a jejich vlivem na výsledky 

návrhů zákonů. Záměrem práce je zaměřit se detailněji na tzv. povinné výbory. Analýza se 

zabývá výbory organizačním, rozpočtovým, ústavně-právním, výborem pro evropské 

záležitosti, výborem pro obranu, petičním výborem, mandátovým a imunitním, kontrolním, 

volebním a zahraničním výborem. Hlavním cílem bakalářské práce je analýza činnosti 

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a jejich vlivu na výsledky návrhů 

zákonů. Práce je členěná na několik rámcových kapitol, v jejichž rámci jsou podkapitoly 

věnující se samotným konkrétním výborům. Teoretická část se dělí na podkapitoly, z nichž 

každá je věnována jednomu konkrétnímu výboru. Analytická část práce je tematicky 

zaměřena na legislativní proces a díky poznatkům o jednotlivých výborech z teoretické části 

je zde vysvětlena jejich role v tomto procesu a v konečném důsledku i jejich vliv na výsledky 

návrhů zákonů. Výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou sněmovní 

orgány, které se zabývají různorodými agendami jednotlivých oborů lidské činnosti nebo 

specifickými záležitostmi vnitřního fungování sněmovny. I přes tuto důležitou úlohu je 

povědomí široké veřejnosti o jejich existenci, agendě, fungování či v neposlední řadě 

aktuálního složení velice nízké. Proto je zřejmá nutnost zpracování analýzy tohoto tématu. 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the committees and their influence in the rule-making. 

The aim of the thesis is to focus in more detail on the so-called mandatory committees. The 

analysis is dealt with by committees of the organizational, budgetary, constitutional, 

European affairs committees, defence committee, petitions committee, mandate and 

immunity, control, electoral and foreign committee. The main aim of the bachelor thesis is 

to analyse the activities of committees of the Chamber of Deputies of the Parliament of the 

Czech Republic and their influence on the results of draft laws. The thesis is structured into 

several framework chapters, which include subchapters dealing with the specific committees 

themselves. The theoretical part is divided into subchapters, each of which is dedicated to 

one specific committee. The analytical part of the thesis is focused on the legislative process 

and thanks to the knowledges of the individual committees from the theoretical part, their 

role in this process and ultimately their influence on the results of the draft laws is explained. 

Committees of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic are 



 

 

 

parliamentary bodies which deal with the different agendas of individual disciplines of 

human activity or specific matters of the internal functioning of the Chamber of Deputies. 

Despite this important role, the awareness of the general public about their existence, agenda, 

functioning or, last but not least, the current composition is very low. That is why it is 

obvious the need to analyse this topic. 
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Úvod 
 

Tato bakalářská práce se zabývá sněmovními výbory a jejich vlivem na výsledky tvorby 

zákonů.  Jedná se o téma, které je z hlediska studia parlamentarismu v ČR velmi podstatné, v 

odborné literatuře však spíše okrajové.  Výbory Poslanecké sněmovny jsou nedílnou součástí 

legislativního procesu. I přes tento fakt jsou veřejností přehlížené a není o nich všeobecné 

povědomí, ačkoliv výbory vykonávají důležitou a nepostradatelnou práci. Sněmovní výbory 

jsou často předmětem studia spíše ústavních právníků, jejich dopad na činnost parlamentu je 

však velmi podstatná i z hlediska politologického. 

Záměrem práce je zaměřit se detailněji na tzv. povinné výbory. Analýza se zabývá 

výbory organizačním, rozpočtovým, ústavně-právním, výborem pro evropské záležitosti, 

výborem pro obranu, petičním výborem, mandátovým a imunitním, kontrolním, volebním a 

zahraničním výborem. Na zmíněné výbory se práce zaměřuje podrobně, včetně konkrétního 

složení, momentálně projednávaných návrhů zákonů atd.  

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza činnosti výborů Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky a jejich vlivu na výsledky návrhů zákonů. Součástí tohoto cíle je 

popsat jejich funkci, analyzovat jejich význam v zákonodárném procesu, složení z posledních 

voleb a přiblížit princip, podle kterého se složení jednotlivých výborů tvoří.  

Metodologicky se jedná o klasickou případovou studii. Konkrétně to je kvalitativní, 

deskriptivní práce, jelikož popisuje současný stav daného tématu, jak výbory v současnosti 

vypadají, fungují a jaký mají vliv a postavení v organizační struktuře Poslanecké sněmovny. 

Jedná se o zevrubnou analýzu těchto orgánů, jejich teoretického rámcového zakotvení a také 

jejich fungování v praxi v průběhu pětadvacetileté existence Poslanecké sněmovny. Kromě této 

teoretické části se práce zaobírá i praktickou stránkou této problematiky, jako například 

současného počtu výborů, jejich velikostí a konkrétním personálním obsazením či současnými 

otázkami a návrhy, kterými se zabývají. 

Práce je členěná na několik rámcových kapitol, v jejichž rámci jsou podkapitoly věnující 

se samotným konkrétním výborům. Teoretická část se dělí na podkapitoly, z nichž každá je 

věnována jednomu konkrétnímu výboru, včetně aktuálního složení osmnácti výborů z osmého 

volebního období, tedy po volbách na podzim 2017. Časové vymezení této práce je tímto jasně 

vymezené, tedy stav platný k 1. 12 .2017, kdy se dá předpokládat, že již výbory zvolené a 

zahajovací schůzi Poslanecké sněmovny pevně stanovené, včetně jejich vnitřní struktury nebo 

personálního obsazení. Analytická část práce je tematicky zaměřena na legislativní proces a 
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díky poznatkům o jednotlivých výborech z teoretické části je zde vysvětlena jejich role v tomto 

procesu a v konečném důsledku i jejich vliv na výsledky návrhů zákonů. 

 Výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou sněmovní orgány, 

které se zabývají různorodými agendami jednotlivých oborů lidské činnosti nebo specifickými 

záležitostmi vnitřního fungování sněmovny. I přes tuto důležitou úlohu je povědomí široké 

veřejnosti o jejich existenci, agendě, fungování či v neposlední řadě aktuálního složení velice 

nízké. Proto je zřejmá nutnost zpracování analýzy tohoto tématu. Sněmovní výbory jsou totiž 

velice podstatné jak z hlediska povolebního vyjednávání mezi politickými stranami, tak 

zejména z hlediska legislativního. V prvním případě mohou politické strany získat další vliv na 

projednávání návrhů zákonů na plénu sněmovny právě skrze výbory, respektive personálního 

obsazení předsednictví těchto orgánů. Zejména se jedná o nevítězné strany, které personálním 

obsazením postů předsedů výborů mohou získat významně ovlivnit ty návrhy zákonů, které se 

do daných výborů dostanou k projednání, tedy průběh tohoto projednání, hlasování o návrhu či 

výslednou podobu doporučení výboru plénu sněmovny. V druhém případě jsou výbory důležité 

zejména co se legislativního procesu týče. O předchozích částech tohoto procesu je zbytečné se 

zmiňovat, výbory jsou důležité, až když se návrh zákona dostane do Poslanecké sněmovny, 

respektive organizačního výboru, který určí datum jeho projednání. Plénum sněmovny následně 

v prvním čtení na základě doporučení organizačního výboru přikazuje návrh zákona tomu 

výboru, do jehož agendy spadá. Ten následně po projednání přijímá usnesení, ve kterém 

doporučí návrh přijmout, odmítnout nebo vrátit k dopracování. Po tomto jednání výboru se 

návrh dostává do druhého čtení, na jehož konci se návrh se ještě může návrh zákona, na základě 

podnětu poslanců, dostat zpět do výborů k dalšímu projednání, nebo se dostává do třetího kola, 

ve kterém už výbory nevystupují. 

Práce vychází z několika publikací, především se jedná o Zákon o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny. Další důležitou literaturou je pak odborná publikace Parlament České 

republiky (Kolář, a další, 2013), Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna (Francová, 

a další, 2008), nebo také Ústavní systém České republiky (Gerloch, a další, 2013). Všechna tato 

díla se věnují spíše teoretické rovině tématu výborů Poslanecké sněmovny, tj. právnímu 

zakotvení těchto orgánů, jejich funkcím a fungování a také jejich postavení v rámci celého 

legislativního procesu v Poslanecké sněmovně. Zvláště prvně jmenovaná kniha obsahuje řadu 

tabulek a grafů, které dokládají činnost Parlamentu České republiky od jeho vzniku až do 

současnosti, výbory nevyjímaje, včetně jejich velikosti ve všech volebních obdobích až do roku 

2013. Na jejím obsahu se výrazně odráží bohaté praktické zkušenosti autorů působících řadu 

let v Poslanecké sněmovně a Senátu. Žádná z těchto publikací se bohužel nevěnuje tématu 
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výborů samostatně, nýbrž bez výjimky jsou součástí širší analýzy parlamentu, respektive 

Poslanecké sněmovny jako celku. Literatura věnující se detailně jen sněmovním výborům u nás 

neexistuje, proto práce vychází z výše jmenovaných zdrojů.  
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1 Teoretická část 
1.1 Výbory Poslanecké sněmovny 

Výbory jsou základním orgánem Parlamentu ČR pro vykonávání jeho legislativní a 

kontrolní funkce. Právě ve výborech totiž leží těžiště odborné debaty nad návrhem, dochází zde 

k věcně-odbornému projednávání návrhů zákonů, nikoliv politicko-ideologickému, jako tomu 

bývá na plénu, a na jejich stanovisku často závisí výsledek hlasování.  Normativně výbory coby 

orgány Poslanecké sněmovny určuje jednak Ústava, a to v článku č. 31, který říká, že „komory 

zřizují jako své orgány výbory a komise. Činnost výborů a komisí upraví zákon.“  Tímto 

zákonem se myslí zákon č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, který 

dopodrobna stanovuje činnost výborů.1 Návrh tohoto zákona, který připravila speciální 

sněmovní komise v čele s Janem Kasalem, byl 19. dubna 1995 přijat většinou 99 ze 173 

přítomných poslanců. Tím byla mimo jiné ustavena podoba jednání pléna Poslanecké 

sněmovny, tj. systém trojího čtení návrhů zákon, hlasování o důvěře vládě podle abecedního 

pořadí jmen nebo ústní interpelace. Jednací řád mimo jiné v § 32 stanovuje, že „Sněmovna 

zřizuje z poslanců mandátový a imunitní výbor, petiční výbor, rozpočtový výbor, kontrolní 

výbor, organizační výbor, volební výbor, výbor pro evropské záležitosti a další výbory, na nichž 

se usnese.“2 Výše konkrétně vyjmenované výbory jsou tedy povinně zřizované na každé 

ustavující schůzi Poslanecké sněmovny a zřizování dalších výborů je už na vůli poslanců, kteří 

o tom rozhodují rovněž na své první schůzi, na které stanoví počet výborů a jejich členů a jejich 

název, čímž také definuje náplň jejich činnosti.  V praxi se vždy zřizuje i ústavně-právní výbor, 

přestože to není povinné (Vodička, 2011, str. 321). Všechny tyto výbory jsou odpovědné plénu 

Poslanecké sněmovny.3 Všechny výbory jsou stálé orgány, tzn. není zvykem v průběhu 

volebního období zřizovat nové výbory nebo je naopak rušit či rozdělovat (Kolář, a další, 2013 

str. 186). 

Rozdělování agendy mezi jednotlivými výbory je založeno z velké části na tradici ad hoc 

rozhodnutí Sněmovny a také organizačního výboru.  Při porovnání kompetence jednotlivých 

výborů paralelně s agendou odpovídajících ministerstvech, zjistíme, že přesné pokrývání 

kompetencí jednotlivých ministerstev sněmovními výbory neexistuje. Příčin je hned několik. 

První je kladení důrazu na tradici, kdy kompetence výborů a jejich rozdělení je obvykle 

přejímáno z předchozího volebního období. Důsledkem jsou velmi pomalé změny v zaměření 

výborů, částečně i proto, že korespondují s praxí minulého režimu v České národní radě a 

                                                           

1 Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. In: Sbírka zákonů. roč.95, č.90. 
 
2 § 32 jednacího řádu Poslanecké sněmovny 
3 § 34 jednacího řádu PS 
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Federálním shromáždění. Další příčinou jsou vcelku pravidelné proměny počtu ministerstev v 

důsledku vyjednávání o vládě mezi koaličními stranami. Sněmovna ovšem tyto změny 

nereflektuje, např. z minulosti lze uvést příklad ministerstva informatiky, jehož alternativa se 

stejným nebo podobným odborným zaměřením ve výborech neexistovala (Mansfeldová, a 

další, 2009 str. 32). Třetí příčinou je rozdílná legislativní aktivita jednotlivých ministerstev, kdy 

kvůli nízké legislativní aktivitě ministerstva nemusí Sněmovna zřídit věcně zrcadlový výbor a 

naopak, vysokou legislativní aktivitu může Sněmovna při vytváření výboru vzít v potaz. 

Poslední příčinou neexistujícího přesně zrcadlového počtu výboru vůči ministerstvům jsou 

vlastní pravidla PS, která omezují vztahy mezi relativně malým počtem poslanců a jejich 

členství ve výborech, tudíž by bylo jen z personálního hlediska velice obtížné zřídit tolik 

výborů, aby to kvantitativně odpovídalo ministerstvům. 

Tato omezení určuje jednak ústava, která zakazuje členům výborů být ve vládě, jednak 

samotný jednací řád Sněmovny, která toto omezení dále konkretizuje tak, že poslanec může být 

členem dvou výborů s výjimkou být zároveň členem mandátového a imunitního, petičního a 

organizačního výboru.4 Také stanovuje, že vedení Sněmovny, předseda a místopředsedové 

mohou být členy jen a pouze organizačního výboru. Toto vše vede ke zmenšení počtu poslanců, 

kteří jsou k dispozici pro členství ve výborech. Čísla však dokazují, že od roku 1998 dochází 

ke zvyšování počtu výborů.5 Z toho vyplývá, že zároveň klesá průměrný počet členů výborů, 

konkrétně z 22 z volebního období 1996–1998 na necelých 18 z období 2006–2009. Ovšem 

platí, že jakmile se výbor ustanoví a určí se jeho velikost, tak jeho počet se už v průběhu 

volebního období zpravidla nemění a případní odcházející poslanci bývají ihned nahrazeni 

jiným poslancem, v zásadě ze stejného poslaneckého klubu. 

Limit členství maximálně ve dvou výborech byl zaveden v roce 1995. To, společně se 

zákazem souběžného členství ve výborech a vládě, přineslo určité komplikace pro vládu, 

respektive může to znamenat potíže s udržením většiny ve výborech. Platí, že čím menší vládní 

strany, tím větší potíže to pro ně znamená, jelikož mají malý počet poslanců.  

Do roku 1995, ačkoliv neplatilo omezení členství ve výborech, byli členy více výborů 

pouze ti poslanci, kteří byli v mandátovém a imunitním výboru či organizačním. Ostatní 

poslanci byli běžně pouze v jednom. S růstem počtu výborů souvisí i stále častější členství 

poslanců ve více výborech, což má příčinu jak ve větším nabírání ministrů z Poslanecké 

sněmovny, tak i také s výše zmíněným rostoucím počtu výboru a zájmem malých stran 

navrhnout do výboru aspoň jednoho svého poslance. Čísla to dokazují, zatímco v období 1996–

                                                           
4 § 33 odst. 1 jednacího řádu PS 
5 Viz příloha 1 
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1998 bylo průměrné členství ve výboru 1,40, o deset let později, mezi lety 2006–2009 to bylo 

již 1,67.6 Tyto údaje zahrnují jak samotné výbory, tak i jejich podvýbory, jichž v posledním 

volebním období bylo 52, a další subjekty, jako např. komise.  

Poté, co jsou ustaveny tyto organizační body, přichází na řadu otázka personálního 

obsazení jednotlivých výborů. To je vysoce stranická záležitost, při které se řeší jak 

mezistranické, tak vnitrostranické otázky, zájmy a z nich vyplývající dohody. Personální 

obsazení výborů a zejména jejich vedení je vždy součástí vyjednávání o složení vlády a 

následného jednání s opozicí (Francová, a další, 2008 str. 141). Obecně se všem stranám vyčlení 

poměrný počet míst, jenž odpovídá výsledkům voleb. A ten obvykle dává většinu vládnoucí 

koalici. Konkrétní personální obsazení je pak záležitostí vnitřního jednání poslaneckých klubů 

bez zásahů klubů ostatních stran. Pro rozhodnutí klubů, kam nominovat své poslance, je také 

důležitá prestiž jednotlivých výborů. Nejvíce je ceněn rozpočtový, hospodářský a ústavně-

právní výbor. Jelikož poslanecké kluby mají takto vyčleněná místa ve výborech, skoro nikdy 

nedocházelo k významným personálním obměnám. Jedinou výjimku tvoří přelom let 

1997/1998, což bylo způsobeno rozpadem vládní koalice a následně také rozpadem 

poslaneckého klubu ODS (Mansfeldová, a další, 2009 str. 34). 

Členy jednotlivých výborů jsou takoví poslanci, kteří se na danou problematiku 

specializují a jsou na ni odborníky ve svých klubech. Schůzí výborů se někdy účastní i příslušní 

členové vlády či jejich náměstci, často také samotní předkladatelé návrhu zákona, kterým se 

daný výbor zabývá, nebo také zástupci zájmových skupin, kterým tato možnost dává příležitost 

ovlivnit členy výboru a výbor jako celek, aby učinili doporučení o návrhu v jejich prospěch. 

Tyto faktory ovlivňují podobu jednání tak, že se zde problematika projednává věcně a zpravidla 

bez řečnických soubojů mezi členy vlády a opozičními poslanci, jak je tomu častokrát na 

jednání pléna. Výsledek hlasování však již tento střet vykresluje (Wintr, 2010, str. 144). 

Na základě jednacího řádu Poslanecké sněmovny všechny výbory mají právo na zřízení 

podvýborů, které se pak zabývají určenými konkrétními otázkami. V současnosti proto funguje 

několik desítek takovýchto podvýborů.7 Každý výbor také disponuje svým vlastním odborným 

zázemím, jehož činnost řídí sekretariát výboru v čele s tajemníkem. Nejvíce ceněné výbory pak 

disponují vlastními odbornými poradci. 

1.2 Organizační výbor 
Organizační výbor má specifické postavení mezi ostatními výbory, jako jediný z nich 

totiž není legislativním orgánem, ale má charakter čistě koordinačního a organizačního výboru. 

                                                           
6 Zdrojem je PSP ČR; vlastní výpočty 
7 Viz příloha 2 
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Jeho činnost se týká především v přípravě schůzí Sněmovny, tzn. navrhuje předsedovi 

Poslanecké sněmovny jejich termín a program. Dále vydává usnesení, podle nichž se pak řídí 

všechny pravidelné aktivity sněmovních orgánů, nebo upravuje program schůze 

prostřednictvím doporučení předsedovi, které návrhy zákonů či mezinárodních smluv 

vyžadujících souhlas Sněmovny na program zařadit či naopak vyřadit, pozměnění pořadí jejich 

projednání apod. Právě organizační výbor také určuje, kterému výboru nebo výborům mají být 

tyto návrhy přiděleny. Jeho členové také schvalují rozvrh zahraničních styků delegací 

Sněmovny i rozhodují o přijímání zahraničních návštěv na půdě parlamentu. Jak stanovuje 

jednací řád Poslanecké sněmovny8, organizační výbor je také zodpovědný za návrh rozpočtu 

Sněmovny a má právo požadovat ode všech poslaneckých klubů prokázat čerpání příspěvků ze 

státního rozpočtu na zaplacení nákladů na jejich poslaneckou činnost.9 

Předsedou organizačního výboru je ze zákona předseda poslanecké Sněmovny, totéž 

platí i u funkcí místopředsedů. Posty řadových členů se pak obsazují na principu poměrného 

zastoupení. Dalším specifikem tohoto výboru je pak zásadně neveřejné jednání, pokud se výbor 

nerozhodne jinak.  

V současné době je tedy předsedou organizačního výboru předseda Poslanecké 

sněmovny Radek Vondráček (ANO), místopředsedy pak jsou Petr Fiala (ODS), Vojtěch Filip 

(KSČM), Jan Hamáček (ČSSD), Tomio Okamura (SPD) a Vojtěch Pikal (Piráti). Dále má výbor 

12 řadových členů, celkem je tedy osmnáctičlenný. V rámci poměrného zastoupení jsou členy 

výboru 7 poslanců ANO, 2 poslanci Pirátů, další 2 za SPD, stejný počet má i ODS a pak po 

jednom poslanci mají KSČM, ČSSD, TOP 09, STAN a KDU-ČSL.10 

 

1.3 Petiční výbor 
Petiční výbor má smíšenou povahu činnosti. Kromě své hlavní agendy, kterou je 

vyřizování petic, jež jsou adresovány Poslanecké sněmovně, se také zabývá otázkami, které se 

týkají lidských práv a národnostních menšin a jejich postavení ve společnosti. Pokud se petice 

věcně týká agendy jiného orgánu dolní komory, petiční výbor ji tomuto neprodleně přepošle. 

Za tyto petice odpovídá daný orgán, který jej vyřizuje, zbylé petice vyřizuje samotný petiční 

výbor. Petiční výbor je povinen o těchto všech peticích vypracovat dvakrát ročně zprávu, ve 

které informuje o způsobu vyřízení i jejich samotném obsahu. Tuto pak předkládá plénu každé 

z komor. 

                                                           
8 § 46 jednacího řádu PS 
9 Vhodné poznamenat, že pravomoc k této kontrole už nemá organizační, nýbrž rozpočtový výbor. 
10 Zdrojem pro tyto data jsou webové stránky Poslanecké sněmovny. 
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Předsednictví tohoto výboru přísluší poslaneckému klubu hnutí ANO v osobě Heleny 

Válkové. Výbor má celkově 17 členů. ANO je zastoupeno celkem 7 poslanci, po dvou 

poslancích zde mají Piráti, ODS, KDU-ČSL a SPD, jednoho poslance mají KSČM a ČSSD. 

 

1.4 Mandátový a imunitní výbor 
Pravomoci mandátového a imunitního výboru stanovuje jednací řád Sněmovny mj. 

následovně: „(výbor) zkoumá, zda jednotliví poslanci a náhradníci za poslance byli platně 

zvoleni (…); zjišťuje, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní stíhání poslance 

(…); vede disciplinární řízení proti poslanci a rozhoduje o něm.“11 Specifikem tohoto výboru 

je pak úprava stanovená v 2 odstavci § 45, která říká, že jednání jsou neveřejná a zároveň s tím 

povoluje pouze určitým osobám, mimo členů výboru, účastnit se jeho jednání. Konkrétně se 

jedná o prezidenta a členy vlády. Jelikož jde o jediný výbor, u něhož se obecně nepředpokládá 

kontinuální a stálá činnost, jaká je u ostatních orgánů běžná, všichni jeho členově se aktivně 

zapojují do činnosti minimálně jednoho dalšího výboru s legislativní úlohou. (Kolář, a další, 

2013 str. 188) 

 Mandátovému a imunitnímu výboru předsedá komunista Stanislav Grospič, 

místopředsedy mu jsou Lukáš Bartoň z Pirátů, Petr Gazdík (STAN) Taťáňa Malá (ANO) a 

Radek Rozvoral (SPD). Z 20 míst v tomto výborů 8 patří hnutí ANO, shodně po dvou mají 

Piráti, ODS, STAN, TOP 09 a jeden poslanec přísluší ČSSD a KSČM. 

 

1.5 Volební výbor 
S účinností od 24. ledna 2000 byl nově ustanoven volební výbor, a to v důsledku situace 

v České televizi na přelomu tisíciletí.12 Náplň jeho agendy spočívá pouze ve výběru vhodných 

kandidátů do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Do výboru mohou návrhy 

kandidátů zasílat různé organizace či sdružení, které se pohybují v kulturním, odborovém, 

sociálním, vzdělávacím či zaměstnavatelském prostředí. Výbor provádí základní výběr 

kandidátů jen tehdy, je-li jejich počet třikrát vyšší, než je počet volených míst v dané Radě. 

Přesto samotná volba neprobíhá na půdě volebního výboru, nýbrž na plénu Poslanecké 

sněmovny, která volí tajným hlasováním.  

Tomuto výboru předsedá Stanislav Berkovec (ANO), místopředsedy pak jsou Petr 

Dolínek (ČSSD), Aleš Juchelka (ANO) a Tomáš Martínek (Piráti). Celkem pak 

                                                           
11  § 45 jednacího řádu Sněmovny 
12 Na konci roku 1999 iniciovali někteří zaměstnanci ČT, kteří byli nespokojení s novým generálním ředitelem 

Jiřím Hodačem, petici proti praxi obsazovaní míst v Radě ČT, jejíž členové byli navržení politickými stranami o 

rok dříve. 
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v sedmnáctičlenném výboru má největší zastoupení hnutí ANO se 7 poslanci, následují SPD, 

ODS a Piráti se 2 poslanci a jednoho poslance v tomto výboru mají KSČM, ČSSD, KDU-ČSL 

a STAN. 

 

1.6 Rozpočtový výbor 
Hlavní činností, kterou se rozpočtový výbor zabývá, je projednávání návrhu státního 

rozpočtu ČR na příští rok a také státního závěrečného účtu13. Právě rozpočet České republiky 

na další fiskální rok výbor projednává vždy povinně, a to ještě před prvním čtením Poslanecké 

sněmovny. Dalšími legislativními úkony, které tento výbor vykonává, je projednávání 

veškerých návrhů zákonů, které spadají do jeho agendy. Jedná se například o návrhy zákonů 

týkající se kapitálového trhu, daní, rozpočtových pravidel či například bank a finančního 

sektoru. Právě rozpočtový výbor projednává v rámci rozpočtových kapitol rozpočty takových 

institucí, jako je samotná Poslanecká sněmovna, Senát či Kancelář prezidenta republiky. Na 

základě zákona o rozpočtových pravidlech musí výbor schválit veškerá rozpočtová opatření, 

která převyšují 10 % schváleného rozpočtu. 

Jelikož se jedná o jeden z nejprestižnějších výborů, je otázka jeho předsednictví 

předmětem dlouhých debat a povolebních vyjednávání. V současném 8. volebním období 

funkci předsedy zastává poslankyně Miloslava Vostrá (KSČM). K dispozici má šest 

místopředsedů: Milana Ferance (ANO), Mikuláše Ferjenčíka (Piráti), Jan Hrnčíře (SPD), 

Romana Onderku (ČSSD), Jana Skopečka (ODS) a Jana Volného (ANO). Výbor je co do 

velikosti jedním z největších, má celkem 24 členů, z nichž rovných 10 patří hnutí ANO, tři 

ODS, dva Pirátům, SPD, KSČM a ČSSD a po jednom mají TOP09, KDU-ČSL a STAN. 

 

1.7 Kontrolní výbor 
Kontrolní výbor byl zřízen až novelou zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 

v jejím 5. volebním období. Hlavní náplní výboru je kontrola výdajů schváleného státního 

rozpočtu a také kontrola nakládání se státním majetkem. Výbor se dále zabývá závěry kontrol 

Nejvyššího kontrolního úřadu a také dohlíží nad průběhem a efektem přijatých nápravných 

opatření, která tento úřad stanovil. Další jeho činností je spolupráce s rozpočtovým výborem 

v oblasti rozpočtové kapitoly Nejvyššího kontrolního úřadu, jehož návrh musí projednat, a také 

probírá zprávy Ministerstva financí o cenové kontrole a Nejvyššího kontrolního úřadu. Zákon 

č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích výboru přikazuje 

                                                           
13 Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření minulého roku. 
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zabývat se výročními finančními zprávami politických stran a hnutí. Mezi pravomoci výboru 

patří právo předvolat člena vlády či vedoucího správního úřadu, pokud v něm nestojí člen vlády, 

a požadovat od nich informace či vysvětlení v případě potřeby.  

V současném volebním období se jeho vedení skládá z předsedy Romana Kubíčka 

(ANO) a 4 místopředsedů, kterými jsou Lukáš Černohorský (Piráti), Vladimír Koníček 

(KSČM), Vojtěch Munzar (ODS) a Ivana Nevludová (SPD). V celkem sedmnáctičlenném 

výboru patří 7 míst hnutí ANO, po 2 mají Piráti, SPD, ODS a jednoho poslance mají KDU-ČS, 

TOP09, KSČM a ČSSD. 

 

1.8 Výbor pro evropské záležitosti 
Tento výbor má mezi ostatními výbory zvláštní postavení. Má totiž klíčovou roli při 

vykonávání kontroly evropské agendy v rámci Poslanecké sněmovny i Parlamentu jako celku. 

Zabývá se evropskou legislativou a jejím implementováním do českého právního řádu. Také 

probírá aktuální evropská témata či se vyjadřuje ke kandidátům na komisaře, soudce 

evropského dvora a dalším evropským institucím. Také může, a i tak činí, kontrolovat vládu 

před jednáním Rady.  

Předsednictví v tomto výboru připadlo Ondřeji Benešíkovi (KDU-ČSL). Celkem 

osmnáct členských postů se rozdělilo mezi hnutí ANO, které získalo 7 míst, SPD, Pirátům a 

ODS připadla 2 křesla a zbylým pěti stranám po jednom.  

  



 

 

 12 

2 Analytická část  
2.1 Postavení výborů v legislativním procesu 

Návrh zákona může být přikázán k projednání více výborům, ale ze zákona se jím 

zabývat musí jen ten výbor, do jehož specializace věcně spadá. Je však obvyklou praxí, že daný 

návrh zákona je projednáván dvěma výbory, projednávání ve více výborech je spíše výjimečnou 

záležitostí. Schůze všech výborů, kromě organizačního, jsou ze zásady veřejné, pokud daný 

výbor nerozhodne jinak. Proto se z veškerých jednání výborů pořizuje zápis, jenž obsahuje 

přijatá usnesení a doporučení plénu, taktéž zachycuje průběh schůze. Výbor má povinnost 

projednat návrh zákona maximálně do 60 dnů, tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 20 dnů na 

pokyn Sněmovny, o více jen se souhlasem navrhovatele, či zkrátit o 30 dní. Prodlužování je 

obvyklý jev při projednávání zcela nových či kontroverzních zákonů, naopak zkracování příliš 

časté není, pouze výjimečně je to řešení naléhavosti zákona, například ke konci volebního 

období.14 Je ustáleným zvykem, že daný návrh zákona se zařazuje do druhého čtení až po 

uplynutí této zákonné lhůty. (Kolář, a další, 2013) Termín a podobu jednání určuje výbor sám, 

respektive jeho předseda určuje zpravodajce, který k návrhu zákona vypracuje zprávu. Po 

vystoupení předkladatele návrhu nebo jeho zástupce dochází nejdřív k obecné, posléze 

k podrobné rozpravě, v jejímž rámci lze podávat pozměňovací návrhy. Po skončení rozpravy 

následuje hlasování o případných pozměňovacích návrzích. Celé jednání vede ke konečnému 

doporučení Poslanecké sněmovně, aby daný návrh zákona přijala, přijala s pozměňovacími 

návrhy nebo zamítla.15 Pokud se výbor nedobere k žádnému usnesení, předseda výboru 

vyhotoví záznam o schůzi výboru, ve kterém o celém jeho jednání informuje. Tento záznam je 

pak povinen podepsat předseda, zpravodaj a ověřovatel výboru. Aby měl výbor své zastoupení 

na jednání Sněmovny, určuje pro tento účel svého zpravodaje, který pak stanovisko výboru 

před ostatními poslanci hájí a hraje nezanedbatelnou úlohu během druhého a třetího čtení. Je 

zde i nepříliš často využívaná možnost na určení zpravodaje s oponentní zprávou o návrhu, na 

což je potřeba pětina poslanců výboru.16 Usnesení výborů, případně i oponentní zprávy, musí 

předseda Poslanecké sněmovny rozeslat všem poslancům nejméně 24 hodin před zahájením 

druhého čtení. V tomto čtení nejprve návrh uvede jeho navrhovatel a po něm vystoupí zpravodaj 

daného výboru, který plénum seznámí s usnesením a doporučením výboru. Posléze následuje 

obecná a podrobná rozprava, přičemž pravidla obecné rozpravy jsou totožná s těmi pro rozpravu 

                                                           
14 § 91 jednacího řádu Poslanecké sněmovny 
15 Negativem pozměňovacího návrhu, který vypracuje výbor, je fakt, že je téměř nemožné zjistit, který konkrétní 

poslanec a z jakého důvodu tento návrh podal. 
16 Oponentní zpráva obsahuje odlišné stanovisko k návrhu zákona nejméně pětiny členů výboru, kteří nesouhlasí 

s oficiálním usnesením výboru. 
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v prvním čtení, tj. každý poslanec má právo se k danému návrhu vyjádřit, a to i několikrát. Po 

skončení této rozpravy je možné vyvolat hlasování o vrácení návrhu zákona výboru k dalšímu 

projednání. V případě, že usnesení výboru obsahuje komplexní pozměňovací návrh, se po 

ukončení obecné rozpravy poslanci v hlasování rozhodnou, zda základem dalšího jednání se 

stane právě tento komplexní pozměňovací návrh výboru, tzn. že případné pozměňovací návrhy 

vznášené v podrobné rozpravě se budou týkat už jen tohoto návrhu, nebo se budou vztahovat 

k původnímu návrhu zákona.17 Pokud se návrh zákona nevrací výboru k dalšímu projednání, 

následuje podrobná rozprava, ve které lze podávat pozměňovací návrhy. Tyto návrhy mohou 

být ošemetné, protože v případě většího množství k danému návrhu zákona může klesnout 

jejich kvalita. A to proto, že pozměňovací návrh může navrhnout jeden poslanec, nemá 

důvodovou zprávu nebo také proto, že není projednáván ve výborech ani na vládě (Wintr, 2010 

str. 145). Jednací řád tuto problematiku ošetřuje jen velice obecně, říká totiž, že: 

„pozměňovacím návrhem se vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé části původního 

návrhu.“18. Nutno poznamenat, že v kterékoli fázi jednání lze podat i návrh na zamítnutí návrhu 

zákona, ovšem o tom se hlasuje až ve třetím čtení. Z výše uvedeného vyplývá, že v druhém 

čtení se politická debata vede primárně v obecné rozpravě a v podrobné rozpravě se diskuze 

věnuje pozměňovacím návrhům.19  Tyto se pak jako další část sněmovního tisku rozešlou 

poslancům nejpozději 72 hodin před zahájením třetího čtení, z podnětu navrhovatele zákona se 

může Sněmovna usnést na zkrácení této lhůty na 48 hodin.  

Třetí čtení navazuje na druhé a zpravidla se koná v druhém jednacím týdnu téže schůze 

Poslanecké sněmovny. V tomto čtení se hlavně hlasuje o všech návrzích podaných v 

předchozím čtení. V rozpravě tohoto posledního čtení lze navrhnout pouze opravy formálních 

chyb návrhů (legislativně technických, gramatických apod.) nebo podat návrh na opakování 

druhého čtení, čímž by se znovu otevřela možnost pro předkládání věcných pozměňovacích 

návrhů. I ve třetím čtení je možné vystoupit s argumenty pro nebo proti návrhu zákona, ovšem 

tak se děje pouze u mediálně nejsledovanějších a nejvíce diskutabilních zákonů. Po absolvování 

všech těchto procedur přichází na řadu hlasování. Ze všeho nejdříve se hlasuje o případném 

návrhu na zamítnutí zákona podaném ve druhém čtení. V případě jeho neschválení se hlasuje o 

pozměňovacích návrzích. Poté plénum hlasuje o tom, zda bude souhlasit s původním návrhem 

zákona nebo s verzí, ve které jsou zohledněny přijaté pozměňovací návrhy. Pro samotné třetí 

                                                           
17 § 63 odst. 4 jednacího řádu PS – návrh jiné předlohy 
18 § 63 odst. 1 bod 5 jednacího řádu Sněmovny 
19 V této rozpravě je dle novely jednacího řádu 265/2011 Sb. možné podat návrh pouze v písemné podobě, 

pokud se autor tohoto návrhu odkáže na stejnopis návrhu (v el. podobě) a zároveň fyzicky předá návrh 

předsedajícímu a zpravodaji.  
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čtení je dle jednacího řádu Poslanecké sněmovny vyčleněna doba od 9 do 14 hodin ve 

stanovených jednacích dnech, které připadají na středu a pátek. O určení jiného časového úseku 

musí rozhodnout samotná Sněmovna, pokud ovšem proti tomu nepodají námitku minimálně 

dva poslanecké kluby.20 

Důležitou úlohu ve třetím čtení zastává zpravodaj, který musí plénu vysvětlit všechny 

pozměňovací návrhy, které často na sebe vzájemně navazují, doplňují či dokonce podmiňují. 

Právě on stanovuje pořadí, ve kterém se bude o těchto pozměňovacích návrzích hlasovat a 

postupně je k hlasování i předkládá. Má právo, společně s předkladatelem návrhu zákona, 

bezprostředně před hlasováním vyjádřit svůj názor na jednotlivé pozměňovací návrhy i návrh 

zákona jako celek. 

Z praxe lze poznamenat, že výsledný text zákona vzniká právě až v tomto čtení. To 

dokládá i fakt o dlouhých jednáních, mnohdy i o desítkách pozměňovacích návrhů, které 

původní text zásadním způsobem přetvoří. Z toho vyplývá, že zákony reálně vznikají až na 

půdě Poslanecké sněmovny, což je jeden ze symbolů dominance parlamentu nad vládou. 

V rámci legislativního procesu existuje i instituce zkráceného jednání, která se uplatňuje 

v případě zásadního ohrožení základních práv a svobod občanů, bezpečnosti státu nebo hrozí-

li státu značné hospodářské škody. Pro jeho uplatnění musí předseda Sněmovny na návrh vlády 

vyhlásit stav legislativní nouze. Aby ho však mohl vyhlásit, musí nejdříve Poslanecká 

sněmovna posoudit, zda tu opravdu jsou podmínky, které by k vyhlášení legislativní nouze 

opravňovaly.21 Pokud je stav legislativní nouze vyhlášen, tak v praxi to znamená, že pro vládní 

návrh zákona odpadá první čtení, sám předseda Sněmovny přikáže tento návrh výboru a stanoví 

mu časovou lhůtu na projednání a vyjádření stanoviska, kterou nesmí překročit. Pokud výbor 

nevyjádří své stanovisku v časovém limitu, zpravodaje určí sám předseda Sněmovny a plénum 

projednává návrh zákona i nadále. Ve druhém čtení se pak může vynechat obecná rozprava a 

řečnickou dobu lze omezit na pět minut. Třetí čtení pak může okamžitě navazovat na čtení 

druhé. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 § 95a jednacího řádu PS 
21 Podmínky opravňující k vyhlášení stavu legislativní nouze nastávají tehdy, kdy jsou zásadním způsobem 

ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské 

škody. 
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2.2 Rozpočtový výbor a návrh zákona o státním rozpočtu 
Jak už bylo zmíněno výše, hlavní činností rozpočtového výboru je projednávání návrhu 

státního rozpočtu ČR na příští rok a také státního závěrečného účtu. Právě rozpočet České 

republiky na další fiskální rok výbor projednává vždy povinně, a to ještě před prvním čtením 

Poslanecké sněmovny. Zákon o státním rozpočtu patří k nejdůležitějším zákonům v roce, není-

li to vůbec to nejdůležitější, co Sněmovna každý rok schvaluje. I z tohoto důvodu je na průběh 

legislativního procesu, zvláště v jeho sněmovní části, kladena velká pozornost jak všech 

politických stran, tak i médií a veřejnosti. Zpravidla tento návrh zákona musí vláda předložit ke 

schválení Poslanecké sněmovně nejpozději tři měsíce před začátkem rozpočtového roku. 

 Návrh, který tato kapitola bude analyzovat, byl rozeslán poslancům 29. 9. 2017, ale 

vzhledem k tehdejším blížícím se volbám a posléze povolební situaci musel být návrh zákona 

rozeslán poslancům znovu jako tisk 2/0 až dne 22. 11. 2017. Na základě tohoto návrhu rozhodl 

předseda Poslanecké sněmovny o konání prvního čtení na 3. schůzi dne 5. 12. 2017 a zároveň 

s tím organizační výbor přidělil rozpočtovému výboru návrh zákona o státním rozpočtu 

k projednání, ke kterému došlo 30. 11. 2017. Ze stejného dne je i výborové usnesení, které jako 

tisk 2/1 bylo doručené poslancům před prvním čtením. 

V prvním čtení vystoupil nejdříve tehdejší ministr financí Ivan Pilný, který zevrubně 

představil návrh rozpočtu tak, jak se usnesla vláda. Poté dostala slovo zpravodajka Miloslava 

Vostrá, která poslancům dle sněmovního tisku číslo 2/1 představila usnesení rozpočtového 

výboru k prvnímu čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu. Usnesení výboru bylo 

rozdělené na několik částí. Nejprve doporučilo vyjádřit souhlas se základními údaji rozpočtu 

jako jsou příjmy, výdaje a saldo a způsob vypořádání salda, např. zvýšením stavu státních 

dluhopisů nebo změnou stavu na účtech státních finančních aktiv. V další části pak bylo 

doporučení přijmout příkaz k projednání určité kapitoly a okruhy vládního návrhu rozpočtu 

výborům podle agendy, do nichž příslušné kapitoly spadaly.22 Poté na řadu přišla obecná 

rozprava, která u těchto důležitých a politicky kontroverzních návrhů je bouřlivá, složitá a 

obzvláště dlouhá. Jednotliví poslanci i politické kluby jako celky zde vyjadřují své politické 

názory k rozpočtu jako celku i jeho jednotlivým kapitolám. Poslanci byli pod tlakem jak 

časovým, tak i mediálním, jelikož veřejné sdělovací prostředky se tématu rozpočtu věnovaly 

podrobně, do detailu ho rozebíraly, kritizovaly či navrhovaly snížení deficitu.23 Návrh rozpočtu 

                                                           
22 Například sám sobě rozpočtový výbor přikázal projednání rozpočtů Poslanecké sněmovny, Kanceláře 

prezidenta republiky, Ministerstva financí nebo financí přidělených na státní dluh. 
23 Viz https://zpravy.idnes.cz/vlada-rozpocet-a-zvyseni-penzi-dmk-

/domaci.aspx?c=A170925_122210_domaci_kop nebo http://ceskapozice.lidovky.cz/naplanovany-deficit-

statniho-rozpoctu-na-rok-2018-muze-byt-nizsi-psc-/tema.aspx?c=A171025_121726_pozice-tema_lube 
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obecně podporovaly strany končící vládní koalice, ANO, ČSSD i KDU-ČSL se k návrhu 

přihlásily a rozhodly se ho podpořit. Pro návrh byla i SPD, ačkoliv k němu měla řadu výhrad, 

například ohledně výše schodku, financování neziskových organizací nebo potlačení investic. 

Negativní stanovisko zaujala TOP 09, které se nelíbilo příliš vysoké meziroční zvyšování 

výdajů, a to hlavně na tzv. „projídání“ hospodářského růstu, tj. na aktuální spotřebu, velké 

navýšení platů na státní zaměstnance, kvůli, z pohledu TOP 09 dramatickému, nárůstu státních 

zaměstnanců, či přerozdělování na transfery, a nikoliv na investice. Proto tato strana navrhla 

usnesení týkající se snížení výdajů státního rozpočtu o 22,4 miliardy korun. ODS také 

s návrhem rozpočtu nesouhlasila, a to vcelku z podobných důvodů jako TOP 09, tedy kvůli 

nízkým investicím, příliš pomalému a nízkému zvyšování platů či absenci reformy 

důchodového systému. Přesto však závěr Občanské demokratické strany byl takový, že návrh 

nebude vracet k přepracovaní, nýbrž připraví do druhého čtení balíček pozměňovacích návrhů. 

Naproti tomu postoj hnutí STAN byl jednoznačně proti návrhu. Vyčítali mu především vysoký 

schodek a že v jednotlivých kapitolách nemyslí na to, až vyschnou příjmy od EU. Jejich závěr 

byl takový, že nepodpoří návrh jako takový, ale budou hlasovat pro pozměňovací návrh pana 

poslance Kalouska.24 Piráti měli podobné výhrady k rozpočtu, jako výše zmíněné, ale vědomi 

si toho, že ve Sněmovně byla většina pro prosazení návrhu, rozhodli se hlasování se zdržet. 

Z projevu poslance Dolejše bylo zřejmé, že KSČM zaujme podobný postoj jako Piráti, pokud 

nedojde k předložení a schválení takových pozměňovacích návrhů, které by původní návrh 

z jejich pohledu vylepšily.  Na závěr byli jak ministr financí, tak zpravodajka vyzváni 

k závěrečným řečem. Zpravodajka shrnula první čtení tím, že sečetla technické připomínky 

k návrhu, kterých bylo rovných čtrnáct. Poté nastalo hlasování o protinávrhu pana poslance 

Kalouska přímo proti usnesení rozpočtového výboru a posléze o samotném usnesení. 

Protinávrh byl zamítnut, usnesení rozpočtového výboru přijato beze změn. 

Před druhým čtením se poslancům rozeslalo usnesení rozpočtového výboru, které 

doporučovalo Poslanecké sněmovně jednak vyslovit souhlas s návrhem zákona o státním 

rozpočtu ve znění pozměňovacích návrhů podle příloh, jednak přijmout doprovodná usnesení, 

tj. vyslovení podpory navyšování výdajů kapitoly MŠMT na transparentní financování 

regionálního školství a vysokých škol či doporučení vládě zvýšit platy učitelům, sjednocení 

investičních programů týkajících se rozvoje infrastruktury regionálního školství a zohlednění 

těchto doporučení ve výdajových rámcích. Toto všechno na začátku druhého čtení zpravodajka 

poslancům přečetla. Ta vystoupila i na závěr druhého čtení, kde načetla technické upřesnění 

                                                           
24 Již výše zmíněný návrh na snížení výdajů o 22,4 miliardy korun a ponechání příjmů ponechat ve stávající výši. 

Z toho vyplývalo snížení salda o 22,4 mld. Termín  na přepracování  měl být 20 dnů. 
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přílohy 2 usnesení rozpočtového výboru. Hlavní část druhého čtení zaplnila obecná, a hlavně 

podrobná rozprava, ve které bylo možno podávat pozměňovací návrhy. Obecnou rozpravu 

zaplnila ostrá politická debata mezi dosavadní vládnoucí koalicí ČSSD, ANO a KDU-ČSL a 

opozičními stranami. Postoj prve jmenovaných stran byl od počátku jasný a logický, 

ztotožňovaly se s návrhem rozpočtu a dávaly najevo svůj úmysl hlasovat pro tento návrh, byť 

občas s určitými výhradami k některým kapitolám a položkám. Proto také i z jejich tábora 

zaznívaly pozměňovací návrhy, jako například od tehdejšího místopředsedy ČSSD a předsedy 

Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka na zvýšení příspěvku Československé obci legionářské 

ze šesti na osm milionů korun, i z důvodu letošního stého výročí vzniku Československa, nebo 

od Heleny Válkové z hnutí ANO na přesun téměř šesti milionů Kč z vládní rozpočtové rezervy 

do rozpočtu Kanceláře veřejného ochránce práv. Pozměňovacích návrhů od opozice zaznělo 

mnohem více, jelikož logicky byli s návrhem státního rozpočtu více nespokojeni. Už v prvním 

čtení Miroslav Kalousek navrhl usnesení na vrácení návrhu s doporučením snížit výdaje o 22,4 

miliardy korun. Na tento návrh navázal v druhém čtení Zbyněk Stanjura z ODS, jehož 

pozměňovací návrhu tuto částku ještě navýšil na 28,2 miliardy korun. Mezi další signifikantní 

opoziční návrhy lze zařadit návrh Dominika Feriho o navýšení rozpočtu Ústavu pro studium 

totalitních režimu, jeho stranické kolegyně Markétě Pekarové Adamové o navýšení platů 

učitelů, Hany Aulické Jírovcové z KSČM o navýšení kapitoly 313 MPSV25 na sociální služby 

nebo Věry Kovářové z hnutí STAN o zvýšení rozpočtu v oblasti regionálního školství o více 

než 15 mld. Kč. Všechny tyto zmíněné návrhy se týkaly nezanedbatelných částek především 

v oblasti sociálních služeb či školství. Nutno podotknout, že z těchto výše uvedených 

pozměňovacích návrhů se v hlasování ve třetím čtení schválily pouze návrhy Aulické Jírovcové 

a Kovářové. Návrh posledně jmenovaná byl přijat až ve druhé variantě snížené o 100 milionů 

Kč. Obecně vzato se v posledním čtení schválilo jen málo poslaneckých pozměňovacích 

návrhů, mimo výše dvou zmíněných už to byl jen legislativně-technický návrh zpravodajky 

Vostré a pozměňovací návrhy rozpočtového výboru. Návrhy od ostatních poslanců byly 

v hlasování zamítnuty. 

Na začátku třetího čtení zpravodajka rozpočtového výboru seznámila poslance 

s procedurou hlasování, tj. v jakém pořadí a o čem se bude hlasovat. Poté proběhla rozprava 

podle pravidel třetího čtení. Zpravodajka rozpočtového výboru na závěr třetího čtení vystupuje 

se závěrečným slovem, případně pak představuje poslancům procedurální změny, tzn. změnu 

v pořadí, ve kterém se bude o podaných pozměňovacích návrzích hlasovat. Toto pořadí je velmi 

                                                           
25 Konkrétně se jedná o zvýšení ukazatele Neinvestiční nedávkové transfery za účelem podpory poskytování 

sociálních služeb. 
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důležité, protože jakmile se přijme nějaký pozměňovací návrh, tak už ho pozdějším hlasováním 

v zásadě nelze změnit. V našem případě návrhu rozpočtu na rok 2018 zpravodajka Vostrá plénu 

doporučila nejprve hlasovat o pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru, poté o 

pozměňovacích návrzích podanými některými poslanci v prvním čtení. V dalším kroku pak 

navrhla hlasovat o návrzích opět rozpočtového výboru, na kterých se usnesl mezi prvním a 

druhým čtením, poté doporučila hlasovat o poslaneckých návrzích z druhého čtení. Jako 

poslední hlasování pak doporučila o návrhu zákona jako celku.26  

Po vystoupení zpravodajky nastala debata poslanců ohledně procedury, ne všichni 

pozměněnou verzi pochopili. Poté se otevřela obecná debata, kde bylo možné buďto podat 

pozměňovací návrhy už jen legislativně-technického rázu, nebo opravující formální či 

gramatické chyby. Poslanci a poslanecké kluby v této rozpravě také měli možnost vyjádřit svůj 

konečný postoj k návrhu zákona o státním rozpočtu jako celku, což také mnozí poslanci i 

učinili. Například Pirátská strana žádala, aby se o pozměňovacích návrzích rozpočtového 

výboru hlasovalo po částech, nebo poslanec Stanjura za ODS navrhl procedurální změny, tedy 

aby se o návrzích, které se týkaly sociálních služeb, hlasovalo v pořadí od nejvyššího po 

nejnižší. Tím by se mohlo předejít tomu, aby po přijetí jednoho z nich byly ostatní 

nehlasovatelné. Jako příklad procedurální změny, která ovlivnila výslednou podobu zákon lze 

také uvést předřazení bodů B50 před na něj navazující B52. B50 navrhoval zvýšit celkové 

výdaje kapitol. Tato změna by se promítla do specifického ukazatele „Neinvestiční nedávkové 

transfery“ s určením na dotace na sociální služby a B52 měla za cíl zvýšit výdaje kapitoly ve 

stejném specifickém ukazateli o částku 1 800 000 000 Kč s určením na sociální služby. Po 

ujasnění těchto záležitostí došlo nejprve k hlasování o samotné proceduře, respektive o 

pozměňovacím návrhu pana poslance Stanjury k této proceduře. Jelikož návrh nebyl přijat, 

Sněmovna postupovala dále podle procedury původní. Dále se hlasovalo o všech 

pozměňovacích návrzích k návrhu zákona, jak těch podaných poslanci, tak těch, na nichž se 

usnesl rozpočtový výbor. Nejprve plénum hlasovalo o pozměňovacích návrzích podaných 

v prvním čtení, posléze o těch ze čtení druhého, přesně podle pořadí, ve kterém byly podány. 

U každého hlasování byla důležitá zpravodajka výboru, která všem poslancům oznamovala, o 

kterém konkrétním návrhu se hlasuje. Po hlasování o pozměňovacích návrzích měl každý 

poslanecký klub prostor na konečné vyjádření svého postoje k návrhu. Na úplný závěr třetího 

čtení Poslanecká sněmovna hlasovala nejprve o návrhu usnesení o samotném zákonu 

č.474/2017 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a posléze o doprovodných 

                                                           
26 Viz stenoprotokoly ze 4. schůze PS z 8. volebního období na stránkách Poslanecké sněmovny. 
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usneseních. Jednalo se především o usnesení rozpočtového výboru, které mělo dvě části. První 

část se týkala podpory na zvýšení výdajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

určených prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také 

veřejných vysokých škol s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality 

vzdělávání.27 Druhá část pak bylo doporučení rozpočtového výboru vládě. Zaprvé výbor 

doporučil vládě, aby zvýšila platy učitelů od 1. 9. 2018 o 15 % a u dalších pracovníků ve školství 

pak minimálně o 10 % tak, aby průměrný plat učitele dosáhl 130 % průměrné mzdy v ČR, a to 

nejpozději do konce roku 2020. Zadruhé se doporučení týkalo sjednocení určitých 

rozpočtových kapitol MŠMT do jedné se zohledněním ve výdajových rámcích. Poslední 

doporučení výboru se pak věnovalo tomu, aby všechny předešlé návrhy vláda zohlednila ve 

výdajových rámcích a rozpočtovém strategii sektoru veřejných institucích.  Obě výše zmíněná 

usnesení rozpočtového výboru byla Poslaneckou sněmovnou schválena. Jelikož návrh zákona 

o státním rozpočtu ve znění pozměňovacích návrhů podepsal prezident i premiér, tudíž se stal 

platným od 29. 12. 2017 a účinným od 1. 1. 2018, můžeme vidět, že rozpočtový výbor může 

zasáhnout do původního návrhu zákona a v některých oblastech prosadit některý významné 

pozměňovací návrhy, které se dostanou i do konečného znění zákona.  

 

2.3 Petiční výbor a novela zákona – antidiskriminační zákon 
Jako příklad vlivu činnosti petičního výboru na výsledek návrhu zákona tato práce uvádí 

novelu zákona, která mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. Výběr tohoto návrhu je zcela záměrný, jelikož 

nespadá do hlavní činnosti petičního výboru, ta je popsaná v teoretické části této práce, a 

protože tvoří vedlejší agendu výboru. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 688/0 dne 

23. 12. 2015. Organizační výbor na svém zasedání dne 7. 1. 2016 navrhl přikázat tento návrh 

právě petičnímu výboru jako garančnímu výboru a také ústavně právnímu výboru, což 

Poslanecká sněmovna učinila téměř o tři měsíce později na prvním čtení tohoto návrhu, 

5. dubna, kdy kromě výše zmíněných výborů přikázala projednat tento návrh i výboru pro 

bezpečnost. Petiční výbor vydal 4. 5. 2017 usnesení, které jako sněmovní tisk 688/2 rozeslal 

poslancům. 

 První čtení bylo zahájeno představením návrhu ministrem pro lidská práva a rovné 

příležitosti Janem Chvojkou. Cílem novelizačního návrhu zákona podle ministra bylo 

                                                           
27 [PSP ČR. 2017g]  
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„…implementovat právo Evropské unie, konkrétně směrnici Evropského parlamentu a Rady 

číslo 2014/54/EU o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti 

s jejich volným pohybem.“28 Tato směrnice se zabývá právem pracovníků z EU a jejich rodin.  

Jelikož zkušenosti ukázaly, že k těmto pracovníkům se přistupuje rozdílně, ať již informačně či 

administrativně, přistoupil Evropský parlament k vydání směrnice, jež toto napravuje.  Aby 

však mohla být implementována do českého právního řádu, je třeba novelizace 

antidiskriminačního zákona, zákona o veřejném ochránci práv a procesních předpisů tak, jak je 

obsaženo ve vládním novelizačním návrhu. Poté vystoupila zpravodajka Zuzka Bebarová 

Rujbrová, která ve stručnosti vysvětlila význam a cíl návrhu, tj. aplikace výše zmíněné směrnice 

do české legislativy a zároveň ustanovení orgánu, který by kontrolovat její dodržování. Posléze 

se otevřela obecná rozprava, ve které vystoupili pouze poslanci Benda, který navrhl návrh 

zákona vrátit vládě k přepracování, Soukup a Černoch, kteří souhlasili s postojem prvně 

jmenovaného, přičemž poslanec Černoch navrhl procedurální změnu přerušení projednávání 

tohoto bodu do okamžiku, kdy bude přítomná ombudsmanka. Žádný z těchto návrhu přijat 

nebyl. Posléze následovalo hlasování o návrzích přidělení návrhu zákona výborů. Z nich byly 

přijaty návrhy na přidělení výboru pro bezpečnost, ústavněprávnímu a petičnímu coby 

garančnímu výboru. Těmto výborům byl návrh zákona přikázán k projednání usnesením 

Poslanecké sněmovny č. 1617.29 

Před druhým čtením rozeslaly poslancům usnesení s pozměňujícími návrhy petiční a 

ústavněprávní výbor, výbor pro bezpečnost poslal pouze záznam z jednání. Podrobněji se tato 

práce zaměří pouze na usnesení č. 688/2 petičního výboru, který v něm Poslanecké sněmovně 

jednak doporučuje, aby návrh schválila, jednak, aby přijala dvě změny. První se týkala čtvrté 

části návrhu, konkrétně §21d odstavce 3, kdy usnesení petičního výboru z této věty vyškrtlo 

§21 b odst. 2, zůstaly jen §15 a 16. Druhá změna pak navrhla datum účinnosti 1. 1. 2018 místo 

původního 1. 5. 2016. Toto usnesení poslancům představila zpravodajka Bebarová Rujbrová i 

ministr Chvojka na začátku druhého čtení. Poté se zahájila obecná rozprava. V ní de facto 

vystoupili pouze poslanci Benda a Stanjura, kteří vyjádřili určité pochybnosti o smyslu návrhu, 

o počtu lidí, který měl nově vzniklý úřad mít atd. Ministr Chvojka na tyto dotazy odpověděl, 

čímž obecná rozprava skončila. Díky tomu, že do podrobné rozpravy se nikdo nepřihlásil, druhé 

čtení skončilo.  

                                                           
28 [PSP ČR. 2017v] 
29 [PSP ČR. 2015p] 
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 Před začátkem třetího čtení byl poslancům rozeslán sněmovní tisk 688/4, ve kterém byly 

podané pozměňovací návrhy zpracovány. Jednalo se pouze o návrhy z petičního, část A30, a 

ústavněprávního výboru, část B31, protože ve druhém čtení žádné poslanecké pozměňovací 

návrhy podány nebyly. Garanční petiční výbor poslancům pod sněmovním tiskem 688/5 

rozeslal ještě své vlastní stanovisko, ve kterém vyjadřoval doporučení hlasovat v následujícím 

pořadí: nejprve o potenciálně podaných legislativně-technických návrzích ze třetího čtení, pak 

o pozměňovacích návrzích garančního petičního výboru, poté o návrzích ústavněprávního 

výboru, a nakonec o zákonu jako celku. Vlastní stanoviska petiční výbor shrnul tak, že 

pozměňovací návrhy části A doporučuje schválit, návrhy části B ke schválení nedoporučuje. 

Samotné třetí čtení bylo velice stručné, vystoupil pouze ministr Chvojka se závěrečným slovem 

a zpravodajka Bebarová Rujbrová, která podpořila stanovisko ministra, který se ztotožnil se 

stanoviskem petičního výboru. Jelikož do následující rozpravy se nikdo nepřihlásil, přistoupilo 

se k hlasování o pozměňovacích návrzích, přičemž procedura zůstala identická se stanoviskem 

garančního výboru. Návrhy petičního výboru byly hlasováním přijaty, návrhy ústavněprávního 

výboru přijaty nebyly. Již po prvním čtení bylo jasné, že tento návrh zákona vzbudí ve 

veřejnosti vlnu nevole, což se po skončení třetího čtení také stalo.32 I přes vědomí tohoto faktoru 

poslanci propustili do třetího čtení, a nakonec zákon jako celek byl přijat. Po podepsání 

prezidentem a premiérem byl 7. 11. 2017 vyhlášen ve Sbírce zákonů, čímž vstoupil v platnost 

s účinností od 1. 1. 2018.  

 

2.4 Volební výbor a novela zákona o Českém rozhlasu 
Hlavní činností volebního výboru je sice výběr vhodných kandidátů do Rady České 

televize a Rady Českého rozhlasu, ale návrh této novely tematicky spadá do jeho agendy. I 

proto předseda Poslanecké sněmovny přikázal projednání právě tomuto výboru. Obecným 

cílem návrhu novely bylo vytvořit podmínky pro lepší fungování Českého rozhlasu tak, aby byl 

s to plnit veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání. Součástí tohoto úkolu je i poskytování 

a šíření programů pro všechny skupiny obyvatel, je možné konkrétní cíl definovat jako 

zpřístupnění stanice mluveného slova rozhlasu více posluchačům než dosud. Návrh zákona byl 

rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 266/0 dne 18. 7. 2014.  

                                                           
30 A1, A2, které jsou popsané o odstavec výše. 
31 B1, B2, B3 s tím, že B3 je totožné s A2, tudíž je nehlasovatelné v případě přijetí A2. B1 zní takto:  

„Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d). V části čtvrté bod 2 v § 21d odst. 1 se písmeno 

b) zrušuje.“ Bod B2 je formulován následovně: „V části čtvrté bod 2 v § 21d odst. 1 nově označeném písm. b) se 

slova „zveřejňuje zprávy a“ zrušují.“  

 
32 Pro ilustraci toho, že tomu tak je, lze využít server idnes.cz, respektive diskuzi ke článku informujícím o přijetí 

tohoto návrhu zákona. Viz https://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A170908_100438_domaci_hell 
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K prvnímu čtení došlo 24. 10. 2014. Tehdejší ministr kultury Daniel Herman shrnul ve 

své úvodní řeči výše uvedené cíle navrhované novelizace. Poté slovo dostal zpravodaj pro první 

čtení Vladimír Koníček, který zdůraznil, že návrh se netýká navýšení prostředků určených 

Českému rozhlasu, a doporučil ho přikázat volebnímu výboru, který by se měl zabývat 

podrobnostmi návrhu. Po otevření obecné rozpravy následovaly faktické poznámky poslanců 

Fiedlera a Bendla. První z nich vytýkala návrhu, že příliš zvýhodňuje Český rozhlas oproti 

soukromým stanicím, jelikož mu umožňuje volně nakládat s přidělenými frekvencemi. Z tohoto 

důvodu, a také z přesvědčení poslance Fiedlera jeho poslaneckého klubu, že zpravodajství, 

publicistiku a vzdělávání má zajišťovat již existující stanice a vytváření nového je zbytečné, 

navrhovala zamítnout tuto novelu v prvním čtení. Druhá poznámka pak vyjadřovala obavu, že 

v případě přijetí návrhu může dojít k omezení soukromých subjektů v oblasti rozhlasového 

vysílání. V podobném duchu se nesly debaty na internetu, které například řešily na úkor jakých 

stanic dostane ČRo Plus kmitočty. 33 V následujících standardních vystoupeních poslanců 

zazněly návrhy na prodloužení lhůty projednání ve výboru ze 60 na 90 dnů v případě vpuštění 

návrhu do druhého čtení a procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do další 

schůze34. Ten byl bezprostředně poté hlasováním zamítnut. V závěrečných slovech ministr 

Herman upřesnil, že se nejedná o rozšiřování nové sítě, ale o rozšíření možností již existující 

stanice v rámci ČRo. Zpravodaj pak shrnul návrhy z prvního čtení. Zároveň došlo k upravení 

návrhu na prodloužení lhůty ze 30 dní na 20, a to z toho důvodu, že jednací řád dovoluje 

prodloužit lhůtu o více než 20 dnů jen se souhlasem navrhovatele. Tento návrh poslanci 

v hlasování přijali, návrh na zamítnutí v prvním kole hlasováním přijat nebyl a návrh zákona 

byl postoupen do druhého čtení přikázáním volebnímu výboru k projednání. I v případě tohoto 

návrhu zákona se projevily určité mimoparlamentní tlaky na poslance a jejich rozhodnutí. Jako 

příklad lze uvést Asociaci provozovatelů soukromého vysílání, protože ti se možná právem 

obávali toho, že dojde k narušení tržního prostředí. Proto volební výbor inicioval jednání mezi 

touto Asociací a vedením Českého rozhlasu, které mělo obavy provozovatelů soukromých 

stanic rozptýlit.  

Před druhým čtením volební výbor poslancům rozeslal dvoje usnesení jako tisk 266/1 

s oznámením přerušení projednávání do další schůze výboru a jako tisk 266/2 s pozměňovacími 

návrhy. Tyto návrhy před otevřením obecné rozpravy ve druhém čtení poslancům představil a 

                                                           
33 Viz https://forum.digizone.lupa.cz/index.php?topic=3990.msg62275#msg62275 
34 Tento návrh podal trochu paradoxně předseda volebního výboru Komárek s odůvodněním, že vzhledem 

k určité kontroverznosti překládané novely, kdy proti sobě stály veřejnoprávné a soukromé zájmy, a nedostatku 

času na kvalifikovanou debatu. Poslední jmenovaný důvod byl také základem pro návrh na prodloužení lhůty na 

projednání ve výborech. 
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vysvětlil zpravodaj volebního výboru Stanislav Berkovec. V obecné rozpravě bylo poslancem 

Komárkem navrženo doprovodné usnesení, tedy ne ve smyslu pozměňovacího návrhu, ale spíše 

deklarace, doporučení ministru kultury, aby do novely zákona o Českém rozhlasu 

zakomponovali programovou specifikaci konkrétních celoplošných okruhů rozhlasu. Tento 

návrh zopakoval v podrobné rozpravě, což bylo jediné vystoupení této části druhého čtení, čímž 

návrh novely zákona postoupil do čtení třetího. 

Vzhledem k tomu, že ve druhém čtení nebyly podané žádné pozměňovací návrhy, volební 

výbor rozeslal téměř totožné usnesení jako sněmovní tisk č. 266/3, jediná odlišnost byla 

v obsažení návrhu na doprovodné usnesení tak, jak ho navrhl poslanec Komárek. Na začátku 

třetího čtení opět vystoupil ministr kultury Herman, aby ve stručnosti představil předmět 

předloženého návrhu. V obecné rozpravě pak k žádným dalším návrhům nedošlo. Před 

hlasováním opět vystoupil zpravodaj volebního výboru, který poslance seznámil s procedurou 

hlasování, ve kterém byly všechny pozměňující návrhy i doprovodné usnesení přijaty, čímž byl 

návrh zákona ve třetím čtení schválen.  

 

2.5 Kontrolní výbor a vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných 

financí 
Protože hlavní náplní činnosti kontrolního výboru je kontrola výdajů schváleného 

státního rozpočtu a také kontrola nakládání se státním majetkem, návrh zákona o řízení a 

kontrole veřejných financí je tak typickým návrhem, který spadá do kompetence tohoto výboru. 

Cílem návrhu bylo upravit řízení a kontrolu veřejných financí v návaznosti na přímo použitelné 

předpisy Evropské unie tak, aby s veřejnými financemi nakládáno efektivně, účelně a 

hospodárně. Aby tomu tak mohlo být, definoval návrh správce veřejného rozpočtu a jeho 

povinnosti. Jako tisk 1001/0 byl dne 22. 12. 2016 rozeslán poslancům.35 

První čtení bylo zahájeno 14. 3. 2017. Jako první vystoupil ministr financí Andrej Babiš, 

který zdůvodnil potřebu nové úpravy kontrol hospodaření, mimo jiné tím, že současná úprava 

byla sepsána a přijata v rámci přípravy na vstup České republiky do Evropské unie a od té doby 

je bez signifikantních změn účinná, což už nevyhovuje hlavně z toho důvodu, že tato úprava 

nestanovuje jasně osobní odpovědnost za hospodaření, není v ní zakomponována povinnost 

hospodárného chování nebo z důvodu nejasné definice role interního auditu v kontrolním 

systému. Všechny tyto nedostatky nový návrh napravuje. Poté vystoupil zpravodaj určený na 

první čtení Vladimír Koníček, jenž více dopodrobna vysvětlil podstatu a dopady navrhovaného 

zákona. Po otevření obecné rozpravy zazněla obava o ne zcela jasném dopadu zákona na menší 

                                                           
35 [PSP ČR. 2017h] 
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organizace a obce a také návrh na přikázání návrhu i výboru pro veřejnou správu a regionální 

rozvoj (VVSRR). V následném hlasování plénum návrh přidělilo kontrolnímu výboru coby 

garančnímu, a dále také rozpočtovému výboru i také výše zmíněnému VVSRR. Před druhým 

čtením garanční výbor a VVSRR rozeslaly usnesení36 doporučující návrh schválit.  Rozpočtový 

výbor vydal dokonce dvoje usnesení.37 První obsahovalo přerušení projednávání tohoto návrhu, 

druhé pozměňovací návrh, který pozměnil §38 odst. 2.38 Ve druhém čtení vystoupili nejprve 

zpravodajové jednotlivých výborů, kteří přednesli jejich usnesení. Zpravodaj rozpočtového 

výboru (RV) rovněž odůvodnil pozměňovací návrh, totiž že RV došel ke shodě, že tímto 

návrhem se nezanedbatelně sníží administrativa. Poté se otevřela obecná rozprava, ve které 

poslanec a zároveň zpravodaj VVSRR Jan Klán navrhl několik pozměňovacích návrhů, jež 

opravovaly původní návrh z hlediska gramatických chyb, nejasností apod.39 Poslanec Vilímec 

posléze obhajoval postoj rozpočtového výboru, tedy omezení povinnosti každoročního 

statistického hlášení zatěžující malé obce a organizace. Tyto legislativně technické návrhy byly 

později v hlasování schváleny. V následující podrobné rozpravě se poslanec Klán přihlásil ke 

svým pozměňovacím návrhům, což bylo jediné vystoupení, a tím druhé čtení skončilo.  

Kontrolní výbor rozeslal 14. 6. 2017 své usnesení jako sněmovní tisk 1001/6, ve kterém 

jednak doporučil Sněmovně hlasovat o pozměňovacích návrzích v jím navrženém pořadí40, 

jednak k jednotlivým návrhům zaujal stanoviska.41 Třetí čtení samotné bylo velice stručné, 

vystoupili pouze ministr financí, který požádal schválení návrhu. Vzhledem k žádné přihlášce 

do rozpravy se přistoupilo hned k hlasování podle procedury navržené kontrolním výborem. Ze 

všech pozměňovacích návrhů byl přijat pouze ten z rozpočtového výboru, aby malé obce 

nezpracovávaly výroční kontrolní zprávu. Na závěr byl zákon jako celek také přijat, čímž byl 

postoupen do Senátu, který ho ovšem zamítl a vrátil Poslanecké sněmovně, která o návrhu ve 

znění, v němž byl postoupen Senátu, hlasovala znovu 5.9.2017. Než k tomuto došlo, vystoupil 

                                                           
36 Sněmovní tisky 1001/2 a 1001/3. 
37 Sněmovní tisk 1001/1 a 1001/4. 
38 Původní větu („Na Nejvyšší kontrolní úřad se odstavec 1 nepoužije.“) nahradil souvětím („Na Nejvyšší 

kontrolní úřad, obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvkovou organizaci takovou obcí zřízenou, 

dobrovolný svazek obcí, příspěvkovou organizaci zřízenou dobrovolným svazkem obcí, školskou právnickou 

osobu zřízenou obcí, které nevykonává rozšířenou působností, nebo zřízenou dobrovolným svazkem obcí se 

odstavec 1 nepoužije.“.) 
39 Např. první pozměňovací návrh v §5 odst. 1 na konec textu doplnil slova „a byla zajištěna jejich ochrana proti 

rizikům.“, v §11 odst. 3 písm. b) se za slovo dodržování vkládají slova „účelu a“, nebo v §12 se odstavec 3 ruší.  
40 Nejprve navrhl hlasovat o případných návrzích z podrobné rozpravy třetího čtení, posléze o pozměňovacím 

návrhu rozpočtového výboru, a nakonec o návrzích poslance Klána z druhého čtení.  
41 Doporučil pouze návrh rozpočtového výboru, zbylé buďto nedoporučil, nebo nepřijal žádné stanovisko. 
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senátor Miloš Vystrčil, který vysvětlil, proč Senát návrh zákona zamítl.42 Před obecnou 

rozpravou bylo několik faktických poznámek. Teprve až po jejich vypořádání mohl vystoupit 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Klán.43 Po dvou faktických 

poznámkách mohl s řádnou přihláškou vystoupit poslanec Vilímec, který jako i někteří další44 

změnili po přečtení stanoviska Senátu i po schůzkách s představiteli malých obcí či organizací 

názor na návrh zákona a deklarovali, že budou hlasovat pro jeho zamítnutí. Na závěr proběhlo 

hlasování o návrhu zákona, který však nebyl přijat, což znamenalo ukončení legislativního 

procesu.45 

 

2.6 Výbor pro evropské záležitost a novela zákona o léčivech 
Sněmovní výbor pro evropské záležitosti se zabývá se především evropskou legislativou 

a jejím implementováním do českého právního řádu. Z tohoto důvodu návrh novely zákona o 

léčivech projednával výbor pro evropské záležitosti, přestože spadá do agendy zdravotnického 

výboru, který byl ustaven výborem garančním. Důvodem pro předložení návrhu byl již 

nevyhovující stav zákona, který i přes mnoho novelizací stále obsahoval všechny podstatné 

prvky původního znění. Cílem návrhu tak bylo vytvořit podmínky pro udržení České republiky 

v regulačním systému Evropské unie v oblasti léčiv.46 K vytvoření takových podmínek mělo 

dopomoci přijetí a implementování nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.523/2014. 

Jako sněmovní tisk 706/0 byl návrh dne 28. 1. 2016 rozeslán poslancům. 

První čtení proběhlo 3. 5. 2016. Jako první vystoupil ministr zdravotnictví Svatopluk 

Němeček, který poslancům uvedl návrh zákona, mj. vysvětlil konkrétní podobu implementace 

nařízení orgánů EU. Také nastínil i druhý účel novely, tedy úpravu omezení reexportů léčivých 

přípravků tak, aby nedocházel k nedostatku léčiv v České republice. Poté vystoupil zpravodaj 

pro první čtení Rostislav Vyzula, jehož proslov se nesl v podobném duchu jako vystoupení 

ministra Němečka, tj. obhajoval návrhy novely zákona o léčivech a definoval několik otázek a 

problémů, které by mohly být pomocí navrhovaného zákona vyřešeny. Poté se otevřela obecná 

rozprava obsahující vystoupení pouhých dvou poslanců47, a pak byla ukončena závěrečným 

slovem zpravodaje. Ten se jednak vyjádřil k některým dotazům z rozpravy, jednak navrhl 

garančním výborem zdravotnický. Tento návrh byl v následujícím hlasování přijat společně 

                                                           
42 Prvním bylo že vláda nesplnila svůj cíl na zjednodušení a zefektivnění současného systému řízení kontrol 

veřejných financí a odstranění duplicit v tomto systému – podle senátorů se stal pravý opak. A druhým hlavním 

důvodem zamítnutí byly faktické nedostatky týkající se neúplnosti zákona, který obsahuje rozpory. 
43 Trochu paradoxně i přesto, že měl přednostní právo. 
44 Jako například poslanec Václav Votava. 
45 http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/060schuz/s060021.htm  
46 Konkrétně návrh zmiňoval především oblast klinického hodnocení humánních léčivých přípravků. 
47 Poslanci Skalický a Hovora. Jednalo se o spíše politická než odborná vystoupení.  
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s návrhem přidělení návrhu výboru pro evropské záležitosti. Návrh organizačního výboru na 

přidělení zemědělskému výboru nebyl přijat, čímž bylo první čtení ukončeno. 

Před druhým čtením byly poslancům rozeslány usnesení garančního a doplňujícího 

výboru jako sněmovní tisky 706/1, 706/2 a 706/3.48 Výbor pro evropské záležitosti doporučil 

návrh zákona přijmout, zdravotnický výbor doručil usnesení s pozměňujícími návrhy, které 

byly většinou de facto technického rázu.49 Druhé čtení proběhlo 13. 9. 2016. První opět 

vystoupil ministr zdravotnictví, který řekl totéž, co ve čtení prvním. Po něm dostali slovo 

zpravodajové garančního výboru a výboru pro evropské záležitosti Rostislav Vyzula a Jan 

Zahradník, kteří poslance seznámili s usneseními výborů. Poté se otevřela obecná rozprava, ve 

které zaznělo několik pozměňovacích návrhů. Nejprve poslanec Skalický představil své čtyři 

návrhy. První se týkal problematiky dodávání léčivých přípravků do některých lékáren, 

zejména malých a středních, kdy změnil časovou podmínku povinnosti distributorů léčiv dodat 

lékárnám požadovaný léčivý přípravek ze 48 hodin na 2 pracovní dny. Druhá úprava měla za 

cíl umožnit zpřesnění podmínek akreditace školitele pro prodejce vyhrazených léčiv. A zbylé 

dva se věnovaly problematice reexportu léčiv, kdy jeden rozšiřoval zákaz reexportu na situace, 

že nedostatek určitého léčiva může potenciálně způsobit horší dostupnost pro české pacienty, a 

druhý prodloužil lhůtu mezi ohlášením vývozu léčiva a jeho provedením na 15 dnů.  Poté 

vystoupil poslanec Zahradník, který sice odsouhlasil stanovisko výboru pro evropské 

záležitosti, ale i přesto podal sám za sebe tři pozměňovací návrhy. První navrhoval, aby 

distributor léčiv byl povinen v případě obtíží s dodávkami léčebných přípravků do 30 dnů od 

obnovení dodávek informovat Státní ústav pro kontrolu léčiv o provedených opatřeních. Druhý 

byl vlastně totožný s prvním pozměňovacím návrhem poslance Skalického. A třetí navrhoval 

zkrácení lhůty pro distributory před uvedením přípravku na exportní trh z 15 dnů na 2 pracovní 

dny. Pak poslanec Svoboda představil své dva pozměňovací návrhy.50 Návrh poslance Bendy 

směřoval ke zpřesnění zákazů případného reexportu do zahraničí, aby v případě soudních sporů 

byly jasně přezkoumatelné. Dva návrhy poslance Štětiny byly těmi posledními v obecné 

rozpravě51, čímž se přešlo k rozpravě podrobné, kde se jednotliví poslanci přihlašovali ke svým 

                                                           
48 Tři sněmovní tisky proto, že garanční zdravotnický výbor v prvním usnesení rozhodl o přerušení projednávání 

návrhu a své pozměňovací návrhy formuloval až v posledním zmíněném tisku, tj. usnesení z další své schůze. 
49 Např. 1) Bod 15 zní: „V §33 odst. 2 se větě první slova „a typů obalů“ nahrazují slovy „, typů obalů a kódu 

přiděleného Ústavem nebo Veterinárním ústavem“.“. 
50 První se týkal vylepšení navrhované úpravy tak, aby nevytvářela potenciální prostor pro monopolizace 

českého trhu a zajistila dostatek léčivých přípravků. Druhý pak měl za cíl zamezit tomu, aby pacienti malých 

lékáren museli dojíždět do větších, aby získali potřebný lék, který se do menších lékáren nedostal. 
51 Navrhovaly jednak to, aby všechny registrované lékárny měly ve znaku zelený kříž, jednak to, aby 

předepisující lékař byl povinen sdělit pacientům identifikační znak, který je důležitý pro uplatnění 

elektronického receptu u jakéhokoliv poskytovatele lékařské péče.  
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pozměňovacím návrhům. Jediná poslankyně Marková podrobně načetla svůj pozměňovací 

návrh, jehož cílem bylo zavést oproti návrhu jednodušší opatření pro omezení reexportů. Tím 

skončilo druhé čtení.  

Před třetím čtením rozeslal dne 14. 10. 2016 garanční výbor pro zdravotnictví usnesení52 

poslancům doporučující hlasovat v pořadí navržené tímto výborem a zaujímající stanoviska 

k jednotlivým návrhům, kdy ze všech podaných se rozhodl doporučit pouze své ze sněmovního 

tisku 706/3, legislativně technické návrhy poslance Vyzuly, návrh poslance Krákory měnící 

znění bodu 3253, čtvrtý návrh poslance Skalického a návrh J454 a J855 poslance Štětiny. 

K ostatním buďto výbor nepřijal stanovisko, nebo zaujal nedoporučující stanovisko. Třetí čtení 

proběhlo 9. 11. 2016, na jehož začátku opět vystoupil ministr zdravotnictví Němeček a 

zpravodaj s přednostním právem Vyzula, kteří poslancům nastínili smysl a důvod novely 

zákona o léčivech. V obecné rozpravě se opět někteří poslanci vyjadřovali k návrhu a žádali o 

podporu svého pozměňovacího návrhu. Po závěrečných slovech ministra a zpravodaje, kteří 

odpověděli na některé dotazy či poznámky z rozpravy, nastínění hlasovací procedury 

zpravodajem a jejím schválení56, došlo k hlasování nejprve o pozměňovacích návrzích a poté o 

návrhu jako celku. Všechny pozměňovací návrhy byly odhlasovány v souladu s usnesením 

garančního výboru, tzn. návrhy s doporučujícím stanoviskem byly přijaty, ostatní přijaty 

nebyly. Výjimku tvořily návrhy J8 a J4, které přes doporučující stanovisko nebyly přijaty a 

návrh K1, přestože neměl stanovisko, přijatý byl. Návrh jako celek byl taktéž přijatý. Tímto 

třetí čtení skončilo a návrh zákona byl postoupený Senátu, který návrh s pozměňovacími návrhy 

vrátil Poslanecké sněmovně. Dokument Senátu byl rozeslán poslancům jako tisk 706/7 dne 15. 

                                                           
52 [PSP ČR. 2016f] 
53 Bod 32 zní: 

„32. V § 77 odst. 1 písmeno h) zní: 

„h) zajistit dodávky humánních léčivých přípravků provozovatelům oprávněným vydávat léčivé přípravky v 

množství a časových intervalech odpovídajících potřebě pacientů v České republice. Distributor na základě 

požadavku provozovatele oprávněného k výdeji léčivých přípravků zajistí dodání léčivého přípravku nejpozději 

do 2 pracovních dnů od obdržení jeho požadavku. Distributor pro zajištění dostupnosti léčiv na trhu v ČR má 

právo vyzvat držitele rozhodnutí o registraci o dodávku humánních léčivých přípravků v rozsahu tržního podílu 

distributora a držitel rozhodnutí o registraci má povinnost mu je dodat, čímž splní svou povinnost stanovenou v § 

33 odst. 3 písm. g) bodu 3. Tržní podíl distributora se rovná tržnímu podílu dosaženému na českém trhu 

distribucí všech humánních léčivých přípravků vkalendářním čtvrtletí předcházejícím poslednímu ukončenému 

kalendářnímu čtvrtletí. Distributor ani držitel rozhodnutí o registraci nemají povinnost dodávat léčivé přípravky 

smluvní straně, která vůči nim má alespoň jeden peněžitý dluh po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti nebo 

v případech, kdy je přerušeno či ukončeno uvádění daného léčivého přípravku na trh v České republice. 

Distributor je dále povinen postupovat v souladu s opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví za účelem 

zajištění dostupnosti léčivých přípravků podle § 11 písm. h) nebo § 77d.“.“. 
54 V § 23 odst. 5 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech se za slova „kurzu prodejců vyhrazených léčivých 

přípravků“ vkládají slova „; podmínky akreditace školitele provádějícího odborný kurz, dobu platnosti osvědčení 

o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčivých přípravků“. 
55 Navrhuje nový novelizační bod vkládající novou třetí část za současnou druhou část. 
56 Návrh na změnu procedury od poslankyně Markové nebyl přijat. 
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12. 2016. Sněmovna hlasováním dne 31. 1. 2017 setrvala na původním návrhu zákona a 

podpisem prezidenta a premiéra byl dne 6. 3. 2017 vyhlášen ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 

4. 2017. 
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Závěr 
Tato bakalářská práce se zabývala sněmovními výbory a jejich vlivem na výsledky 

návrhů zákonů. Toto téma podchytila z hlediska politologického, ačkoliv je toto téma často 

vnímané a zpracovávané spíše z perspektivy ústavního práva. Práce se zaměřila podrobně na 

tzv. povinné výbory, to znamená takové výbory, které Poslanecká sněmovna musí ze zákona 

zřídit každé funkční období. Nepovinnými výbory se tato práce nezabývala, protože nejsou 

tolik podstatné jako ty povinně zřizované, přes které prochází drtivá většina důležitých a 

významných návrhů zákonů. Analýza se soustředila na organizační a ústavně-právní výbor, 

výbor pro evropské záležitosti, výbor pro obranu, rozpočtový, petiční, mandátový a imunitní, 

kontrolní, volební a zahraniční výbor. Zmíněné výbory práce popsala podrobně, včetně 

konkrétního složení, popisu jejich fungování atd.  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat činnost výborů Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky a jejich vlivu na výsledky návrhů zákonů. Mimo tohoto hlavního 

záměru práce popsala také jejich funkci, složení z posledních voleb, princip, na jehož základě 

se jednotlivé výbory personálně obsazují a snažila se analyzovat jejich význam v zákonodárném 

procesu.  

Druhý cíl se podařilo naplnit v první části této práce, ve které je nejdříve zakotven 

teoretický základ, ze kterého celá práce vychází, totiž co to vlastně výbory jsou a proč jsou 

důležité pro fungování Poslanecké sněmovny. Jsou základním orgánem Parlamentu ČR, 

respektive jeho dolní komory, pro vykonávání jeho legislativní a kontrolní funkce. Aby se 

mohli poslanci vůbec scházet na pravidelných schůzích, je potřeba organizačního výboru, který 

rozhoduje o programu schůzích, co a v jakém pořadí se na nich bude projednávat, navrhuje, 

jakému výboru daný návrh zákona přikázat apod. Pro projednání a schválení návrhu státního 

rozpočtu na další rok, což je jeden z nejdůležitějších, ne-li úplně ten nejdůležitější zákon 

z celého roku, jelikož je nutný pro hospodaření celého státu na příští fiskální rok, je zase 

potřebný výbor rozpočtový, který návrh tohoto zákon projednává trochu odlišným způsobem 

než jiné zákony. Pro možné trestní stíhání poslanců je nepostradatelný mandátový a imunitní 

výbor, který na svém zasedání rozhoduje o doporučení nebo nedoporučení vydání poslance 

k trestnímu stíhání. Tolik k důležitosti postavení výborů v rámci Sněmovny.  

První cíl se podařilo naplnit jen z části u těch výborů, které mají jednání otevřená 

veřejnosti. U organizačního a mandátového a imunitního tento cíl sledovat nešlo, minimálně 

z hlediska vlivu na výslednou podobu návrhu zákona, jelikož ani jeden nemá hlavní náplní 

legislativní agendu. U prve jmenovaného, jak i z jeho názvu napovídá, je činnost zaměřena 

především na organizování chodu Sněmovny, pořadů schůzí i jednotlivých bodů programu 
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apod. Druhý jmenovaný výbor má také specifické postavení, jako u jediného výboru totiž není 

nepředpokládána stálá činnost, a vzhledem k povaze jeho agendy ani nemůže mít nějaký vliv 

na legislativní proces návrhů zákonů. U zbylých povinně zřizovaných výborů se cíl práce, 

analyzovat jejich fungování a vliv na výsledky návrhů zákonů, podařilo splnit. Drtivá většina 

analytické části se věnuje těm povinným výborům, jejichž činnost má legislativní charakter a 

na příkladech náhodně vybraných návrhů zákonů vykresluje jejich reálný vliv na výslednou 

podobu zákona, jakým způsobem mohou podaný návrh ovlivnit svými usneseními, stanovisky 

a případnými pozměňovacími návrhy. Na příkladu rozpočtového výboru lze tento vliv zřetelně 

poznat, protože při porovnání původního a výsledného návrhu zákona o státním rozpočtu jdou 

vidět pozměňovací návrhy tohoto orgánu. Mimo to také analytická část upozorňuje, že činnost 

výborů se neomezuje pouze na schůze k jednotlivým zákonům, ale také mají prostřednictvím 

svého zpravodaje důležitou roli ve všech třech čteních.  

Oproti předpokládané struktuře práce z teze se výsledná skutečná struktura vcelku 

významně liší. Je to dané tím, že práce původně měla zahrnovat i nepovinně zřizované výbory, 

ale vzhledem k nedostatečným informacím o nich a také ne takovou důležitostí, jako mají 

výbory povinné, se tato práce nakonec zaměřuje pouze na povinně zřizované výbory. V tezi 

bakalářské práce v předpokládané struktuře chyběla celá analytická část, což se na výsledné 

podobě práce také projevilo.  

Strukturálně se práce skládala ze dvou rámcových kapitol, v jejichž rámci se dělila na 

několik podkapitol. První z nich byla teoretická část, která se věnuje, jak již název napovídá, 

teoretickému základu této práce. Druhou rámcovou kapitolou byla analytická část. Její první 

část tvořila podkapitola zaměřenou na legislativní proces a obecné roli výborů v projednávání 

návrhů zákonů a zbytek už vybrané konkrétní příklady návrhů zákonů. 
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Summary 
 

This bachelor thesis was dealt with by the committees and their influence in the rule-

making. This topic has been captured from a political point of view, although this subject is 

often perceived and processed rather from the perspective of constitutional law. The work has 

focused in detail on the so-called mandatory committees, committees, which the Chamber of 

Deputies has to set up every term of office by law. The main aim of this bachelor thesis was to 

analyze the activities of committees of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech 

Republic and their influence on the results of draft laws. The first objective has been achieved 

only in part, in those committees which have open meeting to the public. It was not possible to 

monitor the organizational and mandate and immunity committee, at least in terms of impact 

on the resulting form of the bill since neither of them has the main content of the legislative 

agenda. For the remaining mandatory committees, the goal of the thesis, to analyse their 

functioning and to influence the results of the draft laws was achieved. The second objective 

was fulfilled in the first part of this work, which first sets out the theoretical basis from which 

the whole thesis is based, namely what the committees are and why they are important for the 

functioning of the Chamber of Deputies. Contrary to the assumed structure of thesis work, the 

resulting actual structure differs widely. This is caused by the fact that the work originally had 

to include also the optional committees, but due to the lack of information about them and also 

not of such importance of the mandatory committees, this work ultimately focuses only on these 

committees. Structurally, the thesis consisted of two framework chapters, in which it divided 

into several subchapters. The first one was the theoretical part, which, as the name suggests, 

deals with the theoretical basis of this work. The second framework chapter was an analytical 

section focusing on concrete examples of the impact of committees on the results of draft laws. 
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Přílohy 
 

Příloha 1: Přehled počtu výborů a počtu jimi zřízených podvýborů Poslanecké sněmovny 

v jednotlivých volebních obdobích 

 

Volební období 
Počet 
výborů 

Počet 
podvýborů 

1992 – 1996 11 24 

1996 – 1998 13 24 

1998 – 2002 13 40 

2002 – 2006 14 56 

2006 – 2010 18 52 

2010 – 2013 19 42 

2013 – 2017 18 59 

od roku 2017 18 59 
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Příloha 2: Přehled výborů a jimi zřízených podvýborů Poslanecké sněmovny v 8. 

volebním období 

 
 

Název výboru 

8. volební období (od roku 2017) 

Počet 
členů 

Zřízené podvýbory 

Hospodářský výbor 24 

Podvýbor pro dopravu 

Podvýbor pro energetiku 

Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku 

Podvýbor pro letectví a vesmírný program 

Podvýbor pro ochranu spotřebitele 

Podvýbor pro podnikatelské prostředí 

Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace 

Kontrolní výbor 17 Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru 

Organizační výbor 18 Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních 
vyznamenání 

Petiční výbor 17 
Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě 

Podvýbor pro svobodu slova a média 

Rozpočtový výbor 24 

Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy 

Podvýbor pro daně, cla a loterie 

Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání 
prostředků Evropské unie 

Ústavně právní 
výbor 

22 

Finanční podvýbor 

Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku 

Podvýbor pro justici a soudní samosprávu 

Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení 

Výbor pro 
bezpečnost 

18 

Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky 

Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé 
bezpečnostní služby 

Podvýbor pro vězeňství 

Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby 

Výbor pro evropské 
záležitosti 

18 
Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci 

Podvýbor pro migraci a azylovou politiku 

Výbor pro obranu 18 

Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským 
materiálem a inovace AČR 

Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a 
strategické koncepce ČR 

Podvýbor pro válečné veterány 

Výbor pro sociální 
politiku 

24 

Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy 

Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí 

Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené 
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Výbor pro vědu, 
vzdělání, kulturu, 
mládež a 
tělovýchovu 

24 

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii 

Podvýbor pro kulturu 

Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity 

Podvýbor pro náhradní výchovnou péči 

Podvýbor pro regionální školství 

Podvýbor pro sport 

Podvýbor pro vědu a vysoké školy 

Výbor pro veřejnou 
správu a regionální 
rozvoj 

24 

Podvýbor pro bytovou politiku 

Podvýbor pro cestovní ruch 

Podvýbor pro e – Government 

Podvýbor pro veřejnou správu 

Výbor pro 
zdravotnictví 

24 

Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a 
přímo řízené organizace 

Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví 

Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích 
postupů do praxe, propojení vědy a praxe 

Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a 
přístrojové techniky 

Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní 
péči a práva pacientů 

Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských 
pracovníků 

Výbor pro životní 
prostředí 

18 

Podvýbor pro financování péče o životní prostředí 

Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny 

Podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí 

Podvýbor pro udržitelný rozvoj 

Zahraniční výbor 18 

Podvýbor pro rozvojovou spolupráci 

Podvýbor pro styky s krajany 

Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy 

Zemědělský výbor 18 

Podvýbor pro lesní hospodářství 

Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a 
chovatelství 

Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou 
výrobu 

Podvýbor pro rozvoj venkova 

Podvýbor pro vodní hospodářství 
 


