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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších
předpisů
(Navazuje na sněmovní tisk č. 577
z 6. volebního období PS PČR)
Lhůta pro projednání Senátem
uplyne 18. března 2013

2013

ZÁKON
ze dne

2013,

kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona
č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona
č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 167/2005 Sb.,
zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona č. 402/2009
Sb., zákona č. 265/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 32 se slova „petiční výbor“ nahrazují slovy „výbor petiční, pro lidská práva
a národnosti“ a slovo „volební“ se nahrazuje slovem „mediální“.

2.

V § 33 odst. 1 se slova „petičním a“ nahrazují slovy „výboru petičním, pro lidská práva
a národnosti a výboru“.

3.

V § 46 odst. 4 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
4.

V nadpisu § 46a se slovo „Volební“ nahrazuje slovem „Mediální“.

5.

V § 46a odst. 1 se slovo „volební“ nahrazuje slovem „mediální“.

6.

V § 46a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Mediální výbor projednává i další věci,
které mu Sněmovna přikáže, a věci, na jejichž projednávání se usnese.“.

7.

V § 46a odst. 2 se slovo „volební“ nahrazuje slovem „mediální“.

8.

V § 50 odst. 1 se písmeno x) zrušuje.

Dosavadní písmena y) až za) se označují jako písmena x) až z).

-29.

V § 54 odst. 5 se za větu první vkládají věty „Odůvodnění takového návrhu nesmí
překročit dvě minuty. Dojde-li ke sporu, rozhodne Sněmovna.“.

10.

V § 54 odstavec 6 zní:

„(6) Během schůze Sněmovny lze výjimečně přesunout body schváleného pořadu, pořad
rozšířit o nové body nebo jinak změnit. Návrh na přesunutí bodu nebo na doplnění nebo jinou
změnu schváleného pořadu může podat jen předsedající schůze nebo předseda poslaneckého
klubu. Odůvodnění takového návrhu nesmí překročit dvě minuty. Dojde-li ke sporu, rozhodne
Sněmovna. Návrh na doplnění schváleného pořadu schůze Sněmovny nelze projednat,
vznesou-li proti němu námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 20 poslanců. O návrzích
rozhodne Sněmovna hlasováním bez rozpravy.“.
11.

V § 54 odstavec 8 zní:

„(8) Sněmovna může v průběhu schůze hlasováním bez rozpravy sloučit rozpravu ke
dvěma nebo více bodům pořadu. Může též přerušit projednávání bodu pořadu a další jednání
o něm odročit.“.
12.

V § 77 odst. 2 větě druhé se slovo „deseti“ nahrazuje slovem „šesti“.

13.

V § 77 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

14.

V § 95a se věta třetí zrušuje.

15.

V § 113 odst. 1 se slova „petičnímu výboru“ nahrazují slovy „výboru petičnímu, pro
lidská práva a národnosti“ a slova „petiční výbor“ se nahrazují slovy „výbor petiční, pro
lidská práva a národnosti“.

16.

V § 113 odst. 2 a 5 se slova „petičního výboru“ nahrazují slovy „výboru petičního, pro
lidská práva a národnosti“.

17.

V § 113 odst. 3 se slova „petičnímu výboru“ nahrazují slovy „výboru petičnímu, pro
lidská práva a národnosti“.

18.

V § 113 odst. 4 a v § 114 se slova „petiční výbor“ nahrazují slovy „výbor petiční, pro
lidská práva a národnosti“.

-3Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Volební výbor zřízený podle dosavadního právního předpisu se dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona považuje za mediální výbor zřízený podle tohoto zákona.
2. Členové volebního výboru podle dosavadního právního předpisu se dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona stávají členy mediálního výboru podle tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení.

