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ti. (Potlesk.) Tímto tento bod uzavírám. Uzavírám celé jednání 
13. schůze Poslanecké sněmovny a vidím, že než se s vámi roz-
loučím, hlásí se o slovo ještě pan poslanec Jiří Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, právě pro tuto situaci 
jsem navrhoval, abychom analogicky, jako je to ve  správním 
řízení, prominuli prezidentovi nedodržení lhůty. (Ruch v sále.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, prosím, abyste 
laskavě sledoval, že tato sněmovna schválila proceduru, že 
přesně podle této procedury jsme postupovali, a prosím, abys-
te věnoval pozornost průběhu jednání. Loučím se s vámi a pře-
ji vám hezký den. (Schůze skončila ve 14.30 hodin.)“322

poŘad a průběh Schůzí poSlanecké Sněmovny

Hlavní tribunou pro politické diskuse a  místem, kde jsou činěna zásadní 
politická rozhodnutí včetně přijímání zákonů, je veřejná schůze Poslanecké 
sněmovny. Schůze se konají v době, kdy Sněmovna zasedá. Je třeba rozlišit 
pojmy zasedání a schůze. Zasedání komor jsou stálá, nesmějí být přerušena 
déle než 120 dní v roce (čl. 34 Ústavy), a je-li zasedání Sněmovny přeruše-
no déle, může být Sněmovna rozpuštěna (čl. 35 odst. 1 písm. c) Ústavy). 
V době zasedání Sněmovna funguje, tj. konají se schůze Sněmovny, schůze 
sněmovních výborů a komisí. V rámci zasedání se scházejí komory k  jed-
notlivým schůzím. Schůze Poslanecké sněmovny se od roku 2000323 konají 
zpravidla v šestitýdenním cyklu, přičemž dva týdny jsou vyhrazeny schůzi 
Sněmovny, dva týdny schůzím výborů, jeden je tzv. poslanecký týden, vyu-
žívaný ke styku poslance s voliči v jeho volebním obvodu, a jeden týden je 
variabilní, sloužící jako rezerva pro případný třetí týden schůze Sněmov-
ny.324 Tyto dvoutýdenní, popřípadě třítýdenní nebo týdenní, schůze jsou 
řádné schůze, koná se jich přibližně osm v kalendářním roce. 

Projevem krize Poslanecké sněmovny v  roce 2008 byl rovněž narůsta-
jící počet mimořádných schůzí Poslanecké sněmovny. Podle § 51 odst. 4 
JŘPS svolá předseda Sněmovny schůzi, pokud o to požádá pětina poslan-
ců. Schůze musí být svolána do deseti dnů od doručení žádosti a jedná se 
na ní jen o bodech pořadu, které skupina poslanců navrhla (srov. § 54 odst. 
7 JŘPS). Zatímco v roce 2005 se konalo devět řádných schůzí a jen tři mi-
mořádné, v roce 2008 se poměr obrátil – na šest řádných schůzí připadalo 

322 Stenoprotokol schůze Poslanecké sněmovny, 5. 9. 1997, viz dok. 124. 
323 Srov. Syllová, Jindřiška / Kolář, Petr / Kysela, Jan / Georgiev, Jiří / Pecháček, Štěpán: Parlament 
České republiky, str. 149. Podle téhož zdroje užívala Sněmovna dříve cyklus pětitýdenní a po něm sedmitý-
denní.
324 Srov. např. harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny v prvním pololetí roku 2007, dok. 
125.
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šestnáct schůzí mimořádných.325 Důvodem svolávání mimořádných schůzí 
bylo ochromení schůzí řádných, vládnímu ani opozičnímu táboru se neda-
řilo prosadit do pořadu řádných schůzí své priority, respektive se nedařilo 
je předřadit tak, aby mohly být do ukončení schůze projednány. Specifická 
mimořádná schůze se koná, pokud skupina alespoň padesáti poslanců podá 
návrh na vyslovení nedůvěry vládě (čl. 72 Ústavy). K projednání takového 
návrhu svolá předseda Sněmovny neprodleně schůzi, jejímž jediným bodem 
je hlasování o nedůvěře vládě (§ 84 JŘPS). 

Zabývejme se ale nejprve řádnými schůzemi. Řádnou schůzi Sněmovny 
připravuje organizační výbor, který se skládá z předsedy a místopředsedů 
Sněmovny a z dalších poslanců podle zásady poměrného zastoupení posla-
neckých klubů. Organizační výbor při přípravě schůzí Sněmovny navrhuje 
předsedovi Sněmovny jejich termín a pořad, doporučuje zařazení jednotli-
vých návrhů zákonů a  jiných předloh do návrhu pořadu schůze, navrhuje 
také, kterým výborům má Sněmovna návrhy zákonů přikázat (§ 46 JŘPS). 
Předseda Poslanecké sněmovny zahajuje a ukončuje schůzi Sněmovny, na-
vrhuje pořad schůze Sněmovny a řídí schůzi (§ 29 a 54 JŘPS). V řízení schů-
ze jej zastupují místopředsedové Sněmovny. 

p oŘ ad Schůze . Na  začátku každé schůze stanoví Sněmovna na  návrh 
předsedy Sněmovny pořad schůze (§ 54 odst. 4 JŘPS); předsedovi Sněmov-
ny navrhuje pořad schůze organizační výbor (§ 46 odst. 4 písm. a) JŘPS). 
Poslanecké kluby a poslanci mají právo navrhnout změnu či doplnění pořa-
du (§ 54 odst. 5 JŘPS). Schůze začíná zpravidla v úterý ve 14.00 hod. 

Problémem pořadu řádné schůze je, že obsahuje nezřídka ke dvěma stům 
bodů, které však Sněmovna není s to projednat, takže její schůze zpravidla 
končí tak, jak je například patrné z řeči předsedajícího Vojtěcha Filipa 6. lis-
topadu 2009: 

„V tuto chvíli tedy navrhuji, aby Sněmovna hlasovala o návr-
hu na  vyřazení neprojednaných bodů schváleného pořadu 
64. schůze Poslanecké sněmovny. Má někdo žádost, abych tyto 
neprojednané body přečetl? Není tomu tak. (V sále je neklid.) 
Mohu tedy dát hlasovat o návrhu, jak jsem ho přednesl, a to 
v hlasování pořadové číslo 228, které jsem právě zahájil. Ptám 
se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové 
číslo 228 z přítomných 98 pro 67, proti 10. Návrh byl přijat. 
Konstatuji, že po  tomto rozhodnutí Poslanecká sněmovna  – 
prosím ještě o chvilku klidu – vyčerpala program své schůze.“326 

325 Srov. úvodní slova předsedajícího podle stenoprotokolů Poslanecké sněmovny. V roce 2005 byly 40. až 
42., 44. až 48. a 51. schůze řádné, 49. a 50. schůze mimořádné a k nim ještě zvláštní 43. schůze k hlasování 
o nedůvěře vládě. V roce 2008 byly 26., 30., 32., 38., 39. a 43. schůze řádné a 27. až 29., 33. až 37., 41. 42., 
44. až 47. schůze mimořádné, k nimž dlužno připočíst ještě 31. a 40. schůzi k hlasování o nedůvěře vládě.
326 Stenoprotokol schůze Poslanecké sněmovny, 6. 11. 2009, viz dok. 126.
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O to větší boj se vede na začátku schůze a v jejím průběhu o stanovení 
pořadu schůze a pak i o předřazování, resp. pevné zařazování, jednotlivých 
bodů.

Pořad schůze je projednáván v úvodu schůze často hodinu i déle, v po-
sledních letech i celý zbytek úterý, protože poslanci navrhují řadu nových 
bodů pořadu. Za přehledného rozložení sil mezi vládou a opozicí se zvláště 
opozice snaží, obvykle ovšem bez úspěchu, prosadit na jednání Sněmovny 
diskuse o  aktuálních politických tématech. Hlasování o  jednotlivých po-
změňovacích návrzích jsou prvním měřením sil mezi vládním a opozičním 
táborem, protože při tradičně těsných poměrech v  Poslanecké sněmovně 
o zařazení či nezařazení jednotlivých bodů rozhoduje často jediný hlas.327 

Právo navrhnout změnu nebo doplnění pořadu má výbor, poslanecký 
klub i jednotlivý poslanec. Sněmovna rozhodne o návrhu bez rozpravy (§ 54 
odst. 5 JŘPS). Právo jednotlivého poslance navrhovat změnu nebo doplnění 
pořadu není samozřejmostí a výrazně přispívá k těžkopádnosti a chaotič-
nosti stanovování pořadu schůze. Zvykově se navíc prosadilo pravidlo, že 
poslanec má právo svůj návrh na  doplnění pořadu krátce odůvodnit. Čas 
od času je toto právo na krátké zdůvodnění využito k prezentaci politického 
stanoviska, většinou však v serióznějším tónu než v případě poslance Vítěz-
slava Jandáka (ČSSD) dne 5. června 2007: 

„Vážený pane předsedající, dámy a  pánové, vážená vládo, já 
bych rád poprosil, abychom zařadili – a v tom bych rád podpo-
řil pana kolegu – bod Seznámení s textem písně, kterou nazpí-
vala paní ministryně Parkanová prezidentu Bushovi. Proč? Tak 
jsme se přece jenom dočkali. Věděl jsem, že se v souvislosti s ná-
vštěvou George Bushe budou dít věci, ale jedna z nich předčila 
moje očekávání. Nejoblíbenější český politik Vlasta Parkano-
vá, ve které se snoubí ušlechtilost a intelektuální výjimečnost 
ODA, křesťanský cit KDU-ČSL a talent barové zpěvačky, nám 
na podporu našeho radaru zazpívala píseň, a to ne ledajakou, 
parafrázi na starou socialistickou pecku Dobrý den, majore Ga-
garine. Spolupracovníky si nevzala jen tak ledajaké – starého 
numisnomatika (?) Jana Vyčítala a Karla Vágnera, který celým 
svým životním dílem přesvědčil, že je ochoten k  čemukoliv 
pro kohokoliv. Vznikl tak paskvil hodný české tradice příkla-
du hrdinských činů rakouských vojínů, citovaných ve Švejkovi, 
devótní protektorátní žurnalistiky, budovatelských písní a agi-

327 Hlasování o pořadu schůze je tak prvním testem hlasovacích poměrů u kontroverzních otázek. Díky 
gentlemantské praktice tzv. párování, tj. tedy zdvojené nepřítomnosti poslanců z opačných politických tábo-
rů, tato hlasování obvykle dopadají podle skutečných poměrů v Poslanecké sněmovně, a nikoli podle toho, 
kolik poslanců z kterého tábora bylo zrovna přítomno v jednacím sále. K párování srov. Wintr, Jan: Patnáct 
let české parlamentní kultury, in Šínová, Renáta (ed.): Olomoucké právnické dny, Olomouc 2008. Náhodnosti 
výsledků hlasování brání níže rozebraný institut opakovaného hlasování. 
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tek padesátých let či apoteózy kapitána Minaříka a kultovní-
ho songu Bič boží z Majora Zemana. (Smích a potlesk.) Co tím 
chtěla, dámy a pánové, tvůrčí trojice, snad kromě zviditelnění, 
které se v tomto případě rovná ostudě, dokázat, nikdo netuší. 
Soudný člověk snad nemůže předpokládat, že si tu slátaninu 
Bush poslechne, nebo dokonce zanotuje. (Smích v sále.) Kdyby 
takovouhle věc vytvořil někdo z levé strany politického spekt-
ra, předháněli by se naši novináři v urážkách a zesměšňování. 
Jan Rejžek nebo Jiří Černý by poslech zřejmě nepřežili. (Smích 
v sále.) Ušlechtilý úmysl našich pravicových občanů však jistě 
nikdo shazovat nebude. Jen celý národ z toho všeho bude mít 
srandu. Děkuji vám, dámy a pánové. (Bouřlivý ohlas, skandova-
ný potlesk.)“328

 Jak už bylo řečeno, obvyklý vysoký počet bodů pořadu řádné schůze 
prakticky znemožňuje Sněmovně projednat všechny body. Proto poslanci 
usilují o zvýhodnění některých bodů, aby se zaručilo jejich projednání. Hlav-
ním prostředkem k tomu je institut pevného zařazení bodu. Sněmovna při 
schvalování pořadu schůze určí, že daný bod projedná, dejme tomu, ve stře-
du 13. října 1999 dopoledne jako první bod.329 Tuto praxi lze dohledat zpět-
ně až k 13. schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím volebním období, kte-
rou předseda Sněmovny Václav Klaus zahájil 29. června 1999 sérií návrhů 
k zjednodušení průběhu oné schůze, navrhl mimo jiné, že polední přestáv-
ky budou vyhlašovány v pravidelnou dobu, a to pevně a striktně od 13.00 
do 14.00 hodin každý jednací den, že v pátek odpoledne se nebude po 16.30 
hodině začínat žádný další bod a že při prvních čteních zákonů se veškerá 
hlasování – i případné návrhy na odročení – budou konat až po ukončení 
rozpravy.330 Všechny tyto návrhy byly schváleny a některé z nich de facto 
používá Sněmovna dodnes. Tentýž den Václav Klaus navrhl pevné zařazení 
některých bodů,331 napodobili ho další poslanci, tyto návrhy byly schváleny 
a  praxe se ujala. Existenci institutu pevného zařazení bodu nepřímo po-
tvrzuje autonomní usnesení Poslanecké sněmovny č. 755 z 23. schůze dne 
25. listopadu 2003, účinné dodnes, podle kterého po schválení pořadu schů-

328 Stenoprotokol schůze Poslanecké sněmovny z 5. června 2007, viz dok. 127. Není bez zajímavosti, že 
zařazení bodu „Seznámení s textem písně ministryně obrany Vlasty Parkanové věnované prezidentu Georgi 
Bushovi“ Sněmovna překvapivě schválila a při jeho projednávání 14. června 2007 strávila více než dvacet 
minut, převážně procedurálními spory. Srov. stenoprotokol Poslanecké sněmovny, 14. 6. 2007, viz dok. 128.
329 Nejstarší takovou zmínku v elektronicky přístupném schváleném pořadu schůze jsem nalezl u 17. schů-
ze Poslanecké sněmovny ve třetím volebním období, která probíhala od 12. října do 11. listopadu 1999, srov. 
schválený pořad schůze v dok. 129.
330 Stenoprotokol schůze Poslanecké sněmovny, 29. 6. 1999, viz dok. 130.
331 Srov. např. „Navrhuji zařadit nový bod, o kterém jsme právě rozhodli, a to sněmovní tisk 281, státní 
dluhopisy, zkrácené jednání, na pátek 2. července jako první bod odpoledního jednání.“ Viz stenoprotokol 
schůze Poslanecké sněmovny, 29. 6. 1999, dok. 131. 
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ze lze navrhovat přeřazení jednotlivých bodů, nikoliv však určovat pevné 
datum jejich projednávání.332

Schůze potom probíhá tak, že se projednávají pevně zařazené body 
a  ve  zbylém čase ostatní body podle pořadí, jak jsou uvedeny v  pořadu 
schůze. Pokud je pevně zařazených bodů hodně, hrozí ostatním bodům, 
že se s  vysokou pravděpodobností nestihnou projednat vůbec. Například 
na 39. schůzi od 21. do 31. října 2008 byly projednány jen pevně zařazené 
body.333

Závažnost rozhodování o pevném zařazení bodů a tedy de facto o šan-
ci bodů na  projednání a  dále o  doplňování bodů, jež mají opozici vytvo-
řit prostor pro kritiku vlády, činí v posledních letech z hlasování o pořadu 
schůze jedno z nejzávažnějších na celé schůzi. Proto se na úterní odpolední 
začátek schůze Poslanecké sněmovny dostavují poslanecké kluby v plném 
počtu, případně využívají párování (viz níže), a  absolvují i  desítky hlaso-
vání o jednotlivých návrzích na zařazení, vyřazení či pevné zařazení bodu. 
Tato hlasování jsou často vypjatá, o čemž svědčí hojné opakování hlasování 
v důsledku námitek proti výsledku hlasování (viz níže). Hlasování o pořadu 
schůze byla v pátém volebním období dobrým indikátorem pro to, zda vláda 
ještě pořád disponuje většinou v Poslanecké sněmovně, a je tedy schopna 
prosadit svoji vůli.

č a Sov ý průběh Schůze . Už při stanovování pořadu schůze se ukazovalo, 
že schůze Poslanecké sněmovny jsou poměrně málo sešněrované předem 
dohodnutou režií. I pravidel regulujících časový průběh schůze Sněmovny je 
poměrně málo a Sněmovna může do průběhu schůze poměrně libovolně ad 
hoc usneseními zasahovat. Skutečný pořad schůze není znám předem a určí 
ho teprve závěrečné hlasování o pořadu schůze. Jedním z mála omezení při 
schvalování pořadu schůze je pravidlo, že návrh zákona může být projednán 
teprve deset dnů poté, kdy byl poslancům a poslaneckým klubům rozeslán, 
včetně stanoviska vlády (§ 89 JŘPS). Třetí čtení návrhu zákona se může 
konat nejdříve 72 hodin po  doručení pozměňovacích návrhů poslancům; 
tuto lhůtu může Sněmovna na návrh předkladatele návrhu zákona zkrátit 
na 48 hodin (§ 95 odst. 1 JŘPS). O návrzích vrácených Senátem nebo prezi-
dentem republiky se smí jednat také teprve deset dnů po rozeslání usnesení 
Senátu nebo stanoviska prezidenta (§ 97 a 98 JŘPS). U jiných návrhů než 
návrhů zákonů sice má být sněmovní tisk rozeslán 24 hodin předem, Sně-
movna se ale může usnést, že návrh projedná i při nedodržení lhůty (§ 57 
odst. 1 JŘPS).

Již schválený pořad schůze poněkud omezuje možnosti dalších změn. 
Podle § 54 odst. 6 sice nelze schválený pořad schůze rozšiřovat, vznesou-li 
proti tomu námitky dva poslanecké kluby nebo 20 poslanců, boj se ale na-

332 Význam tohoto omezení je však relativizován bodem IV. téhož usnesení, podle kterého se ve zvláště 
odůvodněných případech může Poslanecká sněmovna výjimečně usnést jinak.
333 Srov. Schválený pořad a stav projednávání 17. schůze, dok. 132. 
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dále vede o časové zařazení bodů. Pokus o regulaci nepřehledného pozmě-
ňování pořadu schůze učinila Poslanecká sněmovna přijetím autonomního 
usnesení č. 755 z 23. schůze dne 25. listopadu 2003, podle kterého (s mož-
ností výjimek ve zvlášť odůvodněných případech): (a) po schválení pořadu 
už nelze bod zařadit na pevné datum, (b) přeřadit lze bod pouze na konec 
příslušného bloku prvních, druhých či třetích čtení zákonů či bloku zpráv 
apod. a (c) návrh na přeřazení bodu lze podat jen v prvních třiceti minutách 
denního jednání. Podle předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka, 
který návrh předložil, byl návrh „veden snahou předejít opakování situa-
ce, která tu vznikla při posledním jednání Poslanecké sněmovny, kdy bylo 
velmi málo těch, kteří ještě dokázali odpovědět na to, jaký je další program 
sněmovny, a kdo měli přehled o tom, jak bude sněmovna v dalších dnech 
pokračovat“.334 

Toto autonomní usnesení převzala Poslanecká sněmovna i v pátém vo-
lebním období. Některým problémům se sice předešlo, avšak zvláště v situ-
aci přeplněného pořadu schůze vyvolává nyní přetahování o podobu dalšího 
průběhu schůze v prvních třiceti minutách každého jednacího dne, někdy 
dokonce tato doba ani nestačí k přednesení všech návrhů. Takto například 
uprostřed 48. schůze 10. února 2008 Poslanecká sněmovna tak dlouho jed-
nala a hlasovala (včetně opakovaného hlasování) o návrzích na přeřazení 
bodu a přerušovala své jednání, že se k otevření prvního bodu pořadu dosta-
la až po více než třech hodinách.335 Během tohoto jednání obvinil premiér 
Mirek Topolánek (ODS) sociálnědemokratickou opozici, že vedle odmítání 
párovat (viz níže) členy vlády vykonávající v zahraničí povinnosti plynoucí 
z předsednictví v Radě Evropské unie nadto ještě úmyslně na dobu, kdy jsou 
ministři pryč, zařazuje kontroverzní body.336

Možná nastal čas pro preciznější a podrobnější stanovení časového prů-
běhu schůze se ztíženou možností ho v  průběhu schůze měnit. V  situaci 
nepevných sněmovních většin a nepolitické úřednické vlády na přelomu let 
2009 a 2010 se ukazuje, že první půlhodina téměř každého jednacího dne se 
stává polem pro lítý boj o to, co se projedná a co ne. Přitom dnešní vítězství 
může být zítřejší porážkou, protože autonomní usnesení nebrání, aby bod, 
který jednou byl přeřazen na vhodné místo, byl zítra třeba úplně vyřazen 
z pořadu schůze. Zvlášť kuriózní průběh měl začátek jednacího dne v pátek 
29. ledna 2010. Pravice se snažila znemožnit levici projednání a schválení 
jejích návrhů zákonů ve třetím čtení, a protože o návrzích zákonů ve třetím 
čtení lze hlasovat jen ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin (viz níže), využila 

334 Stenoprotokol schůze Poslanecké sněmovny, 25. 11. 2003, viz dok. 133.
335 Stenoprotokoly schůze Poslanecké sněmovny, 10. 2. 2008, viz dok. 134. Je však třeba uznat, že samotné 
přednesení návrhů na přeřazení bodu (nikoli však již hlasování) se těsně do vyměřené půlhodiny vešlo.
336 Stenoprotokol schůze Poslanecké sněmovny, 10. 2. 2008, viz dok. 135. Jak pojednáme níže, při těsných 
vládních většinách ve Sněmovně je těžkým problémem pro vládu, že ministři-poslanci často absentují kvůli 
svým vládním povinnostem. Problému se snaží čelit občas zmiňovaný nápad na  klouzavý mandát členů 
vlády, za něž by do Sněmovny na dobu jejich angažmá ve vládě nastupoval náhradník (srov. níže). 
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právě pravidlo o první půlhodině ke zdržování jednání. Těsně před koncem 
půlhodinové doby bylo uděleno slovo poslanci Petru Nečasovi (ODS), který 
navrhl vyřazení několika desítek bodů z pořadu schůze.337 Hlasovací mara-
tón a následná rozprava o předřazeném návrhu zákona o účastnících proti-
komunistického odboje umožnily projednání dalších bodů až v 15.30 hod., 
kdy již nebylo možné o definitivním schvalování návrhů zákonů hlasovat. 
Poslanci ČSSD a KSČM protestovali proti obstrukci, předseda poslaneckého 
klubu ČSSD Bohuslav Sobotka řekl: 

„… já se domnívám, že interpretace našeho pravidla o  mož-
nosti změnit program schůze vždy v  první půlhodině jedná-
ní Poslanecké sněmovny ten který den, kterou zde předvedl 
předseda poslaneckého klubu ODS, je velmi nebezpečná, … 
protože pokud by tato interpretace platila, pak by stačilo, aby 
každý den do 9 hodin podala např. skupina 50, 60, 70 členů 
této Poslanecké sněmovny přihlášky ke  změnám programu, 
a  museli by dostat právo vystoupit. To znamená, každý den 
by bylo možno tímto jednoduchým způsobem na 60, 70 for-
mulářích pro přihlášku zlikvidovat každý den schůze Posla-
necké sněmovny. Já si myslím, že to je interpretace, která je 
nepřípustná, protože by to znamenalo, že na základě tohoto 
pravidla nebude Poslanecká sněmovna dlouhodobě schopná se 
usnášet, jestliže zde bude takováto organizovaná skupina po-
slanců, která bude mít tento jasný účel. Já myslím, že je dobré, 
a právě proto to tady opakuji, abychom si všichni uvědomili, 
jak je tato interpretace a  tento přístup k  jednání Poslanecké 
sněmovny nebezpečný pro to, aby do budoucna nemohlo dojít 
k  absolutnímu zablokování jednání a  schůzí Poslanecké sně-
movny. To by vedlo k  tomu, že se budeme pohybovat pouze 
od  jedné mimořádné schůze Poslanecké sněmovny ke  druhé 
mimořádné schůzi, a v zásadě by to zcela zlikvidovalo aplikaci 
institutu řádné schůze Poslanecké sněmovny.“338

Přesto od roku 1993 postupně vzrůstá počet pravidel, regulujících časo-
vý průběh schůze Poslanecké sněmovny. Zákon o jednacím řádu Poslanecké 
sněmovny už ve svém původním znění z roku 1995 určoval, že je-li jedním 
z jednacích dnů schůze Sněmovny čtvrtek, zařadí se na něj body „Odpovědi 
na  písemné interpelace“ a  „Ústní interpelace“ (§ 54 odst. 4 JŘPS). Časo-
vé zařazení interpelací v  rámci čtvrtka se několikrát od  té doby změnilo, 
dnes § 111 JŘPS stanovuje na čtvrtek od 14.30 do 16.00 ústní interpelace 

337 Stenoprotokol schůze Poslanecké sněmovny, 29. 1. 2010, viz dok. 136. 
338 Stenoprotokol schůze Poslanecké sněmovny, 29. 1. 2010, viz dok. 137. 


