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Shrnutí
Většina parlamentů použila během pandemie jednání výborů se vzdáleným přístupem, a to jako
mimořádnou proceduru. Vzdálený přístup vůbec neumožnily jen Maďarsko a Rakousko. Velká
část parlamentů vzdálený přístup výslovně umožnila nebo podrobněji upravila prostřednictvím
novelizace jednacího řádu. V současné situaci se ukazuje, že jednání prostřednictvím
vzdáleného přístupu se osvědčilo, a to zejména v hybridní podobě.
Pro úpravu jednacího řádu pro mimořádné okolnosti je důležité to, aby byly nezrušitelně
stanoveny podmínky a způsoby, jak uchovat základní parlamentní principy (dodržení ústavních
kvor a většin, možnost vystoupení každého poslance, demokratické procedurální zásady,
veřejnost jednání).
Správnou cestou pro úpravu za mimořádných okolností není delegování určení parametrů
vzdáleného přístupu na vedení parlamentu nebo na předsedu parlamentu, pokud tyto principy
nejsou výslovně garantovány. O tom svědčí rozhodnutí Ústavní rady ve Francii. Ústavní rada
odmítla novelizaci proto, že základní principy nebyly garantovány, protože vytvoření nových
pravidel bylo novelou delegováno na řídicí orgány. Kromě Francie byly zrušeny mimořádné
parlamentní postupy soudní cestou ještě v Chorvatsku, kde byla novela zrušena kvůli omezení
počtu poslanců, kteří smějí být přítomni na schůzi, a v Estonsku, kde nebyla opatření ohledně
vzdáleného přístupu považována Nejvyšším soudem za úměrná situaci. Na druhou stranu není
nutné, aby všechny podrobnosti byly upraveny v jednacím řádu, protože situace pandemie se
velmi rychle mění. Optimální je kombinace pevných pravidel s tím, že o zavedení vzdáleného
jednání rozhodne orgán parlamentu, který by měl také mít pravomoc určit nezbytné technické
podrobnosti, lhůty a další záležitosti.
Komparace ukazuje, že pro vytvoření trvalého procedurálního pravidla pro vzdálený přístup
mimo mimořádné okolnosti je důležité zajistit spolehlivý hlasovací systém, který by neobtěžoval
ani poslance, ani sekretariát výboru, a který by autonomně uchovával hlasování jak poslanců
přítomných vzdáleně, tak poslanců přítomných fyzicky. Důležitá je rovněž distribuce materiálů a
orientace v nich, kdy poslanci přítomní pouze vzdáleně nesmí být znevýhodněni, pokud jsou
některé materiály poskytnuty až na jednání výboru. Komplexní cestou zvláštního parlamentního
autonomního systému se vydala už v r. 2020 Litva, když vytvořila vlastní jednací elektronický
systém, který toto vše zajišťuje.
Většinu koncepčních problémů, které vznikají při vzdáleném přístupu, se pokusila vyřešit novela
jednacího řádu Evropského parlamentu, která by se měla stát hlavním zdrojem pro případnou
novelizaci jednacího řádu Poslanecké sněmovny.
V příloze studie je obsažena tabulka, která přehledně ukazuje, které státy používají pro výbory
vzdálený přístup, zda je tento přístup upraven novelizací jednacího řádu a zda je možné vzdáleně
i hlasovat, rovněž ukazuje, zda se očekává, že bude vzdálený přístup používán i za běžného
režimu jednání výborů.

PI 1.252

3

Obsah
PŘEDPISY PRO JEDNÁNÍ VÝBORŮ ................................................................................................................................... 3
JEDNOTLIVÉ STÁTY......................................................................................................................................................... 4
EVROPSKÝ PARLAMENT ........................................................................................................................................................... 4
BELGIE (SNĚMOVNA REPREZENTANTŮ)...................................................................................................................................... 6
BULHARSKO .......................................................................................................................................................................... 6
DÁNSKO ............................................................................................................................................................................... 7
ESTONSKO ............................................................................................................................................................................ 7
FINSKO ................................................................................................................................................................................. 7
FRANCIE ............................................................................................................................................................................... 8
CHORVATSKO ........................................................................................................................................................................ 8
IRSKO (DOLNÍ KOMORA) .......................................................................................................................................................... 9
LITVA ................................................................................................................................................................................... 9
LOTYŠSKO ............................................................................................................................................................................. 9
NĚMECKO (BUNDESTAG, 2022) ............................................................................................................................................10
NORSKO .............................................................................................................................................................................10
POLSKO (SEJM) ...................................................................................................................................................................10
PORTUGALSKO ....................................................................................................................................................................11
RUMUNSKO ........................................................................................................................................................................11
ŘECKO ...............................................................................................................................................................................11
SLOVENSKO ........................................................................................................................................................................11
SLOVINSKO (NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ) ...................................................................................................................................12
ŠVÉDSKO ............................................................................................................................................................................14
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (DOLNÍ SNĚMOVNA) ..............................................................................................................................14
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (SNĚMOVNA LORDŮ) .............................................................................................................................15
ZÁVĚR A POZNÁMKY K ČESKÉ REPUBLICE ..................................................................................................................... 15
TABULKA JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ .................................................................................................................................. 17
MAPA UKAZUJÍCÍ PŘEHLEDNĚ APLIKACI VZDÁLENÉHO PŘÍSTUPU V DOLNÍCH KOMORÁCH VYBRANÝCH
EVROPSKÝCH STÁTŮ .................................................................................................................................................... 18
PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍ RADY, FRANCIE ....................................................................................................... 19
POLSKO: NOVELA JEDNACÍHO ŘÁDU ............................................................................................................................ 20
PRAMENY: ................................................................................................................................................................... 23

Předpisy pro jednání výborů
Předpisy pro jednání výborů stanoví obvykle jednací řád či stálá pravidla jednání (standing orders).
Pro přípustnost jednání vzdáleným přístupem je důležité, jak tato pravidla stanoví přítomnost
poslanců, popř. jakým způsobem regulují hlasování. Pokud není pojem přítomnosti nijak upraven,
je možno použít dosavadní znění jednacího řádu i pro vzdálené jednání a hlasování.
Pro trvalé používání vzdáleného přístupu je však třeba nově upravit i další záležitosti, aby
nedocházelo k diskriminaci dálkově přítomných poslanců, či naopak k diskriminaci poslanců
přítomných (přístup k dokumentům, přihlašování se do rozpravy apod.).
Kromě těchto záležitostí Evropský parlament řešil i verifikaci toho, zda poslanci hlasovali osobně.
Tato záležitost se u většiny ostatních parlamentů neukázala jako problematická, řada parlamentů
používala jen vizuální kontrolu, což se ukázalo pro mimořádné podmínky a početně omezené
výbory jako dostačující. Trvalé řešení to však nemůže být.
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Jednotlivé státy
Evropský parlament
Pravidla výborového jednání online
Až v prosinci 2020 (tedy ve stejné době jako byla přijata pravidla v ČR) přijal Evropský parlament
novelu jednacího řádu, a to zejména prostřednictvím čl. 237a až 237c, která vstoupila v účinnost
počátkem r. 2021. Novela výslovně umožnila vzdálené jednání pléna i výborů tím, že povolila, že
poslanci mohou vykonávat některé své funkce elektronickými prostředky. Toto je umožněno jen
pro poslance, kteří se nemohou jednání účastnit osobně. Novela stanoví, které elektronické
prostředky se mohou použít. Využití je možné, jen pokud je to nezbytné.
Podmínky použití:
- Poslanci mohou vykonávat všechny funkce, zejména mohou využívat svého práva vystoupit,
hlasovat k předloženému textu.
- Hlasování je osobní a individuálně se sčítá.
- Vzdálené jednání umožňuje všechny typy hlasování (běžné, roll call, tajné), umožňuje
verifikaci sčítání.
- Všichni poslanci hlasují stejným způsobem (ať jsou přítomni nebo jsou vzdáleni).
- čl. 167 se aplikuje v míře, která je nejvíce možná.
- informace o technickém řešení musí být „technologicky neutrální“.
- Pokud se rozhodne o možnosti vzdáleného přístupu, rozhodne předseda parlamentu rovněž
o tom, zda je přípustný v plénu nebo ve výborech, popř. jiných orgánech parlamentu. Dále
předseda rozhodne o detailech toho, jak jsou funkce vykonávány během vzdáleného přístupu
(o způsobu sčítání, o sčítání kvora a době jeho sčítání, vystavování a doručování textů, žádosti
o sloučení a rozdělení hlasování, plánování rozprav, možnost podávat ústní pozměňovací
návrhy, pořadí hlasování, stanovení lhůt pro pořad jednání a procedurální návrhy). Předseda
rovněž může stanovit maximální počet poslanců, kteří mohou být přítomni vzdáleně. Byro
předsedů přijme opatření týkající se bezpečnosti elektronických prostředků, které mají být
používány.
V současné době na počátku r. 2022 platí následující verze příslušné části jednacího řádu (české
úřední znění1):
„Článek 237a : Mimořádná opatření
1. Tento článek se použije v situacích, kdy Parlament v důsledku výjimečných a
nepředvídatelných okolností, které nemůže ovlivnit, nemůže plnit své povinnosti ani
vykonávat své výsady podle Smluv, a kdy je nezbytné dočasně se odchýlit od jeho běžných
postupů upravených jinými ustanoveními jednacího řádu za účelem přijetí mimořádných
opatření k tomu, aby mohl Parlament nadále plnit uvedené povinnosti a vykonávat uvedené
výsady. (…..)
Článek 237c : Režim distanční účasti
1. Rozhodne-li předseda v souladu s čl. 237a odst. 3 písm. d) o uplatnění režimu distanční
účasti, může Parlament jednat distančně, a to mimo jiné tak, že umožní všem poslancům
vykonávat některá z jejich parlamentních práv elektronickými prostředky.

1

Celé znění jednacího řádu je umístěno zde: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-0913-RULE-237-1_CS.html, dne 5. 2. 2022
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Rozhodne-li předseda v souladu s článkem 237b o tom, že se mají v rámci režimu distanční
účasti využít zvolené technické prostředky, použije se tento článek pouze v nezbytné míře a
pouze ve vztahu k dotčeným poslancům.
2. Režim distanční účasti zajišťuje, aby:
- poslanci mohli vykonávat svůj parlamentní mandát bez omezení, včetně svého práva
vystupovat v plénu a ve výborech, hlasovat a předkládat texty;
- poslanci mohli hlasovat jednotlivě a osobně;
- systém distančního hlasování umožnil poslancům účastnit se běžných hlasování,
jmenovitých hlasování a tajných hlasování a ověřovat, že jejich odevzdané hlasy byly
započítány;
- všichni poslanci používali jednotný hlasovací systém bez ohledu na to, zda se nacházejí
v prostorách Parlamentu, či mimo ně;
- v největší možné míře byl uplatňován článek 167;
- řešení v oblasti informačních technologií dostupná poslancům a jejich pracovníkům byla
„technologicky neutrální“;
- účast poslanců na parlamentních rozpravách a hlasování probíhala prostřednictvím
zabezpečených elektronických prostředků, které přímo a interně spravují parlamentní útvary
a dohlíží na ně.
3. Při přijímání rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 předseda určí, zda se tento režim vztahuje
na výkon práv poslanců pouze v plénu, nebo rovněž na výkon práv poslanců ve výborech nebo
jiných orgánech Parlamentu.
Předseda rovněž ve svém rozhodnutí určí, jak budou práva a postupy, jež nelze náležitě
vykonávat bez fyzické přítomnosti poslanců, upraveny po dobu trvání tohoto režimu.
Tato práva a postupy se týkají mimo jiné:
- způsobu, jakým se počítá přítomnost na denních zasedáních nebo na schůzích;
- podmínek, za nichž se podává žádost o zjištění usnášeníschopnosti;
- předkládání textů;
- žádostí o dílčí a oddělené hlasování;
- přidělení řečnické doby;
- plánování rozprav;
- předkládání ústních pozměňovacích návrhů a vznášení námitek k nim;
- pořadí hlasování;
- dob a lhůt pro stanovení pořadu jednání a podání procesních návrhů.
4. Pro účely uplatňování ustanovení článků týkajících se usnášeníschopnosti a hlasování
v jednacím sále se má za to, že poslanci, kteří se účastní distančně, jsou fyzicky přítomni
v jednacím sále.
Odchylně od čl. 171 odst. 11 mohou poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, jednou v průběhu
denního zasedání odevzdat písemné prohlášení, které je přílohou doslovného záznamu
z rozpravy.
Předseda může v nezbytných případech určit, jakým způsobem mohou poslanci během
uplatňování režimu distanční účasti využívat jednací sál, a zejména stanoví nejvyšší počet
poslanců, kteří smějí být fyzicky přítomni.

5
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5. Přijme-li předseda podle odst. 3 prvního pododstavce rozhodnutí o uplatnění režimu
distanční účasti na výbory nebo jiné orgány, odst. 4 první pododstavec se použije obdobně.
6. Předsednictvo přijme opatření týkající se fungování a zabezpečení elektronických
prostředků využívaných podle tohoto článku v souladu s požadavky a standardy stanovenými
v odstavci 2.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
V parlamentu se používá vzdálené jednání jak pro plénum, tak pro orgány parlamentu, v hybridní
podobě. Problematické bylo zejména technické řešení pro online přenos překladů pro poslance.
Pro běžnou situaci však pravidla určena nejsou, jsou stanovena jen pro mimořádné okolnosti.2
Belgie (Sněmovna reprezentantů)
Pravidla výborového jednání online
Před pandemií nebylo zakázáno, aby poslanci mohli sledovat jednání online. Ale nebyli považováni
za přítomné. Z tohoto důvodu byl jednací řád změněn v březnu 2020 a je možno, vzhledem
k úpravě přítomnosti poslance a technice hlasování, pořádat vzdálené nebo hybridní jednání pléna
i výborů. Podle ustanovení čl. 25, 26, 42 a 58 jednacího řádu je toto možné „za podmínky vážné a
výjimečné situace ohrožující veřejné zdraví, která brání poslancům být fyzicky přítomni.“ Mimo tyto
podmínky není možno vzdálené jednání, resp. tzv. elektronické hlasování, organizovat. Podstatou
novelizace jednacího řádu je, že poslanci, kteří se účastní vzdáleně, jsou považováni za přítomné,
jejich elektronické hlasování je sčítáno, jako by byli přítomni. (čl. 58: (..)„V případě uvedeném
v článku 42, odst. 3bis, se hlas odevzdaný před ukončením hlasování vzdáleným elektronickým
hlasováním považuje za hlas podepsaný“).
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Některé výbory vzdálené jednání nepořádaly, zejména kvůli nedostatku vybavených místností.
Většina výborů pořádala hybridní jednání, kdy byla fyzická přítomnost na výborech možná.
Pro běžné použití vzdáleného přístupu jako plnohodnotné náhrady přítomnosti poslanců by bylo
třeba pravidla změnit.
Bulharsko
Pravidla výborového jednání online
6. 11. 2020 byla přijata novela jednacího řádu, která umožnila vzdálené jednání jak pléna, tak
výborů. Na jejím základě byla usnesením přijata pravidla pro plénum, která jsou podmíněna izolací
nebo karanténou poslance, který je přítomen pouze vzdáleně.

2

The European Parliament in the time of coronavirus https://www.robertschuman.eu/en/doc/ouvrages/EN_European_Parliament_2.pdf
„The deployment of a complex, multilingual solution would normally have taken several months if not years. Parliament
services speeded up the required specific technical tests to allow for the immediate deployment of the system which
was successfully used for the first time to hold the extraordinary meetings of the Conference of Presidents on 19 March
2020 and of the Bureau on 20 March 2020. From 19 March until 30 November 2020 the remote multilingual meeting
system was used for over 1 680 meetings with more than 138 000 participants in total. Since October 2020, Parliament
services are deploying a new version of the platform. It includes improvements in sound quality and a multi-view option
to enhance interactivity in the discussions. Since the second plenary session held in October 2020, Members can also
intervene remotely from Parliament’s Liaison Offices (EPLOs) in the Member States. The overall assessment of the first
ever hybrid plenary sessions is positive. No major technical issues were reported as regards the delay of interventions,
quality of the streaming or connections“.
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Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Výbory vzdáleně v období pandemie nejednaly. Jednání online mimo pandemickou krizi je sice
jednacími pravidly umožněno, a to jak ve výborech, tak v plénu, ale vyžadovalo by nové detailní
usnesení komory.
Dánsko
Pravidla výborového jednání online
Pravidla pro vzdálené jednání byla přijata ještě před pandemií a platí dosud.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Výbory mohou jednat zcela vzdáleným přístupem. O použití mimo pandemii se uvažuje a diskutuje
se o tom.
Estonsko
Pravidla výborového jednání online
V březnu 2020 byla projednána ústavně právním výborem interpretace jednacího řádu, která
umožnila za podmínky, že jiná možnost není kvůli mimořádným okolnostem k dispozici, vzdálený
přístup jak v plénu, tak ve výborech. Vyloučeno je tak jen vzdálené jednání orgánů, na kterém se
jedná s informacemi obsahujícími státní tajemství. Následně byla přijata novela jednacího řádu,
která platí od 12. 6. 2020.
Nejvyšší soud v Estonsku rozhodoval o prováděcím usnesení o vzdáleném způsobu jednání, které
bylo přijato na podzim r. 2021 na dobu určitou. Usnesení prohlásil Nejvyšší soud za nezákonné,
a to 23. 12. 2021, v době, kdy už usnesení o vzdáleném přístupu neplatilo. Rozhodnutí parlamentu,
která byla takto přijata, zůstávají v platnosti.3 Nejvyššímu soudu se zejména nelíbilo, že se mohli
vzdáleně účastnit všichni poslanci, bez ohledu na jejich zdravotní stav.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Výbory se scházely online. Prodloužení možnosti vzdáleného jednání mimo pandemii je
problematické, ale legislativně možné, ovšem s ohledem na Nejvyšší soud bude třeba zavést
přísnější režim.
Finsko
Pravidla výborového jednání online
Omezené vzdálené jednání výboru existovalo už před pandemií, ale jen pro úzce vymezené
procedury, např. veřejné konzultace, odborné diskuse apod. Parlament schválil v říjnu 2020
dočasnou novelu jednacího řádu, s platností do září 2021 (podle uveřejněného současného znění
jednacího řádu platnost prodloužena nebyla).
Znění jednacího řádu pro jednání výborů:
„§ 80b
Schůze výboru vzdáleným přístupem
Výbor se může sejít na schůzi s použitím nástrojů IT, pokud jsou tyto nástroje odsouhlaseny
Radou předsedů (schůze výboru se vzdáleným přístupem). Předseda výboru rozhodne o schůzi
výboru se vzdáleným přístupem. Podmínkou pro schůzi se vzdáleným přístupem je to, že ti,
kteří se mají schůze účastnit nebo být přítomni, mají zabezpečené připojení (vzdálený přístup)
mezi sebou. Organizace schůze se vzdáleným přístupem musí zabezpečit, že rozprava se
vzdáleným přístupem může být vedena důvěrně a že osoby rozpravy se neúčastnící se
nedostanou k informacím o záležitostech, které byly projednávány vzdáleným přístupem
3

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=5-21-32/8, dne 6. 2. 2022
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dříve, než se stanou veřejnými. Osoba navštěvující schůzi prostřednictvím vzdáleného
přístupu je povinna zajistit, aby nebyly jiné osoby přítomny v místnosti (ze které přenáší)
během schůze. Utajené dokumenty a záležitosti nesmí být debatovány na schůzi se
vzdáleným přístupem.
Povinnost důvěrnosti a zákaz jejího porušení jsou upraveny v § 43c.“
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Jednání prostřednictvím vzdáleného přístupu a vzdáleným hlasováním vyžaduje usnesení
parlamentu. Aktivace vzdáleného přístupu fungovala zejména na jaře 2021 a poté na podzim 2021,
vždy na omezený časový úsek. Uvažuje se o tom, že by ustanovení mohlo být platné trvale, zatím
to nebylo schváleno.
Francie
Pravidla výborového jednání online
Pravidla byla schválena Konferencí předsedů v březnu 2020, na začátku prvního lockdownu,
o zahájení vzdáleného jednání a stanovení dalších pravidel mohl poté rozhodnout předseda
komory. Pravidla nebyla koncipována jako trvalá, ani celková – šlo pouze o umožnění účasti
poslanců, kteří se nemohou dostavit (hybridní režim, bez obvyklého hlasování).
Poté byla ustavena pracovní skupina, která koncipovala usnesení komory upravující pravidla
vzdáleného rozhodování ve výborech, které mělo přijmout plénum Národního shromáždění.
Usnesení muselo být podrobeno předběžné ústavní kontrole Ústavní rady. Rozhodnutí Ústavní
rady ze dne 1. dubna 2021 argumentuje tím, že ustanovení usnesení jsou příliš obecná a neomezují
možnosti derogovat prostřednictvím rozhodnutí orgánů komory jednací řád v jakémkoli směru
(viz příloha práce), proto bylo usnesení prohlášeno Ústavní radou za zcela odporující francouzské
ústavě.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Všechny výbory jednaly se vzdáleným přístupem hybridně, bez toho, že by bylo umožněno běžné
hlasování nepřítomných poslanců. O trvalém opatření ohledně vzdáleného přístupu poslanců se
po rozhodnutí Ústavní rady neuvažuje (informace z podzimu 2021).
Chorvatsko
Pravidla výborového jednání online
Jednací řád – jeho novela z listopadu 2020 umožnila jednání se vzdálenou účastí, a to jak pléna,
tak výborů. Jednání je vázáno na existenci pandemie. Část novely jednacího řádu byla zrušena
dvěma nálezy ústavního soudu, zejména z toho důvodu, že novela nařizovala omezený počet
poslanců, kteří mohou být přítomni. Nyní platí nové ustanovení čl. 293b jednacího řádu, které
umožňuje vzdálený přístup jen těch poslanců, u kterých je pro to důvod.4
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Výbory běžně jednaly prostřednictvím celkového vzdáleného přístupu (nikoliv jen hybridně).
O použití online jednání mimo krizi se neuvažuje, zatím to nebylo v parlamentu projednáváno.

4

Část novely: „Schůze pracovních orgánů parlamentu mohou být organizovány a přenášeny při použití elektronických
prostředků, tedy audio nebo videokonferencí. Členům parlamentu, kteří z důvodů odst. 1 nemohou být přítomni
v místnosti, kde se koná zasedání, je umožněna rozprava a hlasování prostřednictvím elektronických prostředků,
audio/video konferencí, tak jak to rozhodne předsednictvo parlamentu.“
In: https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/Croatian-Parliament-Standing-Orders_ConsolidatedText_November-2020.pdf
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Irsko (dolní komora)
Pravidla výborového jednání online
V irské dolní komoře byla možnost vzdálené účasti poslanců ve výborech stanovena ještě před
pandemií. Není ale umožněno hlasování.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Výbory jednaly hybridně, a to zejména po dobu pandemie. Pokud bylo třeba hlasování, byla
nezbytná fyzická účast poslanců. Pro budoucnost se neplánuje změna – vzdálená účast bude
umožněna, nikoliv však hlasování.
Litva
Pravidla výborového jednání online
Pravidla pro vzdálené jednání pléna a výborů i dalších orgánů parlamentu byla stanovena jednacím
řádem, a to v březnu 2020, v čl. 186 jednacího řádu. Ustanovení zní:
„Pokud je vyhlášen mimořádný stav nebo je vyhlášen zákaz vycházení, což může ohrozit práci
Seimasu, vzhledem k objektivním okolnostem, které mohou ohrozit zdraví a/nebo život členů
Seimasu, a proto se poslanci se nemohou scházet na zasedání Seimas v budově Seimasu,
mohou se schůze Seimasu konat na dálku na základě rozhodnutí předsednictva Seimasu. […]
Čl. 18611.
Organizace práce parlamentních výborů, komisí a jiných orgánů parlamentu v nouzovém
stavu
1. Na základě rozhodnutí Rady parlamentu mohou být schůze výborů a komisí organizovány
a rozhodnutí mohou být přijímána vzdáleným přístupem prostřednictvím elektronických
nástrojů v reálném čase. Pokud jsou rozhodnutí výborů a komisí přijata tímto způsobem, je
nezbytné zajistit identifikaci členů parlamentu a zanesení výsledků hlasování; pokud je to
možné, je zpracováváno audio nahrávání schůze a schůze je přenášena na webové stránce
parlamentu. 2. Činnosti jiných orgánů parlamentu, než které jsou upraveny v bodu 1 tohoto
ustanovení, musí být koordinovány Radou parlamentu. […]“
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
V praxi se řada orgánů scházela při použití vzdáleného přístupu, včetně hlasování. Vzdálený přístup
nemůže být použit, pokud se jedná o utajovaných informacích. Pro období mimo pandemii není
možno těchto nástrojů použít. Je však pravděpodobné, že vzdálený přístup bude použit
po novelizaci předpisů i v budoucnu, vzhledem k tomu, že se osvědčil.
Lotyšsko
Pravidla výborového jednání online
Pravidla byla nastavena presidiem parlamentu v červnu 2020, a to jak pro vzdálené jednání pléna,
tak výborů. Jednací řád výslovně změněn nebyl.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
V praxi se jedná většinou hybridně, vzdálené hlasování je umožněno. Zatím se uvažuje o tom, že
by bylo vzdálené jednání aplikováno i mimo pandemii. Technické kroky se pro to dělají, v r. 2020
byl vytvořen interní systém „e-Saeima“, který dovolí ochráněnou účast i personifikované hlasování
poslanců odkudkoli a kdykoli, k němu byli poslanci vyškoleni.
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Německo (Bundestag, 2022)
Pravidla výborového jednání online
Byla přijata dočasná novela jednacího řádu § 126a (byla vícekrát měněna a prodlužována), která
nyní stanoví:
„§ 126a5
Mimořádné použití jednacího řádu z důvodu ohrožení způsobeného covidem-19
(1) Odchylně od § 45 odst. 1 je Spolkový sněm usnášeníschopný, je-li v zasedací místnosti
přítomna více než čtvrtina členů.
(2) Přítomni ve smyslu § 67 věty 1 jsou i ti členové, kteří se účastní schůze elektronickými
komunikačními prostředky.
(3) Výbory, včetně Výboru pro ověřování voleb, imunit a jednacího řádu, mohou rovněž
pověřit svého předsedu provést (písemné) hlasování podle § 72 mimo schůzi i v průběhu
zasedacích týdnů, elektronické komunikační prostředky lze použít i pro hlasování a přijímání
usnesení odchylně od § 48 odst. 1 věty 1 (kde je popsáno hlasování povstáním).
4. Veřejná jednání výborů a veřejná slyšení mohou být rovněž vedena tak, že je umožněn
přístup veřejnosti jen prostřednictvím elektronických přenosových prostředků.
(5) § 126a se ode dne 19. března 2022 již nepoužije. Před tímto dnem může být nařízení
kdykoli zrušeno usnesením Spolkového sněmu."
Vzdálené jednání mohou organizovat jak výbory, tak plénum. Nesmí tak však tímto způsobem
jednat veřejnosti uzavřené komise, které mohou projednávat utajené informace.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Jak je možné vyčíst z novely jednacího řádu, výbory mohly hlasovat i jednat vzdáleně. Pro období
mimo pandemii by bylo nutno novelu jednacího řádu přizpůsobit, tedy novelizovat jak znění, tak
účinnost.
Norsko
Pravidla výborového jednání online
Pravidla vzdáleného jednání byla stanovena na základě čl. 79 jednacího řádu, který stanoví, že
Storting může rozhodnout, že se některá ustanovení derogují za mimořádných okolností.
Parlament v březnu 2020 rozhodl, že se derogují některá pravidla o kvorech a hlasování
ve výborech, takže členové výborů nemuseli být přítomni fyzicky. Hlasovací pravidla zůstala
nezměněna, předsedové výborů museli zajistit, aby bylo hlasování zdokumentováno.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Výbory jednaly jak plně online, tak v některých případech hybridně. Pro budoucnost se jednalo
o přípravě novely jednacího řádu, která by umožnila vzdálené jednání i za běžných okolností. Podle
jednoho z návrhů by předseda výboru mohl rozhodnout, že se bude jednání výboru konat
vzdáleným přístupem. Novela zatím nebyla schválena (konec roku 2021).
Polsko (Sejm)
Pravidla výborového jednání online
V Sejmu byla v březnu 2020 přijata novela jednacího řádu, která umožnila vzdálené jednání pléna,
a to za mimořádných okolností, zejména v době epidemického stavu. Vzdálený přístup byl
umožněn i pro výbory a jiné orgány Sejmu. Překlad novely viz níže v příloze.
5

https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/go_btg/go12-245174, dne 6. 2. 2022
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Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Vzdálený přístup se běžně používal, bez větších problémů. Pro mimokrizové použití by bylo třeba
novelu jednacího řádu změnit.
Portugalsko
Pravidla výborového jednání online
Jednací řád nezakazuje vzdálené jednání, takže byla tato jednání zavedena prostřednictvím praxe,
když byla vzata na vědomí Konferencí předsedů a Konferencí předsedů výborů, a to v březnu 2020.
Jednání výborů o utajovaných informacích bylo jediné, které se takto nemohlo konat.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Vzdálená jednání výborů se rozjížděla v různých formátech na jaře r. 2020, hlasování
prostřednictvím videokonference bylo akceptováno. O vzdáleném jednání mimo pandemii se
zatím neuvažuje.
Rumunsko
Pravidla výborového jednání online
Obě komory schválily na jaře 2020 následující obsah změny jednacího řádu: „Při výjimečných
situacích úředně vyhlášených příslušnými úřady se budou schůze Stálého výboru, Výboru předsedů
parlamentních klubů, výborů i pléna uskutečňovat prostřednictvím elektronických nástrojů,
sledujíce proceduru, která bude schválena rozhodnutím Stálého výboru. Výbor předsedů
parlamentních klubů může pozměnit proceduru konečného hlasování u návrhu zákona, který je
na programu pléna.“
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Opatření byla napadena u ústavního soudu opozicí s tím, že změny měly být přijaty přímo jako
novely jednacích řádů, nikoliv opatřením Stálého výboru. Ústavní soud návrh zamítl.6
V současnosti už byla možnost vzdáleného jednání omezena.
Řecko
Pravidla výborového jednání online
Vzhledem k tomu, že jednací řád nebránil vzdálenému jednání, jednaly výbory za pandemie online,
aniž by došlo ke změně pravidel jednacího řádu.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
O vzdáleném jednání rozhodla Konference předsedů. Teoreticky by tento nástroj – rozhodnutí
Konference předsedů - mohl být použit i mimo mimořádné okolnosti.
Slovensko
Pravidla výborového jednání online
Jednací řád nebyl za pandemie změněn. Ani jiné centrální orgány nestanovily, jak používat
vzdálený přístup, proto si výbory stanovily pravidla samy. Novela jednacího řádu začala platit až
v září 2021, jedná se o § 60a jednacího řádu.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Výbory před novelou jednaly zejména hybridně. Po novele jednacího řádu platí následující:
„§ 60a
Rokovanie výborov počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu
(1) Verejná schôdza výboru sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo aj v čase
vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, ak činnosť nevykonáva Parlamentná rada
6

TăNăSESCU, Elena-Simina a Bogdan DIMA. The Role of the Romanian Parliament during the COVID-19 Sanitary Crisis.
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Slovenskej republiky podľa osobitného zákona (ďalej len „krízová situácia“), môže uskutočniť
aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie,
ktoré slúžia na prenos obrazu a zvuku (ďalej len „online forma“), a to na základe rozhodnutia
predsedu výboru alebo ak o to požiada aspoň tretina členov výboru najneskôr 48 hodín pred
začiatkom zvolanej schôdze výboru. Predseda oznámi svoje rozhodnutie podľa prvej vety
členom výboru najneskôr 24 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze výboru. Podrobnosti
rokovania počas krízovej situácie si výbor upraví v podrobnejších pravidlách svojho rokovania.
(2) Verejná spoločná schôdza výborov podľa § 56 sa počas krízovej situácie môže uskutočniť
aj online formou, a to na základe návrhu predsedu určeného gestorského výboru a po dohode
s ostatnými predsedami výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, alebo ak o to
požiada aspoň tretina poslancov, ktorí sú členmi výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej
schôdzi. Predsedovia výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, oznámia svoju
dohodu podľa prvej vety členom výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, najneskôr
24 hodín pred začiatkom zvolanej spoločnej schôdze výborov. Členovia výborov, ktoré majú
rokovať na spoločnej schôdzi, môžu požiadať o konanie spoločnej schôdze výborov podľa
prvej vety najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolanej spoločnej schôdze výborov.
(3) Člen výboru sa považuje za prítomného na schôdzi výboru konanej podľa odseku 1 svojou
účasťou v určenej rokovacej miestnosti výboru alebo účasťou na schôdzi výboru online
formou.
(4) Navrhovateľ a iné osoby sa zúčastňujú na schôdzi výboru konanej podľa odseku 1 účasťou
v určenej rokovacej miestnosti výboru alebo účasťou na schôdzi výboru online formou.
(5) Na rokovanie výboru podľa odseku 1 počas krízovej situácie sa ustanovenia § 52 až 56
použijú rovnako.“
Z ustanovení tedy vyplývá, že za běžné situace není vzdálený přístup možný.
Slovinsko (Národní shromáždění)
Pravidla výborového jednání online
V dubnu 2020 byla přijata změna jednacího řádu (46/20), a to pro hybridní vzdálené jednání
schůze, ovšem jen pro záležitosti, které nesnesou odkladu. Novela pro plénum se vztahuje i
na schůze výborů. Ustanovení jednacího řádu čl. 93a:
„(1) V případě přírodní nebo jiné vážné katastrofy (mimořádné okolnosti) může předseda
Národního shromáždění svolat schůzi s jednáním distančním způsobem na základě
rozhodnutí Rady Národního shromáždění, pokud schůze za fyzické přítomnosti poslanců
představuje riziko pro zdraví a bezpečnost poslanců, a pokud je nutné rozhodnout o věcech,
které nelze zpozdit.
(2) O existenci mimořádných okolností uvedených v zákoně rozhoduje Rada podle
předchozího odstavce tohoto článku a o svolání a konání jednání na dálku podle čl. 58 tohoto
jednacího řádu. Rozhodnutí je přijato, pokud návrh podpoří předsedové poslaneckých klubů,
jejichž členové tvoří alespoň dvě třetiny všech poslanců Národního shromáždění. Rada
po rozhodnutí o vedení zasedání určí pořad schůze, lhůty k projednání bodů a lhůty, v nichž
musí parlamentní orgán připravit usnesení a předložit předsedovi Národního shromáždění
bod k projednání, stejně jako termín a čas rozpravy a způsob hlasování. Schůze Rady, na
kterých má být rozhodnuto o svolání a vzdáleném jednání pléna Národního shromáždění,
nepodléhají lhůtám podle čl. 21 odst. 5 a v čl. 21 odstavcích 8 – 11 jednacího řádu. Schůze
Rady je svolána nejpozději den před schůzí pléna.
(3) Vzdálená schůze je jednání, kterého se někteří poslanci účastní mimo sídlo Národního
shromáždění prostřednictvím informačních a komunikačních technologií umožňujících
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dálkově debatovat a hlasovat. Rozhodnutí o účasti či neúčasti na schůzi mimo sídlo
Národního shromáždění sděluje poslanec předsedovi Národního shromáždění během lhůty
stanovené Radou při rozhodování o konání schůze. Pokud tak neučiní v rámci stanovené
lhůty, může se poslanec zúčastnit zasedání pouze v sídle Národního shromáždění. Pokud se
poslanec účastní schůze mimo sídlo Národního shromáždění, musí zajistit, aby jeho
komunikační zařízení bylo připojeno k síti, která umožňuje přenos obrazu a zvuku popř. pouze
zvuku.
(4) Pořad jednání vzdálené schůze Národního shromáždění je určen v oznámení o svolání
schůze.
(5) Vzdálená relace se provádí pomocí zabezpečené informační a komunikační technologie
umožňující přenos a záznam obrazu a zvuku nebo pouze zvuku v takové kvalitě, aby bylo
možné bez pochybností určit totožnost poslance účastnícího se schůze mimo sídlo Národního
shromáždění. Vzdálené relace se zaznamenávají.
(6) Při zjišťování, zda je schůze usnášeníschopná, se poslanci, kteří jsou fyzicky přítomni v sídle
Národního shromáždění a ti, kteří se účastní zasedání na dálku prostřednictvím zabezpečené
informační a komunikační technologie, považují za přítomné.
(7) Vzdálená schůze rozhoduje pouze o otázkách, o nichž se hlasuje veřejně. Hlasují poslanci
účastnící se schůze v sídle Národního shromáždění v souladu s články 87 a 88 tohoto
jednacího řádu. Poslanci účastnící se schůze mimo sídlo Národního shromáždění hlasují
pomocí hlasovacího zařízení; pokud takové zařízení neexistuje, hlasují tak, že se prohlásí
„pro“, „proti“ nebo „zdrželi se“ zvednutím zelené (PRO) nebo červené (PROTI) karty, nebo
jiným dohodnutým způsobem, který jasně ukazuje vůli poslance.
(8) Je-li relace vedena pomocí zabezpečené informační a komunikační technologie a
informačním systémem Národního shromáždění, materiály oprávněných navrhovatelů a
záznamy o hlasování jsou neprodleně zveřejněny na webových stránkách Národního
shromáždění.
(9) Po skončení schůze sepíše předseda Národního shromáždění zápis, který je zveřejněn
v informačním systému a na webových stránkách Národního shromáždění. Zápis obsahuje
informace o účasti, jména poslanců, kteří oznámili účast na vzdálené schůzi, rozhodnutí
přijatá Národním shromážděním, výsledky jednotlivých hlasování a hlasování jednotlivých
poslanců.
Článek 93b
(1) Předseda pracovního orgánu parlamentu svolává schůzi se vzdáleným přístupem pouze
k projednání věcí, které má projednávat Národní shromáždění na zasedání se vzdáleným
přístupem.
(2) Předseda pracovního orgánu svolá a uskuteční schůzi se vzdáleným přístupem ve lhůtě
uvedené v čl. 93a odst. 2.
(3) Na vzdálené schůze pracovních orgánů se nevztahují ustanovení článků 43, 44, 46, 49, čl.
51 odst. 2, čl. 52 odst. 2 a článku 119 tohoto jednacího řádu. Pro svolávání a vedení schůzí
pracovních orgánů se vzdáleným přístupem platí přiměřeně ustanovení tohoto jednacího
řádu o zasedáních se vzdáleným přístupem Národního shromáždění.“
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Výbory vzdálený přístup během pandemie ve skutečnosti neaplikovaly, vzdáleně jednalo jen
plénum. Novelizace jednacího řádu upravující vzdálené jednání se nevztahuje na běžnou dobu,
protože vyžaduje, aby se jednalo o stav velkých neštěstí, epidemie nebo podobných mimořádných
situací. K běžnému použití by bylo třeba ustanovení novelizovat.

PI 1.252

14

Švédsko
Pravidla výborového jednání online
Pravidla byla přijata prostřednictvím novely jednacího řádu v červnu 2020 (čl. 7.16.1). Plénum
nebo jeho předseda může na základě mimořádných okolností rozhodnout, že se povolí vzdálené
jednání výborů. Pokud je takto rozhodnuto, mohou členové nebo místopředsedové výboru být
přítomni na jednání výboru vzdáleným přístupem. Předsedající nemůže být účasten vzdáleným
přístupem. Je odpovědností předsedy výboru, že zajistí všechny bezpečnostní a organizační
záležitosti pro jednání výboru, včetně bezpečného a dokumentovaného hlasování přítomných
členů.
Zajímavostí je, že švédský parlament měl povolen výjimečně vzdálenou přítomnost člena výboru
ještě před pandemií, a to na základě žádosti a rozhodnutí výboru.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Výbory běžně jednaly hybridním způsobem. Zvláštní pravidla platí pro výbor EU, který není
považován za legislativní výbor.
Mimo mimořádné okolnosti není všeobecná vzdálená účast členů zatím možná, nicméně se změna
pravidel dá očekávat.
Spojené království (Dolní sněmovna)
Pravidla výborového jednání online
V březnu 2020 Sněmovna rozhodla o dočasném pravidlu (temporary order), které umožňovalo
stálým výborům (select commitees) vést jednání se vzdáleným přístupem (a to vždy po omezenou
dobu, v červnu a v červenci 2020 a v lednu a dubnu 2021). Nyní se toto pravidlo uplatňuje
od 21. června 2021. Pravidlo umožňuje jednak vést vzdálené jednání schůzí select committees
ohledně „private meetings“ a „oral evidence“,7 a to prostřednictvím Zoomu. Kromě těchto bodů
pořadu, které se mohou konat plně online, může být jiný typ jednání těchto výborů jen hybridní.
Vedle této dočasné novelizace byly jinými pravidly dočasně suspendovány některé další části
jednacích pravidel, souhrnně řečeno od r. 2020 došlo k řadě změn a upřesnění, které umožnily
jednání jak prezenční, tak online, a to i v případě pléna a jiných formátů. Umožněno bylo i hybridní
jednání pléna, změněny byly hlasovací procedury pléna, aby nedocházelo k soustředění osob
na jednom místě, aj.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Praxe select committees v hybridním jednání byla a je během pandemie běžná. Hlasování se dělá
tak, že hlasy zjišťuje pracovník výboru bez ohledu na to, jak se poslanci účastnili. Výbory
legislativního typu možnost vzdáleně jednat nezískaly, jednaly jen s osobní přítomností poslanců
a hlasovaly běžným způsobem.
Momentální úprava jednacích pravidel neumožňuje, aby při běžném provozu select committees
jednaly vzdáleným přístupem8. Pokud by však bylo pravidlo změněno na trvalé, bylo by to možné.
Vláda v r. 2021 nesouhlasila s tím, aby select committees, které vykonávají kontrolní funkci vůči
exekutivě, jednaly vzdáleným způsobem.

7
8

Jedná se o různé typy jednání výborů s ohledem na účast veřejnosti.
https://committees.parliament.uk/work/266/procedure-under-coronavirus-restrictions/publications/
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Materiál týkající se jednání Procedurálního výboru (Procedure Commitee) House of Commons
Procedurální výbor House of Commons se zabývá procedurálními otázkami jednacího řádu. Má 4
odborníky a 17 členů – poslanců. Během pandemie vytvořil 8 zpráv zabývajících se procedurálními
záležitostmi, hodnotil způsob jednání výborů a jiných orgánů, spolupráci s vládou apod.9
Spojené království (Sněmovna lordů)
Pravidla výborového jednání online
Jednací pravidla byla změněna 22. května 2020, a to usnesením
pléna o hybridním systému jednání sněmovny. Pravidla (Guidance
on Hybrid House and Hybrid Grand Committee) byla prozatím
vícekrát pozměněna a mají 16 stránek.10 Plénum Sněmovny lordů
jedná podle těchto pravidel v hybridním režimu, kdy musí být berla
umístěna na obvyklém polštářku, nejméně 3 členové se musí
jednání účastnit fyzicky. Ostatní členové se mohou účastnit online se všemi svými právy, včetně
hlasování. Ostatní pravidla jednání jsou částečně pozměněna, zejména se musí členové
do rozpravy hlásit dostatečnou dobu předem a být na seznamu. Jednání jsou natáčena a
uchovávána pro účely veřejnosti. Podobná pravidla platí pro další orgány Sněmovny lordů.
Praxe výborového jednání online, jednání mimo krizi
Všechny „select comittees“ Sněmovny lordů jednaly online – vzdáleným přístupem, a to včetně
hlasování. Pro plénum i ostatní orgány platí, že každý člen, který nemá přístup ke vzdálenému
hlasování, to musí oznámit celý den předem. Předsedající může kdykoliv hlasování přerušit, pokud
se ukáže technický problém. Může i hlasování zrušit, pokud byl ohlášen technický problém
okamžitě po odhlasování.

Závěr a poznámky k České republice
Z komparace vyplývá několik zjištění, která mohou být užitečná pro případnou zákonnou úpravu
vzdáleného přístupu pro výbory pro komory Parlamentu ČR. Připomínáme, že pro Poslaneckou
sněmovnu bylo přijato jednací usnesení č. 1390/8. VO, které upravuje základní parametry použití
vzdáleného přístupu v době pandemie.
K parametrům pravidel z hlediska ústavních úprav pro trvalé použití vzdáleného přístupu:
- úprava musí být zpracována tak, aby nebylo zasaženo do ústavních většin ani kvór, a to ani
nepřímo (úprava nesmí být pro vzdálené připojené poslance nepohodlná ani technicky
obtížná apod., tito poslanci nesmí být z hlediska dosažení účasti, vystoupení a hlasování
diskriminováni). S tím souvisí rozhodnutí o tom, zda připustit plnou vzdálenou účast nebo jen
hybridní způsob. Pokud by byl připuštěn jen hybridní vzdálený přístup, je třeba uvažovat
o jeho podmínkách, aby nedošlo k opačnému efektu – tedy k diskriminaci poslanců, kteří musí
být přítomni. Z tohoto hlediska je třeba uvažovat o stanovení parametrů četnosti vzdáleného
přístupu na jednoho poslance či na klub apod., nebo o podmínkách použití vzdáleného
přístupu (nemoc, vzdálenost apod.),
- je třeba umožnit vzdálený přístup pro poslance, kteří nejsou členy výboru, ale mají právo se
účastnit, stejně jako osoby do výboru pozvané,
9

https://committees.parliament.uk/publications/5077/documents/50286/default/ Toto je adresa osmé zprávy
Procedurálního výboru.
10
Guidance On Hybrid House And Hybrid Grand Committee From The Procedure And Privileges Committee: 6th
Edition, 24 November 2020, To Take Effect From 24 November. Dostupné z:
https://committees.parliament.uk/publications/3627/documents/35871/default/.
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- úprava musí být zpracována tak, aby byly přítomnost poslanců a jejich hlasování
zdokumentovány ve všech případech, kdy je to zákonem předepsáno,
- úprava musí být zpracována tak, aby vyloučila jednání o utajovaných skutečnostech, vzhledem
k tomu, že nelze zajistit, aby byla u vzdáleného přístupu zajištěna jen přítomnost poslance,
- úprava musí být zpracována tak, aby byla umožněna jak přímá účast veřejnosti (pokud se má
jednat o hybridní jednání), pokud se má jednat o plný vzdálený přístup, je z hlediska veřejnosti
jednání nezbytný přenos, a to včetně toho, jak poslanci hlasují (na stejné nebo srovnatelné
úrovni, jako je tomu v jednacím sále).
K parametrům z hlediska stability právní úpravy a informací pro veřejnost:
- je třeba stanovit jednotnou platformu, na které se bude vzdálený přístup provádět a
dokumentovat.
K parametrům z hlediska technické vhodnosti:
- je třeba sjednotit platformy, nejlépe vytvořit parlamentní platformu pro vzdálený přístup,
- některé parlamenty hovoří o „technologické neutralitě“, čímž se rozumí možnost použití
systému ve všech přístrojích,
- komparace ukazuje, že je nutno stanovit určité zvláštní režimy pro situace, kdy se vzdálený
přístup některému poslanci nepodaří (před schůzí, při schůzi nebo při hlasování),
- komparace ukazuje, že některé státy volí jako nástroj, který nahrazuje technickou
personifikaci hlasování, nepřetržité nahrávání poslanců bez vypínání videa při hlasování. Je
otázkou, zda jde o vhodné trvalé řešení, spíše nikoliv.
Z hlediska poznatků komparace je možno konstatovat, že usnesení Poslanecké sněmovny
č. 1390/8. VO splnilo většinu parametrů, které státy (a soudy) vyžadují pro vzdálený přístup
v případě výborového jednání. Pochybnosti vzbuzuje pouze oprávnění výboru určit jiný způsob
hlasování – toto je jako trvalá úprava z hlediska jistoty poslance, jak bude vykonávat svůj
mandát, nepřijatelné.
Pro trvalou aplikaci vzdáleného přístupu je třeba vytvořit detailnější úpravu a podpořit ji pokud
možno autonomním technickým řešením.
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Tabulka jednotlivých států
(„?“ znamená, že se údaj nepodařilo zjistit)
Stát

Povolení jednání
online ano/ne, odkdy

Nová pravidla
stanovena jednacím řádem
ano/ne

Možnost použití
pravidel mimo
pandemii

Povoleno
hlasování
online ano/ne

Evropský parlament

Ano

Ano, podzim 2020

Ne

Ano

Belgie

Ano, 3. 2020

Ano, 3. 2020

Ne

Ano

Bulharsko

Ano

Ano, 11. 2020

Ne

Ano

Dánsko

Ano (před pandemií)

Ano

Ne

Ano

Estonsko

Ano

Ano, 6. 2020

Ano

Ano

Finsko

Ano, 10. 2020

Ano, 10. 2020

Ne

Ano

Francie

Ano, 3. 2020

Ne

Ne

částečně

Chorvatsko

Ano, 9. 2020

Ano, 9. 2020

Ne

Ano

Irsko

Ano (před pandemií)

Ano

Ano

Ne

Itálie (Sněmovna
reprezentantů)

Ano

?

Ne

Ano

Litva

Ano, 3. 2020

Ano, 3. 2020

Ne

Ano

Lotyšsko

Ano, 2020

Ne, pouze konferencí
předsedů

Ne

Ano

Maďarsko

Ne

Ne

Ne

Ne

Německo

Ano, 3. 2020

Ano, 3. 2020

Ne

Ano

Norsko

Ano, 3. 2020

Ne, na základě mimořádné
situace uvedené v j. řádu
byla přijata derogace
pravidel

Ne

Ano

Polsko (Sejm)

Ano, 3. 2020

Ano, 3. 2020

Ne

Ano

Portugalsko

Ano

Ne

Ano

Ano

Rakousko

Ne

Ne

Ne

Ne

Řecko

Ano

Ne

ano

Ano

Rumunsko

Ano, 3. 2020

Ano, 3. 2020

Ne

Ano

Slovensko

Ano

Ano, ale do poloviny r. 2021
bez novely j. ř.

Ne

Ano

Slovinsko (Národní shr.)

Ano (jednání výborů
se vzdáleně
nekonala)

Ano

Ne

Ano

Španělsko

Ano (jen výjimečná
účast)

Ne

Ne

Ne

Švédsko

Ano, červen 2020

Ano, 6. 2020

Celkově Ne,
pro jednotlivého
poslance Ano

Ano

Velká Británie (Dolní k.)

Ano, 3. 2020

Ano, 3. 2020

Ne

Ano
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Příloha: Rozhodnutí Ústavní rady, Francie
Francie:
Rozhodnutí č. 2021-814 DC 1. dubna 2021
Usnesení, kterým se mění jednací řád Národního shromáždění, pokud jde o organizaci parlamentní
práce v době krize
(Naprostý nesoulad)
ÚSTAVNÍ RADĚ DNE 2. března 2021 předal předseda Národního shromáždění pod číslem
2021-814 DC podle čl. 61 odst. 1 Ústavy usnesení přijaté dne 1. března - změnu jednacího
řádu Národního shromáždění s ohledem na organizaci parlamentní práce v době krize.
S ohledem na tyto texty:
Ústava;
č. 58-1067 ze dne 7. listopadu 1958 - organický zákon o Ústavní radě;
č. 58-1100 ze dne 17. listopadu 1958 o fungování parlamentních shromáždění;
a po vyslechnutí zpravodaje;
ÚSTAVNÍ RADA VYCHÁZELA Z NÁSLEDUJÍCÍHO:
1. Účelem usnesení předloženého Ústavní radě k posouzení je organizovat parlamentní práci
v době krize.
2. Podle čl. 61 odst. 1 Ústavy musí být jednací řád parlamentních shromáždění před jeho
aplikací předložen Ústavní radě, která rozhodne o jeho souladu s Ústavou.
3. Vzhledem ke specifickým požadavkům hierarchie právních norem ve vnitrostátním řádu
musí být tento soulad posuzován jak ve světle samotné Ústavy, tak organických zákonů
na jejím základě stanovených a legislativních opatření přijatých k jejímu provedení. Do druhé
kategorie patří předpis ze 17. listopadu 1958 o fungování parlamentních shromáždění a jeho
změny. Tyto legislativní texty jsou pro parlamentní shromáždění závazné a mohou měnit
nebo doplňovat jednací řád, pouze pokud jsou v souladu s Ústavou.
4. Článek usnesení stanoví, že v případě "výjimečných okolností, které by mohly významně
ovlivnit podmínky účasti, rozpravy nebo hlasování", může Konference předsedů dočasně
upravit pravidla pro účast, rozpravu a hlasování poslanců na schůzích výborů a na veřejném
zasedání, případně pomocí nástrojů pro práci na dálku s přihlédnutím k politickému
uspořádání shromáždění. Konference předsedů musí každé dva týdny rozhodnout, zda by
takto přijatá rozhodnutí měla být zachována nebo změněna.
5. Aby byla zajištěna nezbytná kontinuita jejich práce, mohou shromáždění derogovat
pravidla a přijmout ustanovení, která mohou být dočasně aplikována na základě rozhodnutí
jejich orgánů, pokud tyto orgány zjistí, že výjimečné okolnosti významně narušují podmínky
účasti poslanců na schůzích výborů a na veřejných schůzích, rozpravu nebo hlasování. Tato
odchylná ustanovení musí být, stejně jako ta, která se běžně uplatňují, před jejich aplikací
zkontrolována Ústavní radou, aby mohla rozhodnout o jejich souladu s Ústavou.
6. Usnesení předložené Ústavní radě k posouzení však umožňuje Konferenci předsedů
za výjimečných okolností přijmout jakékoli pravidlo, které má za následek dočasnou odchylku
od ustanovení jednacího řádu, s cílem upravit způsob účasti, rozpravy nebo hlasování
poslanců na schůzích výborů a na veřejných schůzích. S výjimkou odkazu, že tam, kde je to
vhodné, mohou spočívat v použití nástrojů pro práci na dálku, nejsou tyto úpravy usnesením
nijak omezeny ani specifikovány, usnesení pouze stanoví, že se musí respektovat zásada
osobního hlasování a požadavek jasnosti a férovosti parlamentní rozpravy, které jsou
v každém případě nezbytné.
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7. Ústavní rada tedy nemůže posoudit rozsah úprav povolených tímto usnesením za účelem
přezkumu ústavnosti pravidel fungování Národního shromáždění, který mu ukládá čl. 61
první pododstavec Ústavy.
8. Usnesení je proto protiústavní.
ÚSTAVNÍ RADA ROZHODLA:
Článek 1. - Usnesení přijaté dne 1. března 2021 Národním shromážděním je protiústavní.
Článek 2. - Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Francouzské republiky.
Posuzováno Ústavní radou na jejím zasedání dne 1. dubna 2021, za účasti:
Laurent FABIUS, prezident, Claire BAZY MALAURIE, Alain JUPPÉ, Dominique LOTTIN, Corinne
LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, Jacques MÉZARD, François PILLET a Michel PINAULT.
Zveřejněno dne 1. dubna 2021.
JORF č. 0080 ze dne 3. dubna 2021, text č. 1

Polsko: Novela jednacího řádu
– Sejm: https://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm
čl. 198a.
1. V případě:
1) zavedení nouzového stavu, stavu přírodní katastrofy nebo stanného práva nebo
2) epidemického stavu podle zákona ze dne 5. prosince 2008 o prevenci a potírání infekcí a
infekčních nemocí u lidí (Sbírka zákonů z roku 2020, položka 1845, ve znění pozdějších
předpisů)
může být zasedání Sejmu vedeno s využitím elektronických komunikačních prostředků
umožňujících komunikaci na dálku.
2. Maršálek Sejmu po konzultaci s Radou starších rozhoduje o konání zasedání Sejmu
s využitím elektronických komunikačních prostředků umožňujících komunikaci na dálku.
3. Kancelář Sejmu po rozhodnutí o konání zasedání Sejmu s využitím elektronických
komunikačních prostředků umožňujících komunikaci na dálku poskytne všem poslancům,
kteří podají návrh, přístup k technickým prostředkům umožňujícím tento typ účasti
na jednání.
4. Vzor, postup a způsob podání žádosti uvedené v odst. 1 písm. 3 určí maršálek Sejmu.
5. Ustanovení odst. 1 písm. 3 na subjekty uvedené v článku 1 se použije obdobně podle čl.
170 odstavec 1-3.
6. Pro zasedání Sejmu způsobem uvedeným v odst. 1 písm. 1 a jednání orgánů Sejmu
způsobem uvedeným v čl. 198i odstavec 1 a čl. 198j odstavec. 1 se ustanovení oddílů I-III a
IV-V použijí přiměřeně, pokud ustanovení tohoto oddílu nestanoví jinak.
čl. 198b.
Požadavky na elektronické komunikační prostředky umožňující komunikaci na dálku, postup
při podávání žádosti o jejich zpřístupnění a způsob jejich doručování poslancům a dalším
oprávněným osobám stanoví maršálek Sejmu tak, aby tyto prostředky zaručovaly možnost
identifikace osoby, která je používá, komunikaci v reálném čase, zejména ujímání se slova,
hlasování, podávání formálních návrhů a zároveň zajišťovaly bezpečnost ICT systému.
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čl. 198c.
1. Účast poslance na zasedání Sejmu s využitím elektronických komunikačních prostředků
umožňujících komunikaci na dálku je rovnocenná s jinými formami účasti na zasedání Sejmu
a nesmí vést k vyloučení nebo omezení práv poslance uvedených v zákonných ustanoveních.
2. Na zasedání Sejmu konaném za použití elektronických komunikačních prostředků
umožňujících dálkovou komunikaci způsobem uvedeným v čl. 198a odstavec. 1 se nepoužije
ustanovení čl. 7 odst. 1 druhá věta.
3. Poslanec využívající elektronické komunikační prostředky umožňující komunikaci na dálku
potvrdí svou účast na zasedání Sejmu přihlášením do hlasovacího systému a potvrzením
účasti na hlasování.
čl. 198d.
Na zasedání Sejmu konaném za použití elektronických komunikačních prostředků
umožňujících komunikaci na dálku podle čl. 198a odstavec. 1, v situacích, kdy ustanovení
jednacího řádu Sejmu stanoví předkládání dokumentů v písemné podobě, mohou být
dokumenty předloženy v elektronické podobě.
čl. 198e.
V případě zasedání Sejmu s využitím elektronických komunikačních prostředků umožňujících
komunikaci na dálku podle čl. 198a odstavec. 1, bude otevřenost zasedání Sejmu zajištěna
zejména přenosem zasedání s využitím sítě ICT.
čl. 198f.
1. Projevy při projednávání bodu programu zasedání Sejmu způsobem uvedeným v čl. 198a
odstavec. 1 nesmí trvat déle než 5 minut. Maršálek Sejmu může souhlasit s prodloužením
svého projevu.
2. Vystoupení poslanců v rozpravě nesmí trvat déle než 3 minuty, s výjimkou vystoupení
za klub, které nesmí přesáhnout 15 minut.
3. V rozpravě ke stejnému bodu může poslanec vystoupit pouze jednou.
čl. 198g.
1. Na zasedání Sejmu konaném podle čl. 198a odstavec 1 se může hlasování uskutečnit
s použitím elektronických komunikačních prostředků umožňujících komunikaci na dálku.
2. Hlasování s využitím elektronických komunikačních prostředků umožňujících komunikaci
na dálku splňující požadavky podle čl. 198b se rovná odevzdání hlasu podle čl. 188 odstavec
2.
čl. 198h.
Oficiální záznam o průběhu zasedání Sejmu konaného za použití elektronických
komunikačních prostředků umožňujících komunikaci na dálku podle čl. 198a odstavec 1
obsahuje audiovizuální záznam.
čl. 198i.
1. Maršálek Sejmu může rozhodnout o uspořádání zasedání Prezidia Sejmu nebo Rady
starších s využitím elektronických komunikačních prostředků umožňujících komunikaci
na dálku.
2. Na jednání Prezidia Sejmu nebo Rady starších vedená s využitím prostředků elektronické
komunikace umožňujících komunikaci na dálku se ustanovení tohoto oddílu použijí
přiměřeně.
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čl. 198j.
1. V případě:
1) zavedení nouzového stavu, stavu přírodní katastrofy nebo stanného práva nebo
2) epidemického stavu podle zákona ze dne 5. prosince 2008 o prevenci a zdolávání infekcí a
infekčních onemocnění
- jednání výboru nebo podvýboru lze vést s využitím elektronických komunikačních prostředků
umožňujících komunikaci na dálku.
2. Zasedání výboru nebo podvýboru způsobem uvedeným v odst. 1 písm. 1 svolává předseda
výboru. Termín a program jednání výboru nebo podvýboru způsobem uvedeným v odst. 1
písm. 1 oznámí předseda výboru maršálkovi Sejmu, který nemusí souhlasit s konáním
zasedání.
3. Ustanovení čl. 152 odst. 2 se použije obdobně. Žádost uvedená v tomto ustanovení se
podává maršálkovi Sejmu a může být podána v elektronické podobě. Maršálek Sejmu může
rozhodnout o svolání zasedání výboru s využitím elektronických komunikačních prostředků
umožňujících komunikaci na dálku.
4. V případě svolání zasedání výboru nebo podvýboru s využitím prostředků elektronické
komunikace umožňujících komunikaci na dálku může předsednictvo výboru vykonávat
pravomoci uvedené v čl. 153 odstavec 1 a 2.
5. V případě, že je svolána schůze výboru způsobem uvedeným v odst. 1 písm. 1, poskytuje
Kancelář Sejmu všem poslancům Evropského parlamentu uvedeným v čl. 154 odst. la a dalším
oprávněným osobám, které podají žádost, přístup k technickým prostředkům, které splňují
požadavky uvedené v čl. 198b, umožňující tento typ účasti na zasedání.
6. zrušen.
čl. 198k.
1. Poslanec svou účast na jednání výboru nebo podvýboru konaném s využitím elektronických
komunikačních prostředků umožňujících dálkovou komunikaci potvrdí přihlášením
do hlasovacího systému a výpisy účasti na hlasování.
2. Audiovizuální záznam je oficiálním dokumentem z průběhu jednání výboru nebo podvýboru
konaného s využitím prostředků elektronické komunikace umožňujících komunikaci na dálku
podle čl. 198l.
V případě jednání výboru nebo podvýboru podle čl. 198j odstavec 1 je zpráva výboru nebo
podvýboru v elektronické podobě.
čl. 198m.
Pro jednání výboru nebo podvýboru vedené způsobem uvedeným v čl. 198j odstavec 1 se
ustanovení čl. 198a odstavec 3, čl. 198b, čl. 198c odstavec 1 a 3, čl. 198d a čl. 198g použijí
přiměřeně.
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