
Návrh  

 

Jednací řád Etické komise 

 

 
§ 1 

Etická komise 

Etická komise (dále jen „komise“) je orgán Poslanecké sněmovny, který kontroluje 

dodržování Etického kodexu poslance (dále jen „Kodex“). 

 

§ 2 

Členové komise 

 (1) Komise má nejméně pět členů.  

 

(2) ) Zastoupení v komisi je paritní. 

 

(3) Člena komise jmenuje a odvolává poslanecký klub a informuje o tom předsedu 

Sněmovny. 

 

(4) Je-li ve Sněmovně zastoupeno více než pět politických stran, volí každý poslanecký klub 

jednoho svého zástupce. V případě, že je ve Sněmovně zastoupeno méně než pět 

politických stran, volí si každý poslanecký klub dva zástupce. 

 

§ 3 

Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 

 

§ 4 

(1) Komise se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů. 

 

(2) Předsedou komise je poslanec, kterého volí Sněmovna. 

 

(3) Místopředsedu volí a odvolává komise. 

 

(4) Ke zvolení nebo odvolání místopředsedy komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 

všech členů komise. 

 

(5) Členství v komisi je nezastupitelné. 

 

§ 5 

(1) Předseda komise  

a) svolává, zahajuje, řídí a ukončuje schůze komise, 

b) navrhuje pořad schůze komise, 

c) odpovídá za činnost komise Sněmovně,  

d) zastupuje komisi navenek, 

e) plní další úkoly, jimiž ho komise pověří. 

 

(2) Předseda komise je povinen svolat schůzi komise, požádá-li o to předseda Sněmovny nebo 

alespoň třetina členů komise. V takovém případě svolá schůzi komise do 15 dnů 

od doručení žádosti. 



 

§ 6 

Předsedu komise zastupuje místopředseda komise. Při zastupování má místopředseda komise 

práva a povinnosti předsedy komise s výjimkou věcí, které si předseda komise vyhradí. 

 

§ 7 

Tajemník komise 

(1) Tajemníka komise jmenuje a odvolává předseda komise po projednání s vedoucím 

Kanceláře Poslanecké sněmovny. 

 

(2) Tajemník nesmí být poslancem. 

 

(3) Tajemník komise zejména 

a) organizačně zajišťuje činnost komise, tj. přípravu a průběh jejích schůzí, 

b) odpovídá za zpracování a rozeslání zápisu ze schůze všem členům komise, 

c) zajišťuje evidenci žádostí a podnětů k zahájení šetření, 

d) zajišťuje evidenci usnesení komise o porušení Kodexu, 

e) zajišťuje styk komise s Kanceláří Poslanecké sněmovny, 

f) plní další úkoly, jimiž ho komise pověří. 

 

§ 8 

Základní zásady jednání komise 

(1) Jsou-li předseda i místopředseda komise nepřítomni, svolává, zahajuje, řídí a ukončuje 

schůze komise pověřený člen. 

 

(2) Schůze komise jsou neveřejné. Mohou se jej zúčastnit jen jeho členové komise 

a poslanec, jehož jednání je posuzováno. Jiné osoby se mohou jednání komise zúčastnit 

jen s jejím souhlasem.  

 

(3) O svolání schůze komise musí být její členové vyrozuměni nejméně tři dny předem. 

Součástí pozvánky na schůzi je návrh programu a podklady k jednání. 

 

(4) Komise rozhodne o zahájení šetření porušení Kodexu na žádost předsedy Sněmovny. 

 

(5) Komise může rozhodnout o zahájení šetření porušení Kodexu z vlastního podnětu nebo 

z podnětu poslance. 

 

(6) Žádost předsedy Sněmovny musí obsahovat popis jednání, v němž je spatřováno 

porušení Kodexu, a označení ustanovení Kodexu, které mělo být porušeno. Stejné 

náležitosti musí obsahovat i podnět člena komise nebo poslance. 

 

(7) Komise rozhodne hlasováním o skutečnosti, zda došlo k porušení Kodexu, 

a to do 30 dnů ode dne, kdy zahájila šetření. 

 

§ 9 

Předmět jednání komise 

(1) Komise posuzuje poslancovo chování v mezích, jež stanoví Kodex. Ostatní aspekty 

spočívající v porušení právních předpisů jsou řešeny a posuzovány dle těchto předpisů bez 

ohledu na výsledek šetření komise.  

 



(2) Šetření proběhne jen v rozsahu nezbytném k prokázání, že byl Kodex porušen. 

 

§ 10 

Hlasování komise 

(1) Komise rozhoduje hlasováním. 

 

(2) Hlasování se zúčastní jen členové komise. 

 

(3) Hlasování o tom, zda byl Kodex porušen, je tajné. K tajnému hlasování se užijí hlasovací 

lístky. 

 

(4) Hlasování řídí předsedající schůze. 

 

(5) Při rozhodování o porušení Kodexu se hlasuje pouze o tom, zda poslanec Kodex porušil. 

K platnosti takového usnesení je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných členů 

komise. V ostatních případech se rozhoduje komise prostou většinou přítomných členů 

komise. 

 

(6) Předsedající vyhlásí výsledek hlasování tak, že sdělí počet přítomných členů komise, 

počet kladných odevzdaných hlasů, počet záporných hlasů a počet členů komise, kteří 

se zdrželi hlasování. 

 

 

§ 11 

Usnesení o porušení Kodexu 

(1) Komise, která zahájila šetření dle § 8 odst. 4 nebo 5, projedná poslancovo jednání a přijme 

usnesení o porušení Kodexu, v němž stanoví, že poslanec Kodex „porušil“. Pokud 

se komise neusnese o tom, že poslanec Kodex porušil, má se za to, že kodex neporušil. 

Takový závěr je součástí zápisu. 

 

(2) Usnesení obsahuje vedle výroku o tom, že poslanec Kodex porušil, také konkrétní 

ustanovení Kodexu, které poslanec porušil, a popis jednání, jímž se tohoto porušení 

dopustil. 

 

(3) Usnesení obsahuje odůvodnění, jehož součástí je uvedení, v jakém poměru hlasů bylo 

o výsledku jednání rozhodnuto. 

 

(4) Poslanec, jehož jednání bylo posuzováno, se může  odvolat k plénu Sněmovny.  

 

 

§ 12 

Zápis 

(1) O průběhu a výsledku jednání komise se pořídí zápis, v němž se uvede počet přítomných 

členů komise, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.  

 

(2) Zápis schvaluje a podepisuje předseda komise a alespoň jeden ověřovatel nejpozději 

do sedmi dnů od skončení jednání. Ve stejné lhůtě se zápis zveřejní na internetových 

stránkách komise. 

 



(3) Ověřený zápis se odevzdá k uložení společně s přílohami nejpozději do jednoho měsíce 

od skončení jednání. 

 

(4) Přílohou zápisu jsou usnesení komise přijatá dle § 10.  

 

 

§ 13 

Zvláštní ustanovení o porušování Kodexu 

(1) Porušuje-li poslanec ustanovení Kodexu opakovaně, není předchozí rozhodnutí o tom, 

že Kodex porušil, překážkou v novém projednání porušení Kodexu, byť by se jednalo 

o porušení stejného ustanovení.  

 

(2) Porušuje-li poslanec Kodex opakovaně závažným způsobem, může komise vedle výroku 

o tom, že poslanec Kodex porušil, vydat výrok o tom, že poslancovo jednání je v takovém 

rozporu s etikou, že mu doporučuje vzdát se poslaneckého mandátu. O tom se rozhoduje 

obdobně jako o výroku o porušení Kodexu. 

 

 

 

 

 

 


