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            II. 

Informace o účasti členů vlády na ústních interpelacích v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu České republiky od 6. 2. 2014 do 21. 4. 2016 

Tento materiál obsahuje statistiku účasti členů vlády (úřadujících ke dni 21. 4. 2016) na ústních 

interpelacích v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (dále jen „PSP ČR“). Materiál 

zahrnuje období od prvního jednání PSP ČR s ústními interpelacemi na členy vlády dne 6. února 2014 

do jednání 21. dubna 2016 včetně. 

Tato statistika byla vypracována z důvodu nerovnoměrné frekvence účasti členů vlády na ústních 

interpelacích, která je v případě některých členů vlády velmi nízká. Poslancům Parlamentu České 

republiky neúčastí člena vlády sice není odejmuta možnost interpelovat členy vlády, ale nemůže se 

jim dostat okamžité ústní odpovědi. Vzhledem k tomu, že ústní interpelace mají sloužit právě 

k tomuto účelu, mnozí z poslanců se proti tomuto vícekrát ohradili.  

Dle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Jednací řád“), se ústní interpelace konají ve stanoveném jednacím dnu připadajícím na čtvrtek 

od 14.30 hodin do 18.00 hodin s tím, že od 14.30 hodin nejdéle do 16.00 hodin připadají na předsedu 

vlády, načež následují ústní interpelace na ostatní členy vlády. 

Tabulka „Statistika účasti členů vlády na ústních interpelacích v Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky od 6. 2. 2014 do 21. 4. 2016“ v tomto materiálu vychází z informací o ústních 

interpelacích z PSP ČR a slouží k informaci o docházce členů vlády na jednání PSP ČR s ústními 

interpelacemi. 

Kategorie „Celkem interpelačních dnů“ obsahuje celkový počet jednání PSP ČR, na kterých mohl být 

daný člen vlády interpelován. S výjimkou čtyř členů vlády celkový počet odpovídá 34 interpelačním 

dnům. Čtyři členové vlády – ministr Robert Pelikán, ministryně Karla Šlechtová, ministr Dan Ťok 

a ministryně Kateřina Valachová – nastoupili do ministerského úřadu až v průběhu uvažovaného 

období, což je v přehledové tabulce zohledněno. 

Kategorie „Člen vlády nebyl interpelován“ odpovídá celkovému počtu jednání PSP ČR 

s interpelacemi, na kterých nebyla přednesena žádná ústní interpelace na daného člena vlády. 

Kategorie „Člen vlády byl interpelován“ zahrnuje interpelační dny, ve kterých byla přednesena 

otázka na člena vlády. Jejich celkový počet je uveden ve sloupci „Celkem“. Následuje sloupec „Účast“, 

který znázorňuje počet interpelačních dnů, během kterých byl člen vlády některým poslancem nebo 

poslankyní interpelován a současně ústně zodpověděl alespoň jednu přednesenou otázku. Sloupec 

„Neúčast“ zahrnuje počet interpelačních dnů, během kterých byl člen vlády nepřítomen 

 u přednesených otázek, které musely být dle § 111 Jednacího řádu zodpovězeny do 30 dnů 

písemnou formou. Tento sloupec nerozlišuje mezi řádně omluvenou a neomluvenou neúčastí. 

Tabulka obsahuje i statistiku „% účast“, která odpovídá procentuálnímu podílu účastí při 

přednesených interpelacích. Do jejího výpočtu tak nejsou zahrnuty případy, kdy člen vlády nebyl 
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interpelován, nicméně znázorňuje skutečnou přítomnost člena vlády ve chvíli, kdy je na něj některým 

z poslanců přednesena otázka. 

Statistika účasti členů vlády na ústních interpelacích v Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky od 6. 2. 2014 do 21. 4. 2016: 

  
Celkem 

interpelačních 
dnů 

Člen vlády 
nebyl 

interpelován 

Člen vlády byl interpelován 

  

Celkem Účast Neúčast % účast 

Herman Daniel 34 10 24 23 1 96% 

Brabec Richard 34 13 21 18 3 86% 

Ťok Dan*** 24 3 21 16 5 76% 

Zaorálek Lubomír 34 12 22 15 7 68% 

Dienstbier Jiří 34 25 9 6 3 67% 

Sobotka Bohuslav 34 0 34 21 13 62% 

Pelikán Robert* 20 7 13 8 5 62% 

Marksová Michaela 34 3 31 19 12 61% 

Valachová Kateřina**** 15 1 14 8 6 57% 

Stropnický Martin 34 11 23 13 10 57% 

Jurečka Marian 34 7 27 14 13 52% 

Bělobrádek Pavel 34 24 10 5 5 50% 

Mládek Jan 34 9 25 12 13 48% 

Šlechtová Karla** 26 14 12 5 7 42% 

Chovanec Milan 34 3 31 11 20 35% 

Němeček Svatopluk 34 2 32 11 21 34% 

Babiš Andrej 34 2 32 10 22 31% 

*Datum nástupu do úřadu dne 12. března 2015 

     **Datum nástupu do úřadu dne 8. října 2014 

     ***Datum nástupu do úřadu dne 4. prosince 2014 

     ****Datum nástupu do úřadu dne 17. června 2015 

     Legenda: 
      

Celkem interpelačních dnů celkový počet interpelačních dnů během mandátu 

Člen vlády nebyl 
interpelován 

interpelace nebyly předneseny nebo byly staženy 

Účast interpelace byly předneseny a člen vlády byl přítomen 

Neúčast interpelace byly předneseny a člen vlády nebyl přítomen 

% účast Účast / (Účast + Neúčast) 

 


