
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Informace o účasti členů vlády na ústních interpelacích v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky od 6. 2. 2014 do 21. 
4. 2016 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy vlády dne 28. 4. 2016, s termínem 
dodání stanovisek do 5. 5. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Číslo Resort Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

1.  

MŽP 

Zásadní 

Požadujeme vypuštění sloupců Omluveno a Neomluveno v rámci 
kategorie Bez interpelace.  
 
Zde uvedené údaje jednak neodpovídají skutečnosti (ministr životního 
prostředí neměl 9 neomluvených neúčastí na interpelacích, na kterých 
nebyl interpelován) a zejména jsou vzhledem k účelu materiálu zcela 
bezpředmětné. 

Akceptováno – sloupce 
„Omluveno“ a 

„Neomluveno“ byly 
vypuštěny, včetně jejich 

popisu v textu. 

2.  

ÚVČR - KML 

Zásadní 

V připomínkovaném materiálu je nutné zohlednit i datum 21. 4. 2016, na 
které během jednání PSP ČR připadalo projednávání ústních interpelací; 
tzn. ve sloupci „celkem interpelačních dnů“ navrhujeme upravit údaj u 
ministra Jiřího Dienstbiera na „34“. 

Akceptováno – aktualizace 
rozšířena na všechny 

členy vlády. 

3.  Zásadní 

V návaznosti na zohlednění 21. 4. 2016 jakožto interpelačního dne 
navrhujeme, aby v části „přednesené interpelace“ byly jednotlivé sloupce u 
ministra Dienstbiera upraveny následujícím způsobem: 
- „celkem“ z 8 na 9 
- „účast“ z 5 na 6 
- „% účast“ z 63% na 67% 

Akceptováno – upraveno 
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Číslo Resort Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

4.  
 

Zásadní 
V části „Bez interpelace“ navrhujeme změnu názvu na „Člen vlády nebyl 
interpelován“. 

Akceptováno, upraveno 

5.  

 

Zásadní 

Dále vynechat sloupec „Neomluveno“, protože  
slovo neomluveno může evokovat, že se člen vlády na interpelace ani 
neomluvil, ze stenozáznamu nemůžeme vědět, jestli byl člen vlády v 
jednacím sále, či mimo něj. 

Akceptováno. Sloupec 
„Neomluveno“ byl 
vypuštěn. 

6.  
 

Zásadní 
V části „Přednesené interpelace“ navrhujeme změnu názvu na „Člen vlády 
byl interpelován“. Akceptováno, upraveno 

7.  

MV 
 

Doporučující 

V části II. předloženého materiálu je v textové i tabulkové části uvedeno,  
že celkový počet interpelačních dnů je 33. 

Podle  údajů uvedených na webových stránkách Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR i podle interních záznamů Ministerstva vnitra však 
interpelačních dnů na členy vlády v období od 6.2.2014 do 21.4.2014 bylo 
34. 

Akceptováno, upraveno 

8.  

 

Doporučující 

V části II. předloženého materiálu je v tabulkové části uvedeno, že ministr 
vnitra se zúčastnil 10-ti interpelačních dnů. Podle stenozáznamů z jednání 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se ministr vnitra 
zúčastnil jednání 11-ti  interpelačních dnů. 

Akceptováno. Upraveno 
včetně kategorie „% 

účast“. 

9.  

MZd 

Doporučující 

Úřad vlády ve svém materiálu uvádí celkem 33 interpelačních dnů. Dle 
stenozáznamu ze schůzí PSP vyplývá, že je 34 interpelačních dnů. 

 

Akceptováno, upraveno 

10.  Doporučující 

Z 34 interpelačních dnů má ministr zdravotnictví dle Úřadu vlády ČR dva 
interpelační dny neomluvené, kdy byl bez interpelace. Dle dohledatelných 
údajů bylo zjištěno, že ministr zdravotnictví byl vždy omluven nebo byl na 
schůzi přítomen. 

Akceptováno. Sloupce 
„Omluveno“ a 

„Neomluveno“ byly 
vypuštěny. 

11.  
MD 

Zásadní 
Po sečtení interpelačních dnů (od 4. 12. 2014 do 21. 4. 2016) připadlo na 
ministra dopravy Dana Ťoka 24 dnů, ve kterých se konaly interpelace, 

Akceptováno – upraveno 



Stránka 3 (celkem 4) 

Číslo Resort Typ Připomínka Vypořádání připomínky 

nikoli 22.  

Navrhujeme upravit položku „Celkem interpelačních dnů“ na 24. 

12.  

 

Zásadní 

Část „Bez interpelace – Neomluveno – počet 1“ – tato neomluvená 
absence se týká dne 30. 4. 2015 a dle našich záznamů byl ministr dopravy 
Dan Ťok omluven (elektronicky i písemně). Po prostudování 
stenozáznamu omluva nebyla načtena předsedajícím. Kopie omluvy je 
v příloze.  

Navrhujeme upravit položku „Bez interpelace – Neomluveno“ na 0 a 
současně položku „Bez interpelace – Omluveno“ na 2. 

Akceptováno. Sloupce 
„Omluveno“ a 

„Neomluveno“ byly 
vypuštěny. 

13.  

 

Zásadní 

Část „Přednesené interpelace“ – dle připomínky pod bodem 1) je potřeba 
upravit položku: 

a) „Celkem“ z 20 na 22 

b) „Neúčast“ ze 4 na 6 

c) „% účast“ z 80 % na 73 % 

Po domluvě s kontaktní 
osobou pro vypořádání 

připomínek Ing. Pavlínou 
Sedláčkovou, DiS., bylo 

vypořádáno změnou 
v kategorii „Přednesené 

interpelace“ v části 
„Celkem“ z 20 na 21, 

„Neúčast“ ze 4 na 5, „% 
neúčast“ ze 80 % na 76 % 

a v kategorii „Bez 
interpelace“ změněno 
„Celkem“ ze 2 na 3. 

14.  

MMR 

Zásadní 

V materiálu nejsou objektivně zahrnuty údaje, které by relevantně 
odpovídaly skutečnosti. Má účast na interpelacích byla vždy omluvena 
buď písemně, nebo v případě kdy jsem musela odejít z pracovních důvodů 
dříve než došlo na mou interpelaci, domluvila jsem se s interpelujícím 
poslancem na písemné odpovědi. Uvedená statistika tedy není objektivní 
a účast na interpelacích působí velmi zkresleně. 

Sloupce „Omluveno“ a 
„Neomluveno“ v kategorii 

„Bez interpelace“ byly 
vypuštěny. Omluva 

neúčasti tedy ve statistice 
nadále nehraje žádnou 

roli. Důležitý zůstává počet 
účastí a neúčastí při 

položených interpelacích. 
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Statistika znázorňuje 
procentuální účast člena 

vlády ve chvíli, kdy některý 
poslanec či poslankyně 

interpeluje daného člena 
vlády a očekává ústní 

odpověď. Cílem ústních 
interpelací je 

bezprostřední odpověď, 
v tomto smyslu je 

vytvořená statistika 
objektivní.  

15.  MK  Bez připomínek.  

16.  MZV  Bez připomínek.  

17.  MPSV  Bez připomínek.  

18.  MSp  Bez připomínek.  

19.  MO  Bez připomínek.  

20.  ÚVČR - RVV  Bez připomínek.  

21.  MZe  Bez připomínek.  

22.  MŠMT  Bez připomínek.  

23. MPO    Bez připomínek.  

24. MF    Bez připomínek.  

 

V Praze 3. června 2016 

Vypracoval: Podpis: 


