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Úvodní slovo předsedy zemského sněmu

Vážené dámy a pánové, těší mě, že se zají-
máte o náš zemský sněm, o parlament spol-
kové země Sasko. Tato praktická informační 
brožura Vám poskytne veškeré důležité in-
formace o Saském zemském sněmu a jeho 
složení v 7. volebním období.

„Veškerá státní moc pochází od lidu.“ 
Toto ústřední prohlášení saské ústavy nám 
připomíná, že díky pokojné revoluci v roce 
1989 mohla být znovu zřízena parlamentní 
demokracie a vzniklo Sasko jako ústavní 
stát. Zároveň nám však připomíná, že parla-
mentní demokracie je nejsvobodnější, ale 
zřejmě také nejobtížnější formou vlády. Žije 
totiž především z angažovanosti občanek  
a občanů. 

Dr. Matthias Rößler
Předseda Saského zemského sněmu 

Předpokladem této angažovanosti jsou so-
lidní znalosti o způsobu práce demokratic-
kých organizací a zřízení. V tomto stručném 
průvodci naleznete přehled o struktuře  
a úkolech Saského zemského sněmu. Při čtení 
se hodně dozvíte o práci parlamentu a o tom, 
jak poslanci utváří politiku pro Sasko.

Budu rád, když se díky našemu stručné-
mu průvodci budete moci se Saským zem-
ským sněmem trochu více seznámit. Přál 
bych si, aby se pro Vás stal užitečným prů-
vodcem ve škole, na univerzitě nebo při Vaší 
profesní činnosti. Pojďte se začíst! Naše 
země potřebuje osobní angažovanost a ob-
čanská společnost potřebuje spolupůsobe-
ní všech.

„VEŠKERÁ 
STÁTNÍ MOC 
POCHÁZÍ  
OD LIDU.“
Ústava Svobodného státu Sasko 
čl. 3, odst. 1

   | 3 |



| 4 |   

12

38
10

14

45

CDU

DIE LINKE

SPD AfD

BÜNDNISGRÜNE

119

Kdo sedí v zemském sněmu?

V zásadě Saský zemský sněm sestává ze  
120 poslanců. Protože jedno poslanecké 
křeslo, připadající AfD, nebylo možné obsadit, 
je v 7. Saském zemském sněmu 119 poslanců, 
namísto 120.

119 poslanců zemského sněmu je sdruženo 
v pěti stranách. Rozdělení křesel pro jednot-
livé strany vyplývá z počtu hlasů, které jim 
připadly při volbách.

Složení parlamentu

Rozdělení křesel

Největší stranou je CDU, která má s 32,1 % 
počtu hlasů 45 křesel. Následuje AfD se  
38 křesly (27,5 %). Strana DIE LINKE získala 
14 křesel (10,4 %), BÜNDNIS GRÜNE (Zelení) 
12 křesel (8,6 %). Nejmenší stranou je  
s 10 křesly SPD (7,7 %).

Tři ze 119 členů zemského sněmu jsou po-
slanci „první hodiny“: 
Andrea Dombois, Dr. Matthias Rößler  
a Marko Schiemann (všichni CDU) sedí v 
parlamentu od roku 1990. Naproti tomu je 
zde 50 „nováčků“, kteří přišli do zemského 
sněmu poprvé.
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Rozdělení podle pohlaví  

V zemském sněmu sedí 33 žen a 86 mužů. 
Podíl žen je tedy 27,7 %. Mezi jednotlivými 
stranami jsou velké rozdíly. Ve straně DIE 
LINKE je žen 64,3 %, tedy většina. Podíl žen  
ve straně BÜNDNISGRÜNE je 58,3 %. V SPD 
a CDU jsou ženy s 30 %, resp. 22,2 % v menšině, 
stejně tak je tomu i v AfD, kde ženy předsta-
vují 10,5 %.
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Věkové složení

Průměrný věk poslanců je 48 let. Nejsilněji 
je zastoupena věková skupina 41 až 50 let. 
Nejstarším poslancem je Svend-Gunnar Kirmes 
(CDU), kterému je 69 let. Nejmladší poslan-
kyní parlamentu je 22letá Lucie Hammecke 
(BÜNDNISGRÜNE).
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Jahre Durchschnittsalter in Jahren

Durchschnittsalter im Sächsischen Landtag

CDU 50

AfD 50

SPD  46

DIE LINKE 41

BÜNDNISGRÜNE 42

 (Rozhodný den: 1. 2. 2020)

Věk

Průměrný věk v letech

CDU 50

AfD 50

DIE LINKE 41

BÜNDNISGRÜNE 42

SPD 46

Celkem 48
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PŘEDSEDA
 ▶  svolává zasedání zemského sněmu  
a řídí je. Přitom dohlíží na dodržování 
jednacího řádu. Pomáhají mu vždy 
dva zapisovatelé,
 ▶  hájí důstojnost a práva  zemského  
sněmu,
 ▶  je v budově zemského sněmu  
vykonavatelem domovního práva  
a policejní moci,
 ▶  spravuje ekonomické záležitosti  
zemského sněmu v souladu  
s ustanoveními  rozpočtového zákona,
 ▶  zodpovídá za služební styk zemského 
sněmu, např. se státní vládou.

Druhý viceprezident
André Wendt, AfD

Třetí viceprezidentka
Luise Neuhaus- Wartenberg,
DIE LINKE

První viceprezidentka 
Andrea Dombois, CDU

Prezident Saského zem-
ského sněmu
Dr. Matthias Rößler, CDU

Úlohy
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Jak je zemský sněm zorganizován?

Předseda a místopředseda

Předseda zemského sněmu je nejvyšším 
zástupcem parlamentu. Zastupuje zemský 
sněm na veřejnosti, je tedy tváří a hlasem 
parlamentu. Svůj úřad zastává nestranně  
a spravedlivě.

Předseda a jeho zástupci – místopředsedové 
– jsou voleni na začátku funkčního období 
zemského sněmu. V čele Saského zemského 
sněmu je od roku 2009 ve funkci předsedy 
Dr. Matthias Rößler. Po jeho boku stojí dvě 
místopředsedkyně a jeden místopředseda.



Politické strany
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Strana CDU
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Tel. +49 (0)351 493-5611
cdu-pressestelle@slt.sachsen.de
www.cdu-sachsen-fraktion.de 

Strana DIE LINKE
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Tel. +49 (0)351 493-5800 
linksfraktion@slt.sachsen.de 
www.linksfraktionsachsen.de

Strana SPD
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Tel. +49 (0)351 493-5700 
kontakt@spd-fraktion-sachsen.de 
www.spd-fraktion-sachsen.de

Strana AfD
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Tel. +49 (0)351 493-4201
info@afd-fraktion-sachsen.de
www.afd-fraktion-sachsen.de

Strana BÜNDNISGRÜNE
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden 
Tel. +49 (0)351 493-4800
gruene-fraktion@slt.sachsen.de
www.gruene-fraktion-sachsen.de 

Předseda politické 
strany
Christian Hartmann

Předseda politické 
strany
Rico Gebhardt

Předseda politické 
strany
Jörg Urban

Předsedkyně politické 
strany
Franziska Schubert

Parlamentní
jednatel
Sören Voigt

Parlamentní
jednatelka
Sabine Friedel

Parlamentní
jednatelka
Sarah Buddeberg

Parlamentní
jednatel
Jan-Oliver Zwerg

Parlamentní
jednatel
Valentin Lippmann

Předseda politické  
strany
Dirk Panter

mailto:cdu-pressestelle@slt.sachsen.de
http://www.cdu-sachsen-fraktion.de
mailto:linksfraktion@slt.sachsen.de
http://www.linksfraktionsachsen.de
mailto:kontakt@spd-fraktion-sachsen.de
http://www.spd-fraktion-sachsen.de
mailto:info@afd-fraktion-sachsen.de
http://www.afd-fraktion-sachsen.de
mailto:gruene-fraktion@slt.sachsen.de
http://www.gruene-fraktion-sachsen.de
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Výbory a jejich předsedové

Vyšetřovací výbory

Zemský sněm může zakládat časově omezené 
výbory. K nim patří především vyšetřovací 
výbory. Podle Ústavy Svobodného státu Sasko 
musí být na žádost pětiny poslanců zřízen 
vyšetřovací výbor. Tohoto důležitého menši-
nového práva využívá především opozice za 
účelem prověření případných nesprávných 
politických a správních postupů a zneužití 
úřední pravomoci politiků.

Výbor pro vnitřní  
záležitosti a sport
Ronald Pohle (CDU)

Výbor pro vědu,  
vysoké školství,  
média, kulturu  
a cestovní ruch
Dr. Claudia Maicher  
(BÜNDNISGRÜNE)

Výbor pro  
regionální rozvoj
André Barth (AfD)

Výbor pro vědu, 
práci a dopravu
Ines Saborowski (CDU)

Výbor pro energii, 
ochranu klimatu, ži-
votní prostředí  
a zemědělství  
Ines Springer (CDU)

Rozpočtový a finanční 
výbor
Holger Hentschel (AfD)

Výbor pro školství  
a vzdělávání
Christopher Hahn (AfD)

Výbor pro sociální  
záležitosti a sociální 
soudržnost
Susanne Schaper  
(DIE LINKE)

Hodnoticí výbor

Výbor pro jednací řád 
a záležitosti imunity
Roland Walter Hermann 
Ulbrich (AfD)

Výbor pro ústavu 
a právo, demokracii, 
Evropu a stejné  
zacházení
Marko Schiemann (CDU)

1. Vyšetřovací výbor  
„Zapojení vlády státu do krácení 
zemské kandidátky AfD,  
‚kvalifikovaného jako  
protiprávní‘“
Lars Rohwer (CDU)

Další stálé výbory  

Petiční výbor   
Simone Lang (SPD)

Výbor pro ověřování 
pověřovacích  
Martin Modschiedler 
(CDU)



Co dělá zemský sněm?

Schvalování zákonů

Saský zemský sněm rozhoduje o všech  
zákonech, které spadají do kompetence 
Saska, např. v oblasti školství a policejního 
práva. Kromě toho parlament schvaluje  
rozpočet Svobodného státu.

Volba představitelů

Kromě vlastních představitelů (předsedy  
a místopředsedů) volí poslanci celou řadu 
dalších osob, např.:

Předsedu vlády: Je zemským sněmem zvolen 
většinou jeho členů v tajném hlasování bez 
rozpravy. Předseda vlády jmenuje a odvolává 
státní ministryně a ministry a jmenuje své 
zástupce. 

Členy Saského ústavního soudu: Ústavní soud 
je ústavním orgánem, který má rovnopráv-
nou pozici se zemským sněmem a vládou 
státu. Pro zvolení je nutná dvoutřetinová 
většina v zemském sněmu. Soudci rozhodují 
v ústavních sporech mezi ústavními orgány, 
dále rozhodují o slučitelnosti státních zákonů 
se saskou ústavou.

Vyhláška zákona

Národ Poslanec Strana Vláda státu

Návrh zákona

Předseda zemského sněmu

První jednání při plenárním zasedání nebo ihned výbor

Výbor

Druhé jednání s následným závěrečným hlasováním

Vypracování předsedou zemského sněmu

Podpis zákona předsedou vlády a příslušným  
státním ministrem§
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Saský zemský sněm kontroluje práci vlády 
státu. Poslanci mají pro tuto práci k dispozici 
různé nástroje a postupy, např.: 

Méně závažné interpelace: Všichni poslanci 
mohou směřovat písemné dotazy vládě státu. 
Tyto dotazy musí být (až na několik málo 
výjimek) zodpovězeny. Méně závažné inter-
pelace jsou nejčastěji využívaným prostřed-
kem.

Dotazování (interpelace) vlády státu: V kaž-
dém plenárním týdnu mají poslanci v parla-
mentu možnost žádat o slyšení jednoho člena 
vlády státu. Minimálně jednou za rok se tomuto 
slyšení (interpelacím) postaví předseda vlády.

Vyšetřovací výbory: Na žádost pětiny po-
slanců musí být zřízen vyšetřovací výbor. 
Úkolem těchto výborů je prověřování skut-
kových okolností, jejichž objasnění je ve 
veřejném zájmu.

Kontrola vlády státu

Zemský sněm má rovněž důležitou funkci 
jako veřejné politické fórum Svobodného 
státu. Právě zde se mají vyjadřovat rozmanité 
názory a mínění, které nakonec přispějí  
k nalezení politického řešení. V Saském 
zemském sněmu se mají svobodně projevovat 
názory lidu.

Galerie pro návštěvníky/vestibul: Občanky 
a občané, nahlášené skupiny návštěvníků  
a zástupci médií mohou sledovat plenární 
zasedání z galerie pro návštěvníky. Galerie 
pojme až 150 osob. Vyloučení veřejnosti smí 
zemský sněm odhlasovat pouze dvoutřeti-
novou většinou hlasů.

Vestibul před sálem pro plenární zasedání 
slouží poslancům, členům vlády státu a no-
vinářům jako místo pro setkávání, rozhovory 
a interview.

Vyjadřování názorů
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