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V l á d n í   n á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne ……. 2015, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou Ústavy České republiky  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o České národní bance 

Čl. I 

 

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona 

č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., 

zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona 

č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 

zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona 

č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., 

zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona 

č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se 

mění takto: 

 

1. V § 6 odst. 1 se slova „České národní banky“ zrušují. 

 

2. V § 6 odst. 2 se slova „ostatní členy“ nahrazují slovy „další členy bankovní rady“. 

 

3. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Prezident republiky si vyžádá od Senátu 

souhlas ke jmenování člena bankovní rady.“. 

 

4. V § 6 odst. 4 se slovo „Členové“ nahrazuje slovy „Guvernér, viceguvernéři a další 

členové“ a slovo „dobu“ se nahrazuje slovy „funkční období“. 
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5. V § 6 odstavec 11 zní: 

„(11) Není-li funkce viceguvernéra obsazena anebo je-li viceguvernér pověřen 

výkonem funkce guvernéra, pověří bankovní rada některého z členů bankovní rady, který 

není guvernérem nebo viceguvernérem, výkonem funkce viceguvernéra v plném rozsahu 

(dále jen „zastupující viceguvernér“) na dobu, než bude jmenován nový viceguvernér 

nebo guvernér. Není-li obsazena funkce guvernéra, pověří bankovní rada výkonem funkce 

guvernéra některého z viceguvernérů anebo zastupujících viceguvernérů, nejsou-li funkce 

viceguvernérů obsazeny, na dobu, než bude jmenován nový guvernér. Pověřený 

viceguvernér nebo zastupující viceguvernér vykonává funkci guvernéra v plném rozsahu 

jeho pravomocí.“. 

 

6. V § 7 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo zastupující viceguvernér“ 

a ve větě třetí se slova „guvernér, nebo jím pověřený předsedající viceguvernér“ nahrazují 

slovem „předsedající“. 

 

7. V § 8 větě druhé se za slovo „viceguvernér“ vkládají slova „nebo zastupující 

viceguvernér“. 

 

8. V § 11 odst. 2 se za slovo „viceguvernér“ vkládají slova „anebo zastupující viceguvernér“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Jmenování členů Bankovní rady České národní banky prezidentem republiky, jehož 

volební období probíhá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí zákonem č. 6/1993 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o Ústavním soudu 

Čl. III 

 

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona 

č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., 

zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 

č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., 
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zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona 

č. 404/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

2. V § 11 odst. 2 písm. c) a v § 97 odst. 1 se slovo „Senátu“ zrušuje. 

 

3. V § 97 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zahájení řízení nebrání tomu, aby pro totéž 

jednání prezidenta republiky byla podána ústavní žaloba druhou komorou Parlamentu.“. 

 

4. V § 97 se na konci odstavce 2 doplňují slova „, a musí z ní být patrno, čeho se žalobce 

domáhá“. 

 

5. V § 97 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Byla–li pro totéž jednání prezidenta republiky podána ústavní žaloba Poslaneckou 

sněmovnou i Senátem, Ústavní soud spojí obě ústavní žaloby k společnému projednání a 

rozhodnutí. Poslanecká sněmovna a Senát mají v takovém řízení postavení účastníka 

řízení; vzít ústavní žalobu zpět mohou pouze v rozsahu ústavní žaloby jimi podané.“.     

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

 

6. V § 98 odstavec 1 zní: 

„(1) Jestliže bylo Ústavnímu soudu, dříve než se odebral k závěrečné poradě, doručeno 

usnesení, kterým Poslanecká sněmovna nebo Senát bere ústavní žalobu zpět, Ústavní soud 

řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí ústavní žaloby zastaví.“. 

 

7. V § 99 se na začátek vkládá věta „Za Poslaneckou sněmovnu v řízení o ústavní žalobě 

před Ústavním soudem jedná její předseda nebo osoba, kterou tím Poslanecká sněmovna 

pověří.“. 

 

8. V § 101 odst. 1 se za slovo „provedené“ vkládají slova „Poslaneckou sněmovnou nebo“ 

a za slovo „vyzve“ se vkládají slova „Poslaneckou sněmovnu nebo“. 

 

9. V § 102 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „Poslanecké sněmovny nebo“. 
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10. V § 103 odst. 2, 4 a 5 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „Poslanecké sněmovny nebo“. 

 

11. V § 103 odst. 6 a 8 se za slovo „zástupci“ vkládají slova „Poslanecké sněmovny nebo“. 

 

12. V § 104 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Vyhlášením nálezu podle § 56, kterým 

Ústavní soud vyhověl ústavní žalobě a rozhodl, že se prezident republiky dopustil 

velezrady, nebo rozhodl, že se prezident republiky dopustil hrubého porušení Ústavy nebo 

jiné součásti ústavního pořádku a že ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu 

nabýt, ztrácí prezident republiky prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.“. 

 

13. V § 107 se slova „uvedená v § 105 odst. 1“ nahrazují slovy „, která se podle nálezu 

Ústavního soudu dopustila velezrady nebo hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti 

ústavního pořádku a ztratila prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt,“. 

 

Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

Na ústavní žalobu proti prezidentu republiky podanou v jeho volebním období, které 

probíhá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i na řízení a rozhodnutí o ní, se použije 

zákon č. 182/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 

Čl. V 

 

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona 

č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona 

č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 167/2005 Sb., 

zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona 

č. 402/2009 Sb., zákona č. 265/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb. 

a zákona č. 265/2014 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 1 odst. 1 se slova „, postavení poslanců“ nahrazují slovy „a postavení poslanců, 

náhradníků, kteří mají postavení poslance,“. 
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2. Za § 8 se vkládají nové § 8a až 8d, které včetně nadpisu znějí: 

 

„Výkon mandátu poslance, který je členem vlády 

§ 8a 

(1) S výkonem mandátu poslance je neslučitelný výkon funkce člena vlády. 

(2) Po dobu, kdy je poslanec členem vlády, vykonává mandát náhradník, a to se všemi 

právy a povinnostmi poslance; po tuto dobu se náhradník považuje za poslance.  

  (3) Okamžikem jmenování poslance členem vlády ztrácí poslanec funkci předsedy 

nebo místopředsedy Sněmovny a členství v orgánech Sněmovny. Tyto funkce ani členství 

v orgánech Sněmovny na náhradníka, který má postavení poslance, nepřecházejí.  

(4) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na 

a) člena vlády v době od začátku volebního období Sněmovny do jmenování nové vlády, 

b) člena vlády, která je povinna podat demisi podle čl. 73 odst. 3 věty druhé Ústavy, 

c) člena nově jmenované vlády, které dosud nebyla vyslovena důvěra. 

 

§ 8b 

 

Náhradník nabývá veškerá práva a povinnosti poslance okamžikem, kdy poslanec, 

který je členem vlády, přestane podle čl. 22a Ústavy vykonávat mandát.   

 

§ 8c 

 

(1) Náhradník se ujímá výkonu mandátu poslance složením slibu.  

(2) Prohlášením učiněným osobně na schůzi Sněmovny se může náhradník, který má 

postavení poslance, výkonu mandátu vzdát. Ustanovení § 3 se použije obdobně. 

 

§ 8d 

 

(1) Náhradník, který má postavení poslance, přestane vykonávat mandát poslance 

v případech uvedených v § 8c odst. 2 a v § 6 písm. a), b) a e) a dále okamžikem, kdy 

a) poslanec, za kterého vykonává jeho mandát, přestane být členem vlády, 

b) členovi vlády, za kterého vykonává mandát, tento mandát zanikne, popřípadě zanikne 

mandát jinému poslanci a náhradník, který má postavení poslance, je prvním 

náhradníkem v pořadí podle výsledků voleb, 
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c) nastala okolnost, která má za následek ztrátu jeho volitelnosti poslancem,  

d) se ujme úřadu nebo funkce, jejichž neslučitelnost s funkcí poslance stanoví Ústava 

nebo zákon, nebo 

e) vláda podala demisi podle čl. 73 odst. 3 věty druhé Ústavy nebo ji prezident republiky 

odvolal. 

(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) a d) se § 7 a 8 použijí obdobně.“. 

 

3. V § 29 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky pod 

čarou č. 19 zní: 

„b) povolat náhradníka k výkonu poslaneckého mandátu za poslance, který je členem 

vlády, a vydat mu osvědčení o tom, že má postavení poslance19), 

_______________________________ 
19) § 54a odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zákonů.“. 

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h). 

 

4. V § 70 odst. 3 se za slovo „Ústavy8)“ vkládají slova „a k přijetí usnesení, jímž 

Sněmovna zkracuje své volební období,“.  

 

5. V § 70 odstavec 5 zní: 

„(5) Usnesení Sněmovny, jímž Sněmovna zkracuje své volební období, se vyhlásí ve 

Sbírce zákonů.“. 

 

6. V § 97 odst. 2 se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“. 

 

7. Za část patnáctou B se vkládá nová část patnáctá C, která včetně nadpisu zní:  
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„ČÁST PATNÁCTÁ C 

JEDNÁNÍ O ÚSTAVNÍ ŽALOBĚ SNĚMOVNY  

PROTI PREZIDENTU REPUBLIKY 

 

§ 109n 

 

Sněmovna může podat Ústavnímu soudu ústavní žalobu proti prezidentu 

republiky, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti 

ústavního pořádku (dále jen „ústavní žaloba“). 

 

§ 109o 

 

(1) Návrh ústavní žaloby může předložit nejméně jedna pětina všech poslanců. 

(2) Návrh ústavní žaloby musí obsahovat přesné vylíčení jednání, kterým se měl 

prezident republiky dopustit velezrady nebo hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti 

ústavního pořádku, spolu s uvedením důkazů, o které se má ústavní žaloba Sněmovny 

opírat, a musí z něj být patrno, čeho se Sněmovna domáhá. 

(3) Návrh ústavní žaloby se předkládá organizačnímu výboru a nelze jej vzít zpět. 

(4) Organizační výbor může vrátit návrh ústavní žaloby předkladatelům 

k dopracování náležitostí podle odstavce 2. Dopracovaný návrh již nelze předkladatelům 

znovu vrátit. 

(5) Organizační výbor k návrhu ústavní žaloby přijme stanovisko pro Sněmovnu, 

ve kterém doporučí návrh schválit nebo zamítnout. 

(6) Předseda Sněmovny zařadí návrh ústavní žaloby na pořad nejbližší schůze 

Sněmovny. 

 

§ 109p 

 

(1) K přijetí návrhu ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech 

poslanců; Sněmovna rovněž rozhodne, zda pověří zastupováním Sněmovny v řízení 

o ústavní žalobě před Ústavním soudem jinou osobu než předsedu Sněmovny. 

(2) Ústavní žalobu doručí předseda Sněmovny Ústavnímu soudu neprodleně poté, 

co s ní Sněmovna vyslovila souhlas. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9X5F5TDV)



8 
 

§ 109q 

 

Jednání Sněmovny o návrhu ústavní žaloby a o návrhu na její vzetí zpět je 

neveřejné. Při jednání o návrhu ústavní žaloby a o návrhu na její vzetí zpět lze podávat 

pouze návrhy na schválení nebo zamítnutí. O návrzích se hlasuje veřejně podle jmen.“. 

 

8. V § 121 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní: 

„(2) Zanikne-li mandát poslance, nelze projednat návrh, který tento poslanec před 

zánikem svého mandátu podal, nebo odpovídat na interpelaci, kterou přednesl. Obdobně se 

postupuje, je-li poslanec členem vlády, nebo přestane-li náhradník, který má postavení 

poslance, vykonávat mandát a nenabude zároveň mandát poslanec podle zvláštního 

právního předpisu20). 

___________________________ 
20) § 54 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

                             

Čl. VI 

Přechodná ustanovení 

1. Poslanec, který je členem vlády a jehož mandát vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, vykonává svůj mandát v souladu se zákonem č. 90/1995 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Projednávání návrhu zákona, který byl Senátu postoupen přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se dokončí ve lhůtě podle § 97 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Na ústavní žalobu proti prezidentu republiky podanou v jeho volebním období, které 

probíhá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i na řízení a rozhodnutí o ní, se 

použije zákon č. 90/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky 

Čl. VII 

 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
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a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního 

soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona 

č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., 

zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 

Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb. a zákona 

č. 59/2014 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 54 odst. 4 se za slovo „náhradníka“ vkládají slova „podle odstavce 1 nebo 3“. 

 

2. V § 54 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Pokud by náhradníkem podle odstavce 1 byla osoba, která vykonává mandát 

jako náhradník podle § 54a, postupuje se podle odstavce 1 obdobně. Odstavce 3 a 5 se 

nepoužijí.“. 

 

3. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 54a 

Nastupování náhradníků za poslance, kteří jsou členy vlády 

 

(1)  Po dobu, kdy poslanec, který je členem vlády, nevykonává mandát, vykonává 

jej náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice 

uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován 

poslanec, který je členem vlády, a to v pořadí podle výsledků voleb. Není-li takového, 

nastupuje náhradník téže politické strany, politického hnutí nebo koalice v pořadí podle 

počtu platných hlasů pro kandidátní listinu; je-li tento počet stejný, rozhodne los. 

(2)  Není-li náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice, 

zůstane mandát uprázdněn do okamžiku, kdy poslanec přestane být členem vlády. 

(3)  Byla-li politická strana nebo politické hnutí zrušeno, náhradník nenastupuje 

a mandát zůstane uprázdněn do okamžiku, kdy poslanec přestane být členem vlády. Jde-li 

však o koalici, nenastupuje ten náhradník, který byl navržen politickou stranou nebo 

politickým hnutím, které bylo zrušeno, a mandát získává další náhradník. 

(4)  Nastoupení náhradníka podle odstavce 1 nebo 3 vysloví Sněmovna do 15 dnů 

po dni, ve kterém poslanec, který je členem vlády, přestal vykonávat mandát. Předá 

náhradníkovi osvědčení o tom, že má postavení poslance, a kterým dnem se tak stalo. 
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(5)  Byla-li činnost politické strany nebo politického hnutí nebo některé politické 

strany nebo politického hnutí tvořícího koalici pozastavena, po dobu pozastavení činnosti 

náhradník nenastupuje. 

(6)  Pokud náhradník, který má postavení poslance, přestane vykonávat mandát, 

anebo se podle § 54 stane poslancem, postupuje se podle odstavců 1 až 5 obdobně.“.   

 

4. V § 55 odst. 1 a 2 se za slovo „sněmovny“ vkládají slova „nebo ke zkrácení jejího 

volebního období“. 

 

Čl. VIII 

Přechodné ustanovení 

Výkon mandátu poslance, který je členem vlády a jehož mandát vznikl přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o jednacím řádu Senátu 

Čl. IX 

 

Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb., 

zákona č. 172/2004 Sb., zákona č. 625/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona 

č. 275/2012 Sb. a zákona č. 16/2015 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 136 se slova „se souhlasem Poslanecké sněmovny“ zrušují. 

 

2. V § 137 odst. 2 se poznámka pod čarou č. 43 zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku 

pod čarou. 

 

3. V § 137 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, a musí z něj být patrno, čeho se 

Senát domáhá“. 

 

4. V § 137 odst. 4 se za slovo „nelze“ vkládá slovo „předkladatelům“. 

 

5. V § 137 odst. 5 se slova „a zároveň doporučí předsedovi Senátu zařadit jej na pořad 
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nejbližší schůze Senátu“ zrušují. 

 

6. V § 137 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Předseda Senátu zařadí návrh ústavní žaloby na pořad nejbližší schůze Senátu.“. 

 

7. § 138 zní: 

„§ 138 

 

(1) K přijetí návrhu ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny 

přítomných senátorů; Senát rovněž rozhodne, zda pověří zastupováním Senátu v řízení 

o ústavní žalobě před Ústavním soudem jinou osobu než předsedu Senátu. 

(2) Ústavní žalobu doručí předseda Senátu Ústavnímu soudu neprodleně poté, co 

s ní Senát vyslovil souhlas.“. 

 

8. V § 139 se slovo „odvolání“ nahrazuje slovy „vzetí zpět“. 

 

9. V nadpisu části devatenácté se za slova „S JMENOVÁNÍM SOUDCE ÚSTAVNÍHO 

SOUDU“ vkládají slova „NEBO ČLENA BANKOVNÍ RADY ČESKÉ NÁRODNÍ 

BANKY“. 

 

10. V § 140 odst. 1 až 3 se za slova „Ústavního soudu“ vkládají slova „nebo člena Bankovní 

rady České národní banky“. 

 

11. Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 

 

Čl. X 

Přechodná ustanovení 

1. Na ústavní žalobu proti prezidentu republiky podanou v jeho volebním období, které 

probíhá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i na řízení a rozhodnutí o ní, se 

použije zákon č. 107/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

2. Jmenování členů Bankovní rady České národní banky prezidentem republiky, jehož 

volební období probíhá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí zákonem 

č. 6/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o soudech a soudcích 

Čl. XI 

 

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona 

č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona 

č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., 

zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona 

č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona 

č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona 

č. 215/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb. 

a zákona č. 15/2015 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 102 odstavec 1 zní: 

„(1) Předsedu Nejvyššího soudu jmenuje ze soudců tohoto soudu prezident 

republiky. Místopředsedu Nejvyššího soudu jmenuje ze soudců tohoto soudu prezident 

republiky na návrh předsedy Nejvyššího soudu.“. 

 

2. V § 102 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4. 

3. V § 102 odst. 4 se slova „a Nejvyššího správního soudu“ zrušují. 

 

ČÁST SEDMÁ 

Změna soudního řádu správního 

Čl. XII 

 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona 

č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., 

zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona 

č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., 

zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona 

č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., 
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zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona 

č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se 

mění takto: 

 

1. V § 13 odstavec 2 zní: 

„(2) Předsedu Nejvyššího správního soudu jmenuje ze soudců tohoto soudu 

prezident republiky. Místopředsedu Nejvyššího správního soudu jmenuje ze soudců 

tohoto soudu prezident republiky na návrh předsedy Nejvyššího správního soudu. 

Odvolávání předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu se řídí zákonem 

o soudech a soudcích.“. 

 

2. V § 13 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: 

„(4) Předsedy kolegií a předsedy senátů Nejvyššího správního soudu jmenuje ze 

soudců tohoto soudu předseda Nejvyššího správního soudu. 

(5) Funkční období předsedů kolegií Nejvyššího správního soudu je 5 let.“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6. 

 

ČÁST OSMÁ 

ÚČINNOST 

Čl. XIII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 

po jeho vyhlášení. 
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