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Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn  

 

 

Platné znění částí zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance,  

s vyznačením navrhovaných změn  

 

§ 6 

 

(1) Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, 

2 viceguvernéři České národní banky a další 4 členové bankovní rady České národní banky. 

(2) Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy další členy bankovní rady jmenuje 

a odvolává prezident republiky. Prezident republiky si vyžádá od Senátu souhlas 

ke jmenování člena bankovní rady.  

(3) Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát. 

(4) Členové Guvernér, viceguvernéři a další členové bankovní rady jsou jmenováni 

na dobu funkční období 6 roků. 

(5) S členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce poslance zákonodárného sboru, 

člena vlády a členství v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech jiných bank 

a podnikatelských subjektů a výkon samostatně výdělečné činnosti s výjimkou činnosti 

vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické a s výjimkou správy vlastního 

majetku. Členství v bankovní radě je dále neslučitelné s jakoukoliv činností, která může 

způsobit střet zájmů mezi prováděním této činnosti a členstvím v bankovní radě. 

(6) Členem bankovní rady může být jmenován občan České republiky, který 

a) je plně způsobilý k právním úkonům, 

b) má ukončené vysokoškolské vzdělání, 

c) je bezúhonný, 

d) je v měnových záležitostech nebo v oblasti finančního trhu uznávanou a zkušenou 

osobností. 

(7) Bezúhonnou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která nebyla 

pravomocně odsouzena pro trestný čin. 

(8) Členové bankovní rady jsou zaměstnanci České národní banky. 

(9) Výkon funkce člena bankovní rady končí 

a) uplynutím jeho funkčního období, 
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b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného odvolání z funkce nebo 

písemně učiněného vzdání se funkce a nebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném 

odvolání nebo vzdání se funkce. 

(10) Člen bankovní rady může být z funkce odvolán pouze tehdy, přestal-li splňovat 

podmínky požadované k jejímu výkonu nebo dopustil-li se vážného pochybení22). Rozhodnutí 

o odvolání guvernéra se doručuje rovněž Radě guvernérů Evropské centrální banky. 

(11) Není-li funkce guvernéra obsazena, pověří bankovní rada některého 

z viceguvernérů výkonem funkce guvernéra na dobu, než bude jmenován nový guvernér. 

Pověřený viceguvernér vykonává funkci guvernéra v plném rozsahu jeho pravomocí 

a odpovědnosti.  

(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. 

 

§ 7 

 

 (1) Jednání bankovní rady předsedá guvernér, v jeho nepřítomnosti jím pověřený 

viceguvernér nebo zastupující viceguvernér. Bankovní rada přijímá svá rozhodnutí prostou 

většinou hlasů. Bankovní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér, nebo jím 

pověřený předsedající viceguvernér předsedající a alespoň další tři její členové. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

 (2) Jednací řád bankovní rady schvaluje bankovní rada. 

  

§ 8 

  

 Jménem České národní banky jedná navenek guvernér, který též podepisuje právní 

předpisy a akty vydávané Českou národní bankou a vyhlašované ve Sbírce zákonů. Guvernéra 
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zastupuje jím pověřený viceguvernér nebo zastupující viceguvernér v plném rozsahu. 

 

§ 11 

 

 (1) Ministr financí nebo jiný pověřený člen vlády je oprávněn zúčastnit se s hlasem 

poradním zasedání bankovní rady a může jí předkládat návrhy k projednání. 

 (2) Guvernér České národní banky nebo jím určený viceguvernér anebo zastupující 

viceguvernér je oprávněn zúčastnit se s hlasem poradním schůze vlády. 

____________________ 
22) Článek 14 odst. 2 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank 

a Evropské centrální banky. 

 

 

Platné znění částí zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,  

s vyznačením navrhovaných změn  

 

§ 6  

 

  (1) Prezident republiky si vyžádá od Senátu souhlas ke jmenování soudce. 

 (2) Není-li souhlas podle odstavce 1 dán do 60 dnů poté, kdy si jej prezident republiky 

vyžádal, jen proto, že Senát v uvedené lhůtě o této věci nehlasoval, platí, že k jmenování 

soudce Senát souhlas dal. 

 

§ 11 

 

(1) Plénum je složeno ze všech soudců. Pokud tento zákon nestanoví jinak, může 

plénum jednat a usnášet se, je-li přítomno alespoň deset soudců. 

(2) V plénu Ústavní soud rozhoduje 

a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy 

České republiky (dále jen „Ústava“), 

b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 

1 písm. b) Ústavy, 

c) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky uvedené v čl. 65 odst. 2 Ústavy podle 
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čl. 87 odst. 1 písm. g) Ústavy, 

d) o návrhu prezidenta na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu uvedeného 

v čl. 66 Ústavy podle čl. 87 odst. 1 písm. h) Ústavy, 

e) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se 

činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony podle čl. 87 odst. 1 

písm. j) Ústavy, 

f) o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta republiky, že referendum 

o přistoupení České republiky k Evropské unii nevyhlásí podle čl. 87 odst. 1 písm. l) 

Ústavy, 

g) o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii 

je v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské 

unii a se zákonem vydaným k jeho provedení podle čl. 87 odst. 1 písm. m) Ústavy, 

h) v ostatních věcech podle čl. 87 odst. 1 Ústavy, pokud senát nerozhodl, protože žádný 

z návrhů na usnesení nezískal většinu hlasů (§ 21 odst. 1), 

i) o stanovisku k právnímu názoru senátu, které se odchyluje od právního názoru Ústavního 

soudu vysloveného v nálezu (§ 23), 

j) o návrhu na obnovu řízení a v obnoveném řízení podle § 119 až 119b, 

k) o dalších věcech podle čl. 87 odst. 1 Ústavy, pokud si to vyhradí, 

l) o úpravě svých vnitřních poměrů, 

m) o ustavení senátů a o pravidlech rozdělení agendy mezi ně. 

(3) Ústavní soud dále v plénu rozhoduje o návrzích na posouzení souladu mezinárodní 

smlouvy s ústavním pořádkem podle čl. 87 odst. 2 Ústavy. 

 

Oddíl šestý 

 

Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky 

 

§ 97 

Ústavní žaloba 

 

(1) Ústavní soud podle čl. 87 odst. 1 písm. g) Ústavy na základě žaloby Senátu 

rozhoduje, zda se prezident republiky dopustil velezrady nebo hrubého porušení Ústavy nebo 

jiné součásti ústavního pořádku. Řízení je zahájeno doručením žaloby Ústavnímu soudu. 
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Zahájení řízení nebrání tomu, aby pro totéž jednání prezidenta republiky byla podána 

ústavní žaloba druhou komorou Parlamentu. 

(2) Ústavní žaloba proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2 Ústavy (dále jen 

„ústavní žaloba“) 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 ústavní žaloba opírá, a musí z ní být patrno, čeho se žalobce 

domáhá. 

(3) Ústavní žalobu projedná Ústavní soud přednostně před ostatními návrhy. 

(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. 

(4) (5) Obecná ustanovení hlavy prvé této části zákona pro řízení o ústavní žalobě 

neplatí s výjimkou ustanovení § 36 až 43, § 52 až 59 a § 61. 

 

§ 98 

Zastavení řízení 

 

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

usnesení Senátu, kterým ústavní žalobu odvolává, Ústavní soud řízení zastaví. 

(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.  

(2) Ústavní soud řízení zastaví také tehdy, jestliže prezident republiky po jeho zahájení 

zemřel. Požádá-li o pokračování řízení manžel nebo příbuzný v řadě přímé do jednoho měsíce 

od úmrtí, v řízení se pokračuje. 

(3) Okolnost, že se prezident republiky po zahájení řízení vzdal svého úřadu nebo že 

jeho funkce zanikla uplynutím doby, na kterou byl zvolen, není důvodem k zastavení řízení. 
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§ 99 

Zastupování v řízení 

 

Za Poslaneckou sněmovnu v řízení o ústavní žalobě před Ústavním soudem jedná 

její předseda nebo osoba, kterou tím Poslanecká sněmovna pověří. Za Senát v řízení 

o ústavní žalobě před Ústavním soudem jedná jeho předseda nebo osoba, kterou tím Senát 

pověří. 

 

§ 100 

Obhájci 

 

Prezident republiky, proti kterému byla podána ústavní žaloba, má právo zvolit si 

jednoho nebo více obhájců; alespoň jeden z nich musí být advokátem. 

 

Ústní jednání 

 

§ 101 

 

(1) Soudce zpravodaj podle potřeby doplní šetření provedené Poslaneckou 

sněmovnou nebo Senátem, případně vyzve Poslaneckou sněmovnu nebo Senát k doplnění 

šetření a žaloby, a připraví ústní jednání. 

(2) O ústavní žalobě koná Ústavní soud vždy ústní jednání. 

 

§ 102 

 

Ústavní soud doručí prezidentovi republiky ústavní žalobu a současně vyrozumí 

prezidenta republiky a zástupce Poslanecké sněmovny nebo Senátu o době a místě konání 

ústního jednání, a to nejméně deset dnů předem. Přitom prezidenta republiky upozorní, že 

bude jednáno v jeho nepřítomnosti, nedostaví-li se bez řádné omluvy k jednání nebo se bez 

dostatečného důvodu v průběhu jednání předčasně vzdálí. 
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§ 103 

 

(1) Ústní jednání zahájí předsedající sdělením věci, která bude projednávána, poté 

zjistí, zda se dostavily osoby, které byly k ústnímu jednání předvolány nebo o něm 

vyrozuměny, a zjistí jejich totožnost. 

(2) Pokládá-li se prezident republiky nebo zástupce Poslanecké sněmovny nebo 

Senátu (dále jen „strany“) opatřením předsedajícího při řízení jednání zkrácen, může žádat, 

aby rozhodlo plénum. 

(3) Pokud se některá z předvolaných osob nedostavila, rozhodne Ústavní soud po 

slyšení stran, zda je možno ústní jednání provést nebo zda je nutno je odročit. 

(4) Po provedení úkonů podle předchozích ustanovení přednese na výzvu 

předsedajícího zástupce Poslanecké sněmovny nebo Senátu ústavní žalobu. Po přednesení 

žaloby dá předsedající prezidentu republiky a jeho obhájcům možnost se k ní vyjádřit; poté se 

provede důkazní řízení. 

(5) Prezident republiky, jeho obhájci a zástupce Poslanecké sněmovny nebo Senátu 

mají právo vyjádřit se k prováděným důkazům, klást svědkům a znalcům otázky a podávat 

návrhy na doplnění dokazování. 

(6) Není-li dalších důkazních návrhů nebo bylo-li rozhodnuto, že další důkazy již 

prováděny nebudou, ukončí předsedající důkazní řízení a dá zástupci Poslanecké sněmovny 

nebo Senátu a poté prezidentovi republiky a jeho obhájcům možnost pronést závěrečnou řeč. 

Poté se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. 

(7) Shledá-li Ústavní soud vzhledem k závěrečným řečem anebo při závěrečné poradě, 

že je nutno objasnit další okolnosti, může se usnést, že dokazování bude doplněno, a v řízení 

dále pokračuje. 

(8) Po doplnění dokazování dá předsedající znovu slovo zástupci Poslanecké 

sněmovny nebo Senátu a prezidentu republiky a jeho obhájcům k závěrečným řečem. 

 

§ 104 

Nález a jeho právní následky 

 

(1) Po ukončení ústního jednání Ústavní soud buď ústavní žalobě vyhoví a rozhodne, 

že se prezident republiky dopustil velezrady nebo hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti 

ústavního pořádku, anebo ho ústavní žaloby zprostí. 
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 (2) Jakmile byl nález, kterým bylo ústavní žalobě vyhověno, vyhlášen podle § 56, 

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

Nárok na prezidentský plat a další požitky po skončení výkonu funkce podle zvláštního 

zákona mu nenáleží. 

(3) O výroku nálezu vystaví předsedající osvědčení, které předá přítomným stranám. 

 

Obnova řízení 

 

§ 105 

 

(1) Ten, kdo se podle nálezu Ústavního soudu dopustil velezrady nebo hrubého 

porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, může požádat Ústavní soud, aby řízení 

o ústavní žalobě bylo obnoveno, 

a) jestliže takový nález Ústavního soudu byl ovlivněn trestným činem jiné osoby, 

b) uvede-li nové skutečnosti nebo důkazy, které bez své viny nemohl uplatnit v 

původním řízení a které samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými již 

dříve by mohly vést k tomu, že by byl ústavní žaloby zproštěn. 

(2) Po smrti osoby uvedené v odstavci 1 mohou o obnovu řízení o ústavní žalobě 

požádat její manžel nebo příbuzný v řadě přímé. 

  

§ 106 

 

O žádosti o obnovu řízení podle § 105 rozhoduje Ústavní soud bez ústního jednání. 

Obnovené řízení se koná na základě původní ústavní žaloby. 

  

§ 107 

 

Byla-li osoba uvedená v § 105 odst. 1, která se podle nálezu Ústavního soudu 

dopustila velezrady nebo hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku 
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a ztratila prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt, v obnoveném řízení ústavní 

žaloby zproštěna, nenabývá ztraceného prezidentského úřadu. 

  

§ 108 

 

Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení o ústavní žalobě přiměřeně 

ustanovení trestního řádu o řízení před soudem. 

 

 

Platné znění částí zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 

s vyznačením navrhovaných změn  

 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

§ 1 

 

 (1) Jednací řád Poslanecké sněmovny upravuje zásady jednání Poslanecké sněmovny 

(dále jen „Sněmovna"), jejích orgánů a funkcionářů, zásady jednání společné schůze komor 

Parlamentu, styky Sněmovny navenek, postavení poslanců a postavení poslanců, 

náhradníků, kteří mají postavení poslance, orgánů a funkcionářů Sněmovny. 

 (2) Sněmovna upravuje v rámci tohoto zákona usnesením své vnitřní poměry  

a podrobnější pravidla jednání Sněmovny a jejích orgánů. 

 

ČÁST DRUHÁ 

POSLANCI  

 

Mandát poslance 

 

§ 2 

 

 Mandát poslance vzniká zvolením. Náhradník1) nabývá mandát poslance, za nějž 

náhradník nastupuje, okamžikem zániku mandátu tohoto poslance [§ 6 písm. a), c), d) a f)].  
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§ 3 

 

 Prohlášením učiněným osobně na schůzi Sněmovny se může poslanec svého mandátu 

vzdát. Brání-li účasti poslance na schůzi Sněmovny závažné okolnosti, může tak učinit též 

prohlášením sepsaným formou notářského zápisu, které se doručí předsedovi Sněmovny a 

nesmí být starší než jeden měsíc. 

 

§ 4 

Slib poslance 

 

 Poslanec skládá na první schůzi Sněmovny, které se zúčastní, slib předepsaný 

Ústavou. Učiní tak pronesením slova "slibuji" a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib 

skládá. Předsedající dá před tím znění slibu přečíst. Složení slibu stvrdí poslanec svým 

podpisem. 

  

§ 5 

Průkaz poslance 

 

 (1) Poslanec obdrží průkaz opatřený fotografií, razítkem Sněmovny a podpisem 

předsedy Sněmovny. 

 (2) Průkaz ověřuje, že jeho držitel je členem Sněmovny, má práva a povinnosti 

poslance a slouží rovněž jako osobní průkaz poslance potvrzující jeho totožnost. 

  

Zánik mandátu poslance 

§ 6 

 

 Mandát poslance zaniká 

a) odepřením slibu poslance nebo složením slibu s výhradou, 

b) uplynutím volebního období Sněmovny, 

c) prohlášením poslance na schůzi Sněmovny, kterým se vzdává mandátu, nebo okamžikem 

doručení notářského zápisu o vzdání se mandátu (§ 3) do rukou předsedy Sněmovny, 

d) okamžikem, v němž nastala okolnost, která má za následek ztrátu volitelnosti poslance, 

e) rozpuštěním Sněmovny, 
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f) okamžikem, kdy se poslanec ujal úřadu nebo funkce, jejichž neslučitelnost s funkcí 

poslance stanoví Ústava nebo zákon. 

  

§ 7 

 

 Začal-li poslanec vykonávat funkci, která je ze zákona s výkonem mandátu poslance 

neslučitelná, oznámí to neprodleně předsedovi Sněmovny. 

 

§ 8 

 

 V pochybnostech o ztrátě volitelnosti a v pochybnostech o neslučitelnosti funkce 

s výkonem funkce poslance se postupuje podle zvláštního zákona2. 

 

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. 
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§ 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, 

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. 

 

§ 29 

Předseda Sněmovny 

 

 (1) Předsedovi Sněmovny přísluší zejména 

a) zastupovat Sněmovnu navenek, 

b) přijímat slib prezidenta republiky, 
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c) přijímat prohlášení prezidenta republiky, kterým se vzdává svého úřadu, 

d) navrhovat prezidentu republiky jmenování předsedy vlády podle čl. 68 odst. 4 věta druhá 

Ústavy, 

e) přijímat slib členů Nejvyššího kontrolního úřadu, 

f) postoupit Senátu návrh zákona a návrh mezinárodní smlouvy vyžadující souhlas 

Parlamentu, s nímž Sněmovna vyslovila souhlas, 

g) postoupit prezidentu republiky k podpisu přijaté zákony, 

h) zasílat předsedovi vlády k podpisu přijaté zákony, 

i) podepisovat zákony a usnesení Sněmovny, popřípadě jiné listiny vydávané Sněmovnou. 

 (2) Předsedovi Sněmovny dále přísluší 

a) povolat náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát a vydat mu osvědčení, že se stal 

poslancem, 

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

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

b) c) dávat souhlas, aby byl odevzdán soudu zadržený poslanec, který byl dopaden při 

spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté, 

c) d) stanovit pořadí, v němž jej budou místopředsedové Sněmovny zastupovat, 

d) e) svolávat, zahajovat a ukončovat schůzi Sněmovny a společnou schůzi Sněmovny 

a Senátu, 

e) f) v době přerušení zasedání svolávat Sněmovnu ke schůzi před stanoveným termínem, 

f) g) přerušit schůzi Sněmovny při nepořádku, nebo není-li Sněmovna schopna se usnášet, 

g) h) jmenovat a odvolávat vedoucího Kanceláře. 

 (3) Předseda Sněmovny plní i další úkoly stanovené zákonem nebo úkoly, jimiž ho 

Sněmovna pověří. Vykonává i jinou působnost v případech svěřených zákonem České 

národní rady do působnosti jejího předsednictva7), nestanoví-li zákon jinak. 

 

§ 70 

 

 (1) Sněmovna je způsobilá se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny všech 

poslanců. 

 (2) K platnému usnesení Sněmovny je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 

poslanců, nestanoví-li Ústava jinak. 

  (3) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené 
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v čl. 10a odst. 1 Ústavy8) a k přijetí usnesení, jímž Sněmovna zkracuje své volební období, 

je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců. 

 (4) K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a k přijetí 

usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky 

nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí 

usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je 

Česká republika členem9), je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Souhlasu 

nadpoloviční většiny všech poslanců je dále třeba při hlasování Sněmovny o návrhu zákona 

zamítnutého Senátem,10) při hlasování Sněmovny o zákonu vráceném prezidentem 

republiky11) a při hlasování Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě.12) 

 (5) K vyslovení souhlasu s podáním ústavní žaloby proti prezidentu republiky 

k Ústavnímu soudu pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti 

ústavního pořádku je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců. Nevysloví-li 

Sněmovna souhlas do 3 měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl 

dán12a). 

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

ve Sbírce zákonů. 

 

Účast Senátu a prezidenta republiky v zákonodárném procesu 

 

§ 97 

  

 (1) Návrh zákona, s nímž Sněmovna vyslovila souhlas, zašle její předseda bez 

zbytečného odkladu Senátu ve třech stejnopisech v listinné podobě a stejnopisu v elektronické 

podobě. 

 (2) Schválí-li Senát návrh zákona, s nímž vyslovila Sněmovna souhlas, nebo se 

k němu do 30 60 dnů od jeho postoupení neusnese anebo vyjádří usnesením vůli nezabývat se 

takovým návrhem, je návrh zákona přijat. 

 (3) Jestliže Senát návrh zákona usnesením zamítne, předseda jej na nejbližší schůzi, 

nejdříve však za deset dnů od doručení poslancům usnesení předloží Sněmovně, aby o něm 

hlasovala znovu. Návrh zákona je přijat, schválí-li jej Sněmovna nadpoloviční většinou všech 

poslanců.  

 (4) Jestliže Senát vrátí Sněmovně návrh zákona s pozměňovacími návrhy, předseda jej 
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na nejbližší schůzi, nejdříve však za deset dnů od doručení poslancům, předloží Sněmovně 

znovu, aby o něm hlasovala ve znění schváleném Senátem; přijme-li Sněmovna usnesení, 

jímž vysloví souhlas s návrhem Senátu, je návrh zákona přijat.  

 (5) Neschválí-li Sněmovna návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje znovu 

o návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, schválí-li 

jej Sněmovna nadpoloviční většinou všech poslanců. 

 (6) Při novém projednávání návrhu zákona, který byl Senátem zamítnut nebo 

Sněmovně vrácen, nejsou ve Sněmovně přípustné pozměňovací návrhy. 

  

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. 
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(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. 

 

§ 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. 

 

§ 121 

 

(1) V novém volebním období Sněmovny nelze projednat návrhy, které nebyly 

projednány a rozhodnuty v minulém volebním období, s výjimkou peticí a návrhů, o nichž  

je ústavním zákonem oprávněn po rozpuštění Sněmovny rozhodnout Senát. 

(2) Ztratí-li poslanec mandát (§ 6),  nelze projednat návrhy, které podal. 

(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 jmenován členem vlády, nebo přestane-li 

náhradník, který má postavení poslance, vykonávat mandát a nenabude zároveň 

mandát poslance podle zvláštního právního předpisu20). 

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

a o změně a doplnění některých dalších zákonů. 
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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. 

 

Platné znění částí zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, 

s vyznačením navrhovaných změn  

 

§ 54 

Nastupování náhradníků 

 

 (1) Uprázdní-li se mandát, nastupuje 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, jehož mandát se uprázdnil, 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 až do konce volebního období. 

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

a mandát zůstane uprázdněn do konce funkčního období. 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 Poslanecká sněmovna do 

15 dnů po dni, ve kterém zanikl mandát poslance. Předá náhradníkovi osvědčení o tom, že se 

stal poslancem, a kterým dnem se jím stal. 

 (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 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. 
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§ 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. 

(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.   

 

§ 55  

 

 (1) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny nebo ke zkrácení jejího volebního 

období, zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3 na 50 dnů, § 27 na 5 dnů, § 14c písm. c) na 30 dnů, 

§ 14c písm. d) na 10 dnů, § 14c písm. f) na 30 dnů, § 14e odst. 3 na 15 dnů, § 14e odst. 7 na 

10 dnů, § 14g odst. 1 věty první na 15 dnů, § 14g odst. 1 věty třetí na 10 dnů, § 14g odst. 1 

věty čtvrté na 9 dnů, § 16 odst. 1 na 11 dnů, § 31 odst. 3 na 38 dnů, § 31 odst. 4 na 47 dnů, § 

32 odst. 4 na 34 dnů, § 33 odst. 1 věty poslední pro výzvu krajského úřadu na 32 dnů, § 33 

odst. 1 věty poslední pro odstranění závad na 26 dnů, § 33 odst. 2 a 3 na 25 dnů, § 33 odst. 6 
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na 23 dnů, § 33 odst. 7 na 11 dnů, § 38 odst. 4 na 1 den, § 38 odst. 5 věty první na 24 hodin, § 

38 odst. 5 věty druhé na 48 hodin, mění se počátek doby podle § 16 odst. 4 na 11 dnů a mění 

se lhůta podle § 33 odst. 1 věty první na lhůtu od 38 dnů do 34 dnů.  

 (2) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny nebo ke zkrácení jejího volebního 

období, lhůta podle § 38 odst. 5 věty třetí se nepoužije; vedoucí zastupitelského úřadu zajistí 

tisk hlasovacího lístku nebo jeho rozmnožení v dostatečném množství před zahájením voleb.  

 

 

Platné znění částí zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,  

s vyznačením navrhovaných změn  

 

§ 136 

 

Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat Ústavnímu soudu žalobu proti 

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

ústavního pořádku (dále jen „ústavní žaloba“)42). 

 

§ 137 

 

 (1) Návrh ústavní žaloby může předložit nejméně jedna třetina senátorů. 

 (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 Senátu opírat, 

a musí z něj být patrno, čeho se Senát domáhá43). 

 (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 Senát, ve kterém 

doporučí návrh schválit nebo zamítnout a zároveň doporučí předsedovi Senátu zařadit jej na 

pořad nejbližší schůze Senátu. 

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

Senátu. 
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§ 138 

 

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

přítomných senátorů. 

(2) Jestliže Senát návrh ústavní žaloby schválí, pověří předsedu Senátu, aby ústavní 

žalobu předložil Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu s jejím podáním. Zároveň pověří 

některého ze senátorů, aby ústavní žalobu při jednání v Poslanecké sněmovně odůvodnil. Pro 

případ, že s podáním ústavní žaloby bude vysloven souhlas, Senát rovněž rozhodne, zda 

pověří zastupováním Senátu v řízení o ústavní žalobě před Ústavním soudem jinou osobu než 

předsedu Senátu. 

(3) Ústavní žalobu doručí předseda Senátu Ústavnímu soudu ihned poté, co 

Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s jejím podáním. K ústavní žalobě předseda Senátu 

přiloží též usnesení Senátu o jejím schválení a usnesení Poslanecké sněmovny o vyslovení 

souhlasu s jejím podáním. 

 

§ 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. 

 

§ 139 

 

Jednání Senátu o návrhu ústavní žaloby a o návrhu na její odvolání vzetí zpět44) je 

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

podávat pouze návrhy na schválení nebo zamítnutí. O návrzích se hlasuje veřejně podle jmen. 
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ČÁST DEVATENÁCTÁ 

 

JEDNÁNÍ O VYSLOVENÍ SOUHLASU S JMENOVÁNÍM SOUDCE ÚSTAVNÍHO 

SOUDU NEBO ČLENA BANKOVNÍ RADY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

A O VYSLOVENÍ SOUHLASU K TRESTNÍMU STÍHÁNÍ A ZADRŽENÍ SOUDCE 

ÚSTAVNÍHO SOUDU 

 

§ 140 

 

(1) Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu s jmenováním soudce 

Ústavního soudu nebo člena Bankovní rady České národní banky postoupí předseda 

Senátu organizačnímu výboru a rozešle jej všem senátorům a senátorským klubům. 

(2) Organizační výbor přikáže žádost podle odstavce 1 výboru, popřípadě výborům 

a doporučí předsedovi Senátu, aby byla tato žádost zařazena na pořad schůze Senátu 

a projednána tak, aby Senát mohl ukončit hlasování o vyslovení souhlasu s jmenováním 

soudce Ústavního soudu nebo člena Bankovní rady České národní banky nejpozději do 60 

dnů poté, kdy si prezident republiky souhlas vyžádal.45) 

(3) K vyslovení souhlasu s jmenováním soudce Ústavního soudu nebo člena 

Bankovní rady České národní banky je třeba nadpoloviční většiny přítomných senátorů. 

______________________ 
45) § 6 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. 

 

 

Platné znění § 102 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,  

s vyznačením navrhovaných změn  

 

§ 102 

 

(1) Předsedu Nejvyššího soudu jmenuje z řad soudců prezident republiky.  

 (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) Funkční období předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu je 10 let. 
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(3) Předsedy kolegií a předsedy senátů Nejvyššího soudu jmenuje z řad soudců tohoto 

soudu předseda Nejvyššího soudu. 

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

tohoto soudu předseda Nejvyššího správního soudu. 

(5) (4) Funkční období předsedů kolegií Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního 

soudu je 5 let. 

 

Platné znění § 13 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 

s vyznačením navrhovaných změn  

 

§ 13 

 

(1) Nejvyšší správní soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedů 

kolegií, předsedů senátů a dalších soudců. 

(2) Předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu jmenuje z řad soudců 

tohoto soudu prezident republiky; na odvolávání z těchto funkcí se vztahuje zákon o soudech 

a soudcích. 

(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.  

(3) Funkční období předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu je 10 let. 

(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. 

 (4) (6) Rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu vykonávají soudci. Předseda 

a místopředseda Nejvyššího správního soudu vykonávají kromě rozhodovací činnosti také 

státní správu Nejvyššího správního soudu v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Předsedové 

kolegií kromě rozhodovací činnosti též organizují a řídí činnost kolegií. Předsedové senátů 

kromě rozhodovací činnosti též organizují a řídí činnost senátů. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9X5F5VM3)




