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Vládní návrh  

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON 

 

ze dne                        2015, 

kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

ústavních zákonů 

 

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona 

č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., 

ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 515/2002 Sb., ústavního zákona 

č. 319/2009 Sb., ústavního zákona č. 71/2012 Sb. a ústavního zákona č. 98/2013 Sb., se mění 

takto: 

 

1. V čl. 17 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Bylo-li volební období Poslanecké sněmovny zkráceno, konají se volby ve lhůtě 

počínající třicátým dnem před uplynutím zkráceného volebního období a končící dnem 

jeho uplynutí.“. 

 

2. Za čl. 22 se vkládá nový čl. 22a, který zní: 

„Čl. 22a 

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

(2) Po dobu, kdy je poslanec členem vlády, přechází výkon mandátu na 

náhradníka, a to se všemi právy a povinnostmi poslance; po tuto dobu se náhradník 

považuje za poslance. Podrobnosti stanoví zákon.  

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na  

a) člena vlády v době od začátku volebního období Poslanecké sněmovny do jmenování 

nové vlády,  

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

c) člena nově jmenované vlády, které dosud nebyla vyslovena důvěra.“. 
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3. V čl. 23 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „To platí i v případě náhradníka poslance, 

který je členem vlády.“. 

 

4. V čl. 27 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Podle odstavců 1 až 5 se postupuje i v případě poslance, který jako člen vlády 

nevykonává podle čl. 22a mandát.“. 

 

5. V čl. 35 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

 

6. Za čl. 35 se vkládá nový čl. 35a, který zní: 

 „Čl. 35a 

(1)  Poslanecká sněmovna se může třípětinovou většinou všech poslanců usnést na 

zkrácení svého volebního období. Volební období Poslanecké sněmovny skončí dnem 

uvedeným v jejím usnesení. 

(2)  Doba mezi přijetím usnesení podle odstavce 1 a skončením zkráceného 

volebního období však nesmí být kratší než devadesát dnů.“. 

 

7. V čl. 46 odst. 1 se slovo „třiceti“ nahrazuje slovem „šedesáti“. 

 

8. V čl. 62 písmeno a) zní:  

„a) jmenuje předsedu vlády, na jeho návrh jmenuje a odvolává ostatní členy vlády, 

přijímá demisi členů vlády, odvolává vládu a přijímá její demisi,“. 

 

9. V čl. 62 se na konci textu písmene c) doplňují slova „podle čl. 35“. 

 

10. V čl. 62 písm. e) se slovo „, jeho“ nahrazuje slovy „a z nich jeho“. 

 

11. V čl. 62 písmeno f) zní:  

„f) jmenuje předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu ze soudců tohoto soudu; 

místopředsedu jmenuje na návrh předsedy Nejvyššího soudu,“. 

 

12. V čl. 62 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: 
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„g) jmenuje předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu ze soudců tohoto 

soudu; místopředsedu jmenuje na návrh předsedy Nejvyššího správního soudu,“. 

Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena h) až l). 

 

13. V čl. 62 písmeno l) zní: 

„l) jmenuje guvernéra, viceguvernéry a další členy Bankovní rady České národní 

banky.“. 

 

14. V čl. 63 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) ratifikuje mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci je vyžadován souhlas Parlamentu 

nebo v nichž se vymiňuje ratifikace,“.  

 

15. V čl. 65 odst. 2 větě první se slova „Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny“ 

nahrazují slovy „Poslanecká sněmovna nebo Senát mohou“ a věta druhá se nahrazuje 

větou „K přijetí návrhu ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech 

poslanců nebo třípětinové většiny přítomných senátorů.“. 

 

16. V čl. 65 odstavec 3 zní: 

 „(3) V případě, že Ústavní soud na základě ústavní žaloby rozhodne, že se 

prezident republiky dopustil velezrady, prezident republiky ztrácí prezidentský úřad 

a způsobilost jej znovu nabýt. V případě, že Ústavní soud na základě ústavní žaloby 

rozhodne, že se prezident republiky dopustil hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti 

ústavního pořádku, rozhodne též o tom, zda prezident republiky ztrácí prezidentský úřad 

a způsobilost jej znovu nabýt.“. 

 

17. V čl. 66 se slova „čl. 62 písm. a) až e) a k)“ nahrazují slovy „čl. 62 písm. a) až e) a l)“. 

 

18.  V čl. 67 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „; v jejím rámci určuje vnitřní 

a zahraniční politiku státu“. 

 

19. V čl. 73 odstavec 1 zní: 

„(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky; platí, že 

demise předsedy vlády je demisí vlády.“. 
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20. V čl. 73 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky 

prostřednictvím předsedy vlády.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

 

21. V čl. 73 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“. 

 

22. V čl. 84 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „; neusnese-li se Senát o návrhu na 

vyslovení souhlasu do šedesáti dnů ode dne, kdy mu byl předložen, platí, že s návrhem 

vyslovil souhlas“. 

 

23. V čl. 87 odst. 1 písm. g) se slovo „Senátu“ a slova „podle čl. 65 odst. 2“ zrušují. 

 

24. V čl. 98 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2)  Guvernéra, viceguvernéry a další členy Bankovní rady České národní banky 

jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu; neusnese-li se Senát o návrhu na 

vyslovení souhlasu do šedesáti dnů ode dne, kdy mu byl předložen, platí, že s návrhem 

vyslovil souhlas.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Poslanec, jehož mandát vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto ústavního zákona, 

vykonává svůj mandát v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto ústavního zákona. 

2. Na rozpuštění Poslanecké sněmovny, jejíž volební období probíhá ke dni nabytí účinnosti 

tohoto ústavního zákona, se použije čl. 35 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto ústavního zákona. Tato 

Poslanecká sněmovna se nemůže usnést o zkrácení svého volebního období. 

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

tohoto ústavního zákona, se dokončí ve lhůtě podle čl. 46 odst. 1 ústavního zákona 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto ústavního zákona. 
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4. Na ústavní žalobu proti prezidentu republiky podanou v jeho volebním období, které 

probíhá ke dni nabytí účinnosti tohoto ústavního zákona, jakož i na řízení a rozhodnutí 

o ní, se použije ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto ústavního zákona. 

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

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

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto ústavního zákona. 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení. 
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