
Pozměňovací a jiné návrhy 

k návrhu poslanců Jakuba Michálka, Jaroslava Faltýnka, Jana Farského, Tomia 

Okamury a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 

 

(tisk 390) 

 

 

Ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí. 

 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 201 

ze dne 10. června 2020 (tisk 390/2)  

 

Čl. I zní:  

„Čl. I 

V ústavním zákoně 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 za 

čl. 32 vkládá nový čl. 32a, který zní: 

„Čl. 32a 

Poslanec, který je členem vlády, se může rozhodnout, že svůj mandát nebude po dobu 

členství ve vládě vykonávat. Veškerá práva a povinnosti takového poslance, s výjimkou 

práva vzdát se mandátu, v takovém případě přecházejí na náhradníka. Podrobnosti stanoví 

zákon.“.“. 

 

 

 

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení mandátového a imunitního výboru č. 137 ze 

dne 16. června 2020 (tisk 390/3) 
 

Čl. I zní:  

„Čl. I 

V ústavním zákoně 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 za čl. 32 vkládá nový čl. 32a, který zní: 

 

„Čl. 32a 

Poslanec, který je členem vlády, se může rozhodnout, že svůj mandát nebude po dobu 

členství ve vládě vykonávat. Veškerá práva a povinnosti takového poslance, s výjimkou 
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práva vzdát se mandátu, v takovém případě přecházejí na náhradníka. Podrobnosti stanoví 

zákon.“.“. 

 

 

 

 

V Praze dne 6. května 2021 

 

 

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., v. r. 

zpravodajka garančního ústavně právního výboru, mandátového a imunitního 

výboru a předsedkyně stálé komise pro Ústavu České republiky 
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