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ZÁZNAM
ústavně právního výboru
z 36. schůze
dne 1. prosince 2011

Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 415)
___________________________________________________________________________
Po odůvodnění 1. náměstka ministra spravedlnosti JUDr. Daniela Voláka,
zpravodajské zprávě posl. JUDr. Jeronýma Tejce a po rozpravě
ústavně právní výbor
I.

při hlasování, aby výbor doporučil Poslanecké sněmovně předložený návrh ústavního
zákona schválit
z 9 přítomných poslanců 4 hlasovali pro, 1 proti, 4 se zdrželi (usnesení nebylo přijato),

II.

v y s l o v i l souhlas s těmito připomínkami:
1. k čl. I, za bod 1 se vkládá nový bod 2, který zní:
„2. V čl. 55 větě druhé se slovo „pět“ nahrazuje slovem „šest“.“,
Následující body se přečíslují.
2. k čl. I, za dosavadní bod 4 se vkládá nový bod 6, který zní:
„6. V čl. 62 písm. f) se za slova „Nejvyššího soudu“ doplňují slova „a předsedu a
místopředsedy Nejvyššího správního soudu“.“,
3. k čl. I, za dosavadní bod 4 se vkládá nový bod 7, který zní:
„7. V čl. 62 písm. g) se slova „nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo,
a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,“ zrušují.“,
4. k čl. I, za dosavadní bod 5 se vkládá nový bod 9, který zní:
„9. V čl. 63 odst. 1 se za písmeno i) vkládá písmeno j), které zní:

„j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm
nepokračovalo,“.“,
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).
Přijetí pozměňovacího návrhu se promítne do číslování v čl. 66 větě první Ústavy.
V čl. I bodě 8 se proto slova „čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až j)“ nahradí slovy
„čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k)“.
5. V čl. II
se slova „bodů 6 a 7“ nahrazují slovy „bodů 2, 10 (dosavadního bodu 6) a 11
(dosavadního bodu 7)“.
dále se výbor usnesl, že
III.

p o v ě ř u j e místopředsedu výboru, aby tento záznam předložil předsedkyni
Poslanecké sněmovny Parlamentu,

IV.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu ústavního zákona ve schůzi ústavně právního
výboru,

V.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

JUDr. Jeroným TEJC v. r.
zpravodaj výboru
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ověřovatel výboru

Marek BENDA v. r.
místopředseda výboru

