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Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů
(tisk 415)

Návrh na zamítnutí nebyl ve druhém čtení podán.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení ve dnech 7. a 9. prosince 2011
A. Poslanec Bohuslav Sobotka

VARIANTA I
1. V čl. I se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:
„5. V čl. 62 písmeno g) se slova „ , nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li
zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,“ zrušují.“.

Následující body se přečíslují.
2. V čl. I se za dosavadní bod 5 (nově bod 6) vkládají nové body 7 a 8, které znějí:
„7. V čl. 63 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové 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).
8. Čl. 65 odst. 1 zní:
„(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani
stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.“.“.

Následující body se přečíslují.
3. V čl. I dosavadní bod 7 (nově bod 10) zní:
„10. V čl. 65 odstavec 3 zní:
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„(3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny
přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby
je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna
souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.“.“.
4. V čl. I v dosavadním bodu 8 (nově bod 11) se slova „h) až j)“ nahrazují slovy „h) až k)“.

5. V čl. I se za dosavadní bod 10 (nově bod 13) vkládá nový bod 14, který zní:
„14. V čl. 98 se za odstavec 1 vkládá odstavec 2, který zní:
„(2) Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je Bankovní rada České národní
banky, která je sedmičlenná. Členy Bankovní rady jmenuje prezident republiky se souhlasem
Senátu na dobu šesti let. Není-li souhlas Senátu dán do šedesáti dnů ode dne, kdy si jej
prezident republiky vyžádal, jen proto, že Senát v uvedené lhůtě o této věci nehlasoval, platí,
že ke jmenování členů Bankovní rady Senát souhlas dal.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“.
6. V čl. II se slova „bodů 6 a 7“ nahrazují slovy „bodů 8 až 10“.

VARIANTA II
1. V čl. I se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:
„5. V čl. 62 písmeno g) se slova „ , nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li
zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,“ zrušují.“.
Následující body se přečíslují.
2. V čl. I dosavadní bod 5 (nově bod 6) zní:
„6. V čl. 62 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmena k) a l) se zrušují.“.
3. V čl. I se za dosavadní bod 5 (nově bod 6) vkládají nové body 7 a 8, které znějí:
„7. V čl. 63 odst. 1 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) a k), která znějí:
„j) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky,
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nepokračovalo,“.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno l).
8. Čl. 65 odst. 1 zní:
„(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani
stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.“.“.
Následující body se přečíslují.
4. V čl. I dosavadní bod 7 (nově bod 10) zní:
„10. V čl. 65 odstavec 3 zní:
„(3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny
přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby
je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna
souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.“.“.
5. V čl. I v dosavadním bodu 8 (nově bod 11) se slova „h) až j)“ nahrazují slovy „h) až l)“.
6. V čl. I v dosavadním bodu 9 (nově bod 12) se slova „a k)“ vypouštějí.
7. V čl. II se slova „bodů 6 a 7“ nahrazují slovy „bodů 8 až 10“.

B. Poslanec Pavel Kováčik
Přihlašuje se k písemnému pozměňovacímu návrhu poslance Vojtěcha Filipa.
1. Změna čl. 29
Doplňuje se čl. 29 o odst. 3, který zní:
Volí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
2. změna čl. 62
Čl.62/f se mění takto:
Jmenuje a odvolává ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu
3. čl. 62/i se vypouští

-44. čl. 62/k se vypouští
5. čl. 62/l se přeznačí jako čl. 62/i
6. čl. 63 odst. 1 se doplňuje o písmeno k, které zní:
Jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny členy Bankovní rady České národní banky a
odvolává je podle zákona o České národní bance.
7. doplňuje se čl. 63 odst. 1 písm. l vyhlašuje celostátní referendum a jeho výsledek.

C. Poslanec Jeroným Tejc
Jazyková úprava k návrhu A.I.5 (k nově navrženému čl. 98 odst. 2):
V čl. 98 odst. 2 větě poslední se slova „členů Bankovní rady“ nahrazují slovy „člena
Bankovní rady“.

V Praze dne 9. prosince 2011

JUDr. Jeroným Tejc, v.r.
zpravodaj ústavně právního výboru

