Platné znění vybraných částí ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
s vyznačením navrhovaných změn
[…]
Čl. 10a
(1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na
mezinárodní organizaci nebo instituci.
(2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu,
nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v celostátním referendu.
[…]
Čl. 40
K přijetí volebního zákona, zákona o provádění celostátního referenda a zákona o zásadách
jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je
třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.
[…]
Čl. 62
Prezident republiky
a) jmenuje předsedu vlády, na jeho návrh jmenuje a odvolává ostatní členy vlády, přijímá demisi
členů vlády, odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu podle čl. 35,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně
až do jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu a z nich jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu ze soudců tohoto soudu; místopředsedu
jmenuje na návrh předsedy Nejvyššího soudu,
g) jmenuje předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu ze soudců tohoto soudu;
místopředsedu jmenuje na návrh předsedy Nejvyššího správního soudu,
h) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
i) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
j) podepisuje zákony,
k) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
l) jmenuje guvernéra, viceguvernéry a další členy Bankovní rady České národní banky.,
m) vyhlašuje celostátní referendum a oznamuje jeho výsledek.
[…]
Čl. 66
Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil
slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li
se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a
h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy
předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkcí prezidenta
republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a l), l) a m) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení
voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna
rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy

předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta
republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.
[…]
Čl. 87
(1) Ústavní soud rozhoduje
a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,
b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s
ústavním pořádkem nebo zákonem,
c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,
d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do
ústavně zaručených základních práv a svobod,
e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora,
f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora
podle čl. 25,
g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky,
h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66,
i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou
republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,
j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti
politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony,
k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle
zákona jinému orgánu.
(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním
pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva
ratifikována.
(3) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu návrhu na konání celostátního referenda s
ústavním zákonem o celostátním referendu a se zákonem vydaným k jeho provedení.
(3) (4) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní
soud
a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu se zákonem,
b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle
zákona jinému orgánu.
[…]
Čl. 89
(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným
zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.
(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.
(3) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst. 2 vysloven nesoulad mezinárodní
smlouvy s ústavním pořádkem, brání ratifikaci smlouvy do doby, než bude nesoulad odstraněn.
(4) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst. 3 vysloven nesoulad návrhu
na konání celostátního referenda s ústavním zákonem o celostátním referendu nebo se
zákonem vydaným k jeho provedení, brání vyhlášení referenda.
[…]

