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Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 55
z 24. schůze konané dne 15. června 2011 (tisk 319/1)
K části první, čl. I – změna soudního řádu správního
A1. k čl. I, uvozovací větě
V čl. I, uvozovací větě se na konci výčtu zákonů novelizujících zákon č. 150/2002 Sb., soudní
řád správní, doplňují slova „a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb.,“.
A2. k čl. I, bodu 11
Dosavadní novelizační bod 11 zní:
„11. V § 33 se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Účastník je způsobilý samostatně činit
v řízení úkony (dále jen „procesní způsobilost“) v tom rozsahu, v jakém má způsobilost
vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti.“.“.
A3. k čl. I, bodu 14
Mezi vkládanými slovy se spojka „a“ nahrazuje čárkou.
A4. k čl. I, bodu 23
Novelizační bod 23 se zrušuje.
A5. k čl. I, bodu 24
V § 38 odst. 3 se slova „předseda senátu“ nahrazují slovem „soud“.
A6. k čl. I, bodu 25
Novelizační bod 25 se zrušuje.
A7. k čl. I, nový bod
Za dosavadní novelizační bod 27 se vkládá nový novelizační bod 27a, který zní:
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„(1) Soud řízení usnesením přeruší, jestliže
a) ve věci byl předložen Ústavnímu soudu návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy,
b) rozhodl, že požádá Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí o předběžné otázce15a).“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.“.
A8. k čl. I, nový bod
Za novelizační bod 27a se vkládá nový novelizační bod 27b, který zní:
„27b. V § 48 odst. 2 (dosavadní odst. 1) se písmena a) a e) zrušují.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c), dosavadní písmeno f) se
označuje jako písmeno d).“.
A9. k čl. I, nový bod
Za dosavadní novelizační bod 33 se vkládá nový novelizační bod 33a, který zní:
„33a. Za § 55 se vkládá nový § 55a, který včetně nadpisu zní:
„§ 55a
Odlišné stanovisko
Člen senátu Nejvyššího správního soudu ve složení podle § 16 odst. 2 písm. a) a odst. 3,
který s rozhodnutím senátu nebo s jeho odůvodněním nesouhlasí, má právo, aby jeho odlišné
stanovisko bylo uvedeno v protokolu o hlasování a aby byly důvody jeho nesouhlasu
připojeny k vyhotovení písemného rozhodnutí s uvedením jeho jména.“.“.
A10. k čl. I, bodu 34
V § 56 odstavec 1 zní:
„(1) Soud projednává a rozhoduje věci podle pořadí, v jakém k němu došly; to neplatí, jsou-li
u věci dány závažné důvody pro přednostní projednávání a rozhodování věci.“.
A11. k čl. I, bodu 34
V § 56 odst. 3 se slova „návrhy na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části,“ zrušují.
A12. k čl. I, bodu 34
V § 56 odst. 3 se slova „jakož další věci“ nahrazují slovy „jakož i další věci“.
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A13. k čl. I, nové body
Za dosavadní novelizační bod 35 se vkládají nové novelizační body 35a a 35b, které znějí:
„35a. V § 66 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Žalobu je oprávněn podat veřejný ochránce práv, jestliže k jejímu podání prokáže
závažný veřejný zájem.“
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
35b. V § 66 odst. 5 a 6 (dosavadní odstavce 4 a 5) se slova „odstavců 1 až 3“ nahrazují slovy
„odstavců 1 až 4“.“.
A14. k čl. I, bodu 37
Dosavadní novelizační bod 37 zní:
„37. V § 72 odst. 1 se věta poslední zrušuje.“.
A15. k čl. I, nový bod
Za dosavadní novelizační bod 37 se vkládá nový novelizační bod 37a, který zní:
„37a. V § 72 odst. 2 se slova „§ 66 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 66 odst. 1 až 3“ a slova
„§ 66 odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 66 odst. 4“.
A16. k čl. I, nový bod
Za novelizační bod 37a se vkládá nový novelizační bod 37b, který zní:
„37b. V § 73 odst. 2 se slova „nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se
nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným
zájmem“ nahrazují slovy „nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku
může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem“.
A17. k čl. I, bodu 38
V § 73 odst. 4 se slova „předseda senátu“ nahrazují slovem „soud“.
A18. k čl. I, nový bod
Za dosavadní novelizační bod 38 se vkládá nový novelizační bod 38a, který zní:
„38a. V § 74 odst. 1 větě druhé se slova „ve dvouměsíční lhůtě“ nahrazují slovy „ve lhůtě
jednoho měsíce“.“.
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V § 101d odst. 1 se slovo „právními“ zrušuje.
A20. k čl. I, bodu 54
Dosavadní novelizační bod 54 zní:
„54. V § 101d odst. 2 větě poslední se slovo „třiceti“ nahrazuje slovem „devadesáti“.“.
K části třetí, čl. IV – změna zákona o Veřejném ochránci práv
A21. k čl. IV, nový bod
V čl. IV se dosavadní text označuje jako novelizační bod 1 a současně se doplňuje novelizační
bod 2, který zní:
„2. V § 22 se odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 6 zrušuje.“.
K části čtvrté, čl. V – změna zákona o azylu
A22. k čl. V, nové body
V čl. V se dosavadní text označuje jako novelizační bod 3 a současně se vkládají nové
novelizační body 1, 2, 4 a 5, které znějí:
„1. V § 32 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
2. V § 32 odst. 2 (dosavadní odst. 3) se slova „podle odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „podle
odstavce 1“.
4. V § 32 odst. 5 (dosavadní poslední odstavec) se slova „podle odstavců 1 a 2“ nahrazují
slovy „podle odstavce 1“.
5. V § 54a odst. 1 písm. c) a v § 87a odst. 1 a 2 se slova „nebo 2“ zrušují.“.“.
K části páté, čl. VI – změna zákona o pobytu cizinců
A23. k čl. VI, bodu 2
V § 172 odst. 6 větě poslední se za slova „jde-li o“ vkládají slova „rozhodnutí o správním
vyhoštění,“.
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A24. Za dosavadní část pátou, čl. VI, se vkládá nová část šestá, čl. VII (změna zákona o
státním zastupitelství), která zní:
„ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. VII
V § 12 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 12/2002
Sb., zákona č. 381/2005 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou
č. 1b zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.“.
Dosavadní část šestá, čl. VII – Účinnost - se označuje jako část sedmá, čl. VIII.
K části sedmé, čl. VIII - Účinnost
A25. k čl. VIII (dosavadní čl. VII) - Účinnost
V čl. VIII se za slova „nabývá účinnosti“ vkládá slovo „dnem“,

Pozměňovací návrh přednesený ve druhém čtení dne 21. června 2011
B. Poslanec Pavol Lukša
K části první, čl. I, dosavadnímu bodu 51:
V § 101b odst. 1 se slova „3 let“ nahrazují slovy „jednoho roku“.

V Praze dne 21. června 2011

JUDr. Stanislav POLČÁK v. r.
zpravodaj ústavně právního výboru

