Platné znění měněných ustanovení ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve
znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Čl. 33
(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření
ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.
(2) Senátu však nepřísluší přijímat zákonné opatření ve věcech Ústavy, státního rozpočtu,
státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10.
(3) Zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda.
(4) Zákonné opatření Senátu podepisuje předseda Senátu, a prezident republiky a
předseda vlády; vyhlašuje se stejně jako zákony.
(5) Zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první
schůzi. Neschválí-li je Poslanecká sněmovna, pozbývá další platnosti.
Čl. 35
(1) Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky, jestliže
a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl
prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny,
b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož
projednáním spojila vláda otázku důvěry,
c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je přípustné,
d) Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její
zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolána ke schůzi.
(1) Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky, jestliže Poslanecká
sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání
přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolána ke schůzi.
(2) Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká
sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.
(3)(2) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního
období.
Čl. 38
(1) Člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a komisí. Udělí se

mu slovo, kdykoliv o to požádá.
(1) Člen vlády vyjma prezidenta republiky má povinnost účastnit se schůzí
Poslanecké sněmovny. Člen vlády má právo účastnit se zasedání Senátu a výborů a komisí
obou komor. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.
(2) Člen vlády je povinen osobně se dostavit do schůze Poslanecké sněmovny na základě
jejího usnesení. To platí i o schůzi výboru, komise nebo vyšetřovací komise, kde však se člen
vlády může dát zastupovat svým náměstkem nebo jiným členem vlády, není-li výslovně
požadována jeho osobní účast.
Čl. 44
(1) Vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů.
(2) Nevyjádří-li se vláda do třiceti dnů od doby, kdy jí byl návrh zákona doručen, platí, že
se vyjádřila kladně.
(3) Vláda je oprávněna žádat, aby Poslanecká sněmovna skončila projednávání vládního
návrhu zákona do tří měsíců od jeho předložení, pokud s tím vláda spojí žádost o vyslovení
důvěry.
Čl. 51
Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, a prezident republiky a
předseda vlády.
Čl. 54
(1) Prezident republiky je hlavou státu a vrcholným orgánem výkonné moci.
(2) Prezident republiky je volen v přímých volbách.
(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.
Čl. 62
Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a
přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně
až do jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, ze soudců Ústavního soudu jeho předsedu a

místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a
bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.
Čl. 63
(1) Prezident republiky dále
a) řídí zasedání vlády; v jeho nepřítomnosti jej zastupuje předseda vlády,
a)b) zastupuje stát navenek,
b)c) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést
na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c)d) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d)e) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e)f) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f)g) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g)h) jmenuje a povyšuje generály,
h)i) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
k) má právo udělovat amnestii.
(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně
v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své
platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo
jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.
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 k) 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, ujímá se úřadu prezidenta republiky předseda vlády.
Čl. 67
(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.
(2)(1) Vláda se skládá z prezidenta republiky, předsedy vlády, dvou místopředsedů
vlády a ministrů.
Čl. 68
(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně prezidentu republiky.
(2) Předsedu vlády jmenuje a odvolává prezident republiky a na jeho návrh jmenuje a
odvolává ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.
(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a
požádá ji o vyslovení důvěry.
(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se
podle odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny,
jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.
(5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy
vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.
Čl. 71
Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.
Člena vlády, vyjma prezidenta republiky, může odvolat Poslanecká sněmovna
třípětinovou většinou všech svých členů. Prezident republiky na návrh předsedy vlády
jmenuje nového člena vlády.

Čl. 72
zrušen
(1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru.
(2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán
písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech poslanců.
Čl. 73
(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády
podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.
(2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení
důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově
zvolené Poslanecké sněmovny.
(3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi přijme.
Čl. 77
(1) Předseda vlády Prezident republiky organizuje činnost vlády, řídí její schůze,
vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými
zákony.
(2) Předsedu vlády zastupuje místopředseda vlády nebo jiný pověřený člen vlády.
Čl. 78
K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení
podepisuje předseda vlády prezident republiky a příslušný člen vlády.
Čl. 84
(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let.
(2) Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky předseda Senátu na návrh
předsedy Poslanecké sněmovny se souhlasem Senátu.
(3) Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je volitelný
do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém
povolání.
Čl. 93
(1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky předsedou Poslanecké
sněmovny na návrh předsedy Senátu se souhlasem Poslanecké sněmovny bez časového

omezení. Své funkce se ujímá složením slibu.
(2) Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické
vzdělání, po dovršení 30 let věku. Další předpoklady a postup stanoví zákon.
V Praze dne 28. ledna 2013
Předkladatel:
MUDr. David Rath v.r.

