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SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
8. FUNKČNÍ OBDOBÍ
ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR
162. USNESENÍ
z 36. schůze, konané dne 1. února 2012

k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Senátní tisk č. 262

Po úvodním slově Mgr. Františka Korbela, Ph.D, náměstka ministra spravedlnosti, který
vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátorky Soni Paukrtové
a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh ústavního zákona
Poslanecké sněmovně PČR s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedené v
příloze;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání
Paukrtovou;

III.

této věci na schůzi Senátu senátorku Soňu

pověřuje
předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu
Parlamentu ČR.

Miroslav Antl v. r.
předseda výboru

Soňa Paukrtová v. r.
zpravodaj výboru

Miroslav Nenutil v. r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení č. 162 ze dne 1. února 2012

Pozměňovací návrhy
k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
(senátní tisk č. 262)

1. V čl. I bodu 2 v čl. 56 odst. 4 větu druhou upravit takto :
„Jestliže by se měl druhého kola volby zúčastnit pouze jeden kandidát, považuje se za
zvoleného a druhé kolo volby se nekoná.“.
2. V čl. I bod 6 upravit takto:
„6. V čl. 62 písmeno k) zní:
„k) jmenuje se souhlasem Senátu členy Bankovní rady České národní banky a z nich jmenuje
guvernéra a viceguvernéry České národní banky.“.“.
3. V čl. I za bod 6 vložit nový bod 7, který zní:
„7. V čl. 62 se písmeno l) zrušuje.“.
Dosavadní body 7 až 13 označit jako body 8 až 14.
4. V čl. I bod 12 (dosavadní bod 11) upravit takto:
„12. Čl. 66 zní:
„Čl. 66
Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen
nebo nesložil slib, a rovněž usnese-li se Poslanecká sněmovna a Senát, že prezident
republiky nemůže svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat, přísluší výkon funkcí
prezidenta republiky předsedovi Senátu.“.“.
5. V čl. I bod 13 (dosavadní bod 12) vypustit.
Následující bod 14 (dosavadní bod 13) označit jako bod 13.
6. Čl. II upravit takto:
„Čl. II
Účinnost
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2012, s výjimkou ustanovení čl. I
bodů 9 až 11, které nabývají účinnosti dnem, kdy prezident republiky poprvé zvolený podle
tohoto ústavního zákona složil slib.“.

