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O B S A H :

162. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

163. Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení
ustanovení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon)
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ZÁKON

ze dne 6. května 2009,

kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona
č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/
/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004
Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 167/2005 Sb.,
zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb. a zákona
č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 50 odst. 1 písm. za), § 109a odst. 1, 2 a 5
a v § 109b odst. 1 se slova „Evropských společenství a“
zrušují.

2. V § 109a se za dosavadní odstavec 5 vkládá
nový odstavec 6, který zní:

„(6) Pokud usnesení Sněmovny nebo usnesení vý-
boru podle odstavce 4 obsahuje včas přijaté a odůvod-
něné stanovisko uvádějící, že návrh aktu Evropské unie
porušuje zásadu subsidiarity, postoupí předseda Sně-
movny usnesení neprodleně vládě, předsedovi Senátu,
předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi Rady
a předsedovi Evropské komise.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

3. V § 109c odstavec 2 zní:
„(2) Personální nominace do orgánů Evropské

unie se ve Sněmovně projednají dříve, než o nich vláda
přijme konečné rozhodnutí.“.

4. Za § 109c se vkládají nové § 109d až 109l, které
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 13a znějí:

„Žaloba ve věci porušení zásady subsidiarity
aktem Evropské unie

§ 109d

(1) Výbor pro evropské záležitosti nebo skupina

nejméně 41 poslanců může písemně navrhnout Sně-
movně, aby se usnesla na podání žaloby ve věci poru-
šení zásady subsidiarity aktem Evropské unie (dále jen
„návrh žaloby“). Návrh žaloby musí obsahovat přesné
znění žaloby, na které se má Sněmovna usnést.

(2) Návrh žaloby se předkládá předsedovi Sně-
movny, a to nejpozději patnáctý den před uplynutím
lhůty pro podání žaloby, kterou stanoví právo Evrop-
ské unie. Předseda Sněmovny zařadí včas předložený
návrh žaloby na pořad nejbližší schůze Sněmovny, po-
případě k jeho projednání svolá schůzi Sněmovny, a to
tak, aby umožnil včasné projednání návrhu žaloby.

(3) Návrh žaloby se doručí všem poslancům nej-
méně 72 hodin před jeho projednáváním ve Sněmovně.

§ 109e

(1) Schválí-li Sněmovna návrh žaloby, pověří po-
slance, popřípadě jinou vhodnou osobu nebo osoby,
svým zastupováním v řízení před Evropským soudním
dvorem (dále jen „pověřený zástupce“). Pověření není
vázáno na trvání mandátu poslance.

(2) Pověřený zástupce je zněním žaloby vázán;
není oprávněn vzít žalobu zpět.

(3) Shledá-li pro to důvody, může Sněmovna
platné usnesení o pověření změnit.

§ 109f

(1) Předseda Sněmovny neprodleně postoupí
usnesení Sněmovny obsahující znění žaloby vládě a k in-
formaci též předsedovi Senátu.

(2) Vláda předloží žalobu bez zbytečného od-
kladu Evropskému soudnímu dvoru.

§ 109g

(1) Vláda, členové vlády, zmocněnci vlády a ve-
doucí ústředních a dalších orgánů veřejné správy po-
skytnou pověřenému zástupci veškerou součinnost ne-
zbytnou pro postup v řízení.

(2) Pověřený zástupce informuje o postupu v ří-
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zení výbor pro evropské záležitosti ve lhůtách a způso-
bem, které výbor stanoví.

§ 109h

Postavení Sněmovny jako účastníka řízení před
Evropským soudním dvorem, ani postavení pověře-
ného zástupce není uplynutím volebního období Sně-
movny nebo jejím rozpuštěním dotčeno.

Předchozí souhlas Sněmovny
s některými rozhodnutími

činěnými v orgánech Evropské unie

§ 109i

Bez předchozího souhlasu Sněmovny nelze za
Českou republiku vyslovit při hlasování souhlas

a) v Evropské radě při rozhodování podle čl. 31
odst. 3 Smlouvy o Evropské unii,

b) v Evropské radě při rozhodování o změně ustano-
vení části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie
podle čl. 48 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii,

c) v Evropské radě při rozhodování o použití řád-
ného legislativního postupu nebo rozhodování
kvalifikovanou většinou podle čl. 48 odst. 7
Smlouvy o Evropské unii,

d) v Radě při rozhodování o určení aspektů rodin-
ného práva s mezinárodním prvkem, které mohou
být předmětem aktů přijatých řádným legislativ-
ním postupem, podle čl. 81 odst. 3 Smlouvy o fun-
gování Evropské unie,

e) v Radě, popřípadě Evropské radě, při rozhodování
o dalších případech použití řádného legislativního
postupu nebo rozhodování kvalifikovanou větši-
nou podle čl. 153 odst. 2, čl. 192 odst. 2, čl. 312
odst. 2 a čl. 333 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie,

f) v Radě při rozhodování o vhodných opatřeních
k dosažení cílů stanovených smlouvami, na nichž
je založena Evropská unie, podle čl. 352 Smlouvy
o fungování Evropské unie, nejde-li o opatření ne-
zbytná pro fungování vnitřního trhu.

§ 109j

(1) Vláda předloží návrh na vyslovení předcho-
zího souhlasu Sněmovny podle § 109i bez zbytečného
odkladu tak, aby umožnila jeho včasné projednání ve
Sněmovně; nejpozději tak učiní v den oznámení návrhu
rozhodnutí orgánu Evropské unie parlamentům člen-
ských států postupem předepsaným právem Evropské
unie.

(2) Vláda návrh předkládá s platným zněním pří-
slušných ustanovení práva Evropské unie, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění a se svým stanoviskem
k nim.

(3) Vláda návrh předkládá předsedovi Sněmovny.
Návrh vlády se neprodleně doručí všem poslancům.
Předseda Sněmovny jej přikáže k projednání výboru
pro evropské záležitosti a stanoví mu k tomu přiměře-
nou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 dnů.

(4) Po projednání návrhu vlády předloží výbor
pro evropské záležitosti předsedovi Sněmovny usne-
sení, v němž zejména doporučí, zda má Sněmovna vy-
slovit předchozí souhlas podle § 109i.

(5) Usnesení výboru, popřípadě oponentní zpráva
se doručí všem poslancům nejméně 24 hodin před za-
hájením projednávání návrhu vlády ve Sněmovně. Ná-
vrh vlády lze ve Sněmovně projednat i v případě, že
výbor ve stanovené lhůtě usnesení nepřijme.

(6) Předseda Sněmovny zařadí návrh vlády na po-
řad nejbližší schůze Sněmovny, popřípadě k jeho pro-
jednání svolá schůzi Sněmovny, a to tak, aby umožnil
včasné projednání návrhu.

(7) Sněmovna rozhodne o návrhu vlády podle
§ 109i písm. a), b), e) a f) bez zbytečného odkladu.
V případech uvedených v § 109i písm. c) a d) rozhodne
Sněmovna o návrhu vlády ve lhůtě 6 měsíců ode dne
oznámení návrhu rozhodnutí orgánu Evropské unie
parlamentům členských států postupem předepsaným
právem Evropské unie.

§ 109k

(1) V rozpravě lze podat pouze návrh na zamít-
nutí nebo návrh na odročení projednávání návrhu
vlády.

(2) Po ukončení rozpravy hlasuje Sněmovna nej-
prve o podaném návrhu na zamítnutí. Nepřijme-li Sně-
movna návrh na zamítnutí nebo nebyl-li takový návrh
podán, usnese se Sněmovna, zda s návrhem vlády vy-
slovuje souhlas.

(3) Předseda Sněmovny neprodleně informuje
o výsledku projednání vládu a předsedu Senátu.

(4) V případech uvedených v § 109i písm. c) a d)
se včasné zamítnutí návrhu vlády Sněmovnou považuje
za vyslovení nesouhlasu s takovým návrhem rozhod-
nutí orgánu Evropské unie způsobem předpokládaným
právem Evropské unie13a). Předseda Sněmovny o této
skutečnosti neprodleně informuje vládu, předsedu Se-
nátu, předsedu Rady, předsedu Evropské rady a před-
sedu Evropské komise.
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Vyslovení souhlasu Sněmovny s rozhodnutím
Evropské rady o změně ustanovení části třetí

Smlouvy o fungování Evropské unie

§ 109l

(1) Ke schválení rozhodnutí Evropské rady podle
čl. 48 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii o změně usta-
novení části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie
je třeba souhlasu Sněmovny.

(2) Návrh na vyslovení souhlasu Sněmovny s roz-
hodnutím Evropské rady podle odstavce 1 předkládá
vláda. Rozhodnutí Evropské rady se předkládá s plat-
ným zněním příslušné části Smlouvy o fungování
Evropské unie s vyznačením navrhovaných změn a do-
plnění. Při projednávání návrhu vlády ve Sněmovně se
užijí ustanovení upravující projednávání mezinárodních
smluv obdobně.

(3) Předseda Sněmovny neprodleně informuje
o výsledku projednání vládu a předsedu Senátu.

13a) Čl. 48 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii.
Čl. 81 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

Dosavadní § 109d se označuje jako § 109m.

5. V § 121 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , a návrhu vlády podle § 109i“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 107/1999 Sb.,
o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Čl. II

Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve
znění zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 172/2004 Sb.
a zákona č. 625/2006 Sb., se mění takto:

1. Nadpis části dvanácté se nahrazuje nadpisem
„PROJEDNÁVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ EVROPSKÉ
UNIE“.

2. V § 119a odstavec 3 včetně poznámky pod ča-
rou č. 34a zní:

„(3) Senát jedná též o dokumentech postoupených
Senátu přímo orgány Evropské unie34a) a o dalších vě-
cech týkajících se Evropské unie, pokud tak stanoví
tento zákon.

34a) Čl. 1 a 2 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů
v Evropské unii.
Čl. 3 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcio-
nality.“.

3. V § 119d odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„To neplatí, neukončí-li Senát jednání o návrhu legisla-
tivního aktu ve lhůtě, která podle práva Evropské unie

musí uplynout mezi zpřístupněním návrhu legislativ-
ního aktu parlamentům členských států v úředních ja-
zycích Evropské unie a jeho zařazením na předběžný
pořad jednání Rady34b).“.

Poznámka pod čarou č. 34b zní:

„34b) Čl. 4 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evrop-
ské unii.“.

4. V § 119f odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou
„Předseda Senátu takový návrh zařadí na pořad nej-
bližší schůze; jde-li o návrh legislativního aktu, který
je projednáván se zřetelem k § 119d odst. 2, je předseda
Senátu povinen schůzi svolat tak, aby byla zahájena
nejpozději třetího dne před uplynutím lhůty stanove-
né právem Evropské unie34b).“.

5. Za § 119h se vkládají nové § 119i až 119s, které
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 34c znějí:

„Jednání Senátu o dokumentech
postoupených Senátu přímo orgány Evropské unie

§ 119i

(1) Usnesení Senátu, jímž se vyjádřil k dokumentu,
který mu byl postoupen přímo orgánem Evropské
unie34a), zašle předseda Senátu tomuto orgánu, jakož
i dalším orgánům Evropské unie podle rozhodnutí Se-
nátu.

(2) O vyjádření Senátu k dokumentu, který mu
byl postoupen přímo orgánem Evropské unie, předseda
Senátu vždy informuje vládu a předsedu Poslanecké
sněmovny.

(3) Vyjádření Senátu k dokumentu, který mu byl
postoupen přímo orgánem Evropské unie, není překáž-
kou vyjádření Senátu k pozici vlády k tomuto doku-
mentu; to platí i pro případné další vyjádření k pozmě-
něnému dokumentu.

§ 119j

Není-li v § 119i stanoveno jinak, platí pro jednání
Senátu o dokumentech postoupených Senátu přímo
orgány Evropské unie obdobně § 119c až 119h s tím,
že lhůtu stanovenou v § 119d odst. 1 může pověřený
výbor přiměřeně prodloužit.

Předchozí souhlas Senátu s některými rozhodnutími
činěnými v orgánech Evropské unie

§ 119k

Bez předchozího souhlasu Senátu nelze za Českou
republiku vyslovit při hlasování souhlas

a) v Evropské radě při rozhodování podle čl. 31
odst. 3 Smlouvy o Evropské unii,

b) v Evropské radě při rozhodování o změně ustano-
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vení třetí části Smlouvy o fungování Evropské unie
podle čl. 48 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii,

c) v Radě, popřípadě Evropské radě, při rozhodování
o dalších případech použití řádného legislativního
postupu nebo rozhodování kvalifikovanou větši-
nou podle čl. 153 odst. 2, čl. 192 odst. 2, čl. 312
odst. 2 a čl. 333 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie,

d) v Radě při rozhodování o vhodných opatřeních
k dosažení cílů stanovených smlouvami, na nichž
je založena Evropská unie, podle čl. 352 Smlouvy
o fungování Evropské unie, nejde-li o opatření ne-
zbytná pro fungování vnitřního trhu.

§ 119l

(1) Vláda předkládá Senátu návrh rozhodnutí po-
dle § 119k spolu se svým stanoviskem.

(2) Předseda Senátu takový návrh neprodleně
rozešle všem senátorům, přikáže jej výboru pověře-
nému projednáváním návrhů legislativních aktů a sta-
noví mu přiměřenou lhůtu k jeho projednání; lhůta
nesmí být kratší než 5 dnů. Oprávnění pověřeného vý-
boru stanovené v § 119d odst. 4 platí obdobně.

(3) Při jednání pověřeného výboru lze v rozpravě
podat pouze návrh na odročení; takový návrh musí ob-
sahovat lhůtu, do kdy musí být návrh rozhodnutí podle
§ 119k znovu zařazen na pořad schůze Senátu. Nebyl-li
návrh na odročení podán nebo nebyl-li přijat, hlasuje
pověřený výbor o doporučení, aby Senát s návrhem
rozhodnutí podle § 119k vyslovil souhlas.

(4) Předseda Senátu zařadí návrh rozhodnutí po-
dle § 119k na pořad nejbližší schůze Senátu, popřípadě
k jeho projednání svolá schůzi Senátu, a to tak, aby
umožnil včasné projednání návrhu.

(5) Při jednání Senátu lze v rozpravě podat pouze
návrh na odročení; takový návrh musí obsahovat lhůtu,
do kdy musí být návrh rozhodnutí podle § 119k znovu
zařazen na pořad schůze Senátu. Nebyl-li návrh na od-
ročení podán nebo nebyl-li přijat, hlasuje Senát o tom,
zda s návrhem rozhodnutí podle § 119k vyslovuje sou-
hlas.

(6) Předseda Senátu neprodleně informuje o vý-
sledku jednání Senátu vládu a předsedu Poslanecké sně-
movny.

§ 119m

Bez předchozího souhlasu Senátu nelze rovněž za
Českou republiku vyslovit při hlasování souhlas

a) v Evropské radě při rozhodování o použití řád-
ného legislativního postupu nebo rozhodování
kvalifikovanou většinou podle čl. 48 odst. 7
Smlouvy o Evropské unii,

b) v Radě při rozhodování o určení aspektů rodin-
ného práva s mezinárodním prvkem, které mohou
být předmětem aktů přijatých řádným legislativ-
ním postupem, podle čl. 81 odst. 3 Smlouvy o fun-
gování Evropské unie.

§ 119n

(1) Vláda předkládá Senátu stanovisko k návrhu
rozhodnutí podle § 119m bezodkladně po jeho postou-
pení parlamentům členských států.

(2) Při jednání pověřeného výboru lze v rozpravě
podat tyto návrhy:

1. návrh na odročení; takový návrh musí obsahovat
lhůtu, do kdy musí být návrh rozhodnutí podle
§ 119m znovu zařazen na pořad schůze Senátu;

2. návrh na vyslovení nesouhlasu.

Nebyl-li žádný z návrhů podán nebo nebyl-li přijat,
hlasuje pověřený výbor o doporučení, aby Senát vy-
slovil s návrhem rozhodnutí podle § 119m souhlas
pro případ, že o něm bude rozhodováno v orgánu
Evropské unie uvedeném v § 119m.

(3) Při jednání Senátu lze v rozpravě podat tyto
návrhy:

1. návrh na odročení; takový návrh musí obsahovat
lhůtu, do kdy musí být návrh rozhodnutí podle
§ 119m znovu zařazen na pořad schůze Senátu;

2. návrh na vyslovení nesouhlasu.

Nebyl-li žádný z návrhů podán nebo nebyl-li přijat,
hlasuje Senát o tom, zda s návrhem rozhodnutí podle
§ 119m vyslovuje souhlas pro případ, že o něm bude
rozhodováno v orgánu Evropské unie uvedeném
v § 119m.

(4) Návrh rozhodnutí podle § 119m je odmítnut,
vysloví-li s ním Senát nesouhlas ve lhůtě šesti měsíců od
jeho postoupení parlamentům členských států. Před-
seda Senátu o této skutečnosti neprodleně informuje
vládu, předsedu Poslanecké sněmovny, předsedu
Evropské rady, předsedu Rady a předsedu Evropské
komise.

(5) Není-li v odstavcích 1 až 4 stanoveno jinak,
platí pro jednání o návrhu rozhodnutí podle § 119m
obdobně § 119l.
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§ 119o

Jednání Senátu o změnách ustanovení třetí části
Smlouvy o fungování Evropské unie
přijatých zjednodušeným postupem

Rozhodnutí Evropské rady o změně ustanovení
třetí části Smlouvy o fungování Evropské unie podle
čl. 48 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii projednává Se-
nát jako mezinárodní smlouvu.

Žaloba týkající se porušení zásady subsidiarity
legislativním aktem Evropské unie

§ 119p

(1) Návrh, aby Senát podal žalobu týkající se po-
rušení zásady subsidiarity legislativním aktem podle
práva Evropské unie (dále jen „návrh žaloby“)34c),
je oprávněn podat pověřený výbor nebo skupina nej-
méně 17 senátorů. Návrh žaloby musí obsahovat text
žaloby, na němž se má Senát usnést.

(2) Návrh žaloby se předkládá předsedovi Senátu,
který jej neprodleně rozešle všem senátorům a senátor-
ským klubům a zařadí jej na pořad nejbližší schůze
Senátu tak, aby mohl být projednán nejpozději 10 dnů
před uplynutím lhůty, kterou stanoví právo Evropské
unie.

(3) K projednání návrhu žaloby je vždy pozván
věcně příslušný člen vlády.

§ 119q

(1) Schválí-li Senát návrh žaloby, pověří senátora,
případně též další vhodnou osobu, svým zastupováním
v řízení před Evropským soudním dvorem.

(2) Shledá-li pro to důvody, může Senát usnesení
o pověření změnit.

§ 119r

(1) Předseda Senátu bezodkladně, nejpozději však
3 pracovní dny před uplynutím lhůty, kterou stanoví
právo Evropské unie, doručí usnesení Senátu o schvá-
lení návrhu žaloby spolu s textem žaloby vládě, jež je
předá Evropskému soudnímu dvoru tak, aby byla do-
držena stanovená lhůta.

(2) Předseda Senátu zašle usnesení a text žaloby
podle odstavce 1 rovněž k informaci předsedovi Posla-
necké sněmovny a vládnímu zmocněnci pro zastupo-
vání České republiky před Evropským soudním dvo-
rem.

§ 119s

Vládní zmocněnec pro zastupování České repu-
bliky před Evropským soudním dvorem poskytuje
osobám pověřeným zastupováním Senátu podle
§ 119q veškerou potřebnou součinnost stran toho, jak
v řízení vystupovat, aniž by tím byl dotčen jeho vztah
k vládě a jejímu stanovisku k předmětu řízení.

34c) Čl. 8 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcio-
nality.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu Lisa-
bonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii
a Smlouvu o založení Evropského společenství v plat-
nost. Vstoupí-li mezinárodní smlouva uvedená ve větě
první v platnost přede dnem vyhlášení tohoto zákona,
nabývá tento zákon účinnosti třicátým dnem po dni
jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Fischer v. r.
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