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O B S A H:
319. Ú s t av n í z á k o n , kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
320. Zák o n , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
321. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.,
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 11. září 2009,
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů
Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně
České republiky:
Čl. I
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.,
ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona
č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb.
a ústavního zákona č. 515/2002 Sb., se mění takto:
1. V čl. 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu

rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina
všech poslanců.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
2. V čl. 66 větě první se za slovo „e),“ vkládá slovo
„f),“.
Čl. II
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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ZÁKON
ze dne 11. září 2009,
kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o volbách do Parlamentu
České republiky
Čl. I
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona
č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/
/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006
Sb. a zákona č. 261/2008 Sb., se mění takto:
1. § 55 zní:

okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební
komise, který je v pracovním poměru nebo poměru
obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní
volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy
nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.“.
3. Na konci § 82 se doplňuje věta „Členovi
okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební
komise, který není v pracovním poměru ani v poměru
obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně
činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za
dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise
a zvláštní volební komise.“.
4. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
5. V § 92 odst. 1 písm. d) se za slovo „odměny“
vkládají slova „a paušální náhrady ušlého výdělku“.

ČÁST DRUHÁ
„§ 55

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

(1) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny,
zkracují se lhůty podle § 1 odst. 3 na 50 dnů, § 27 na
5 dnů, § 14c písm. c) na 30 dnů, § 14c písm. d) na 10
dnů, § 14c písm. f) na 30 dnů, § 14e odst. 3 na 15 dnů,
§ 14e odst. 7 na 10 dnů, § 14g odst. 1 věty první na
15 dnů, § 14g odst. 1 věty třetí na 10 dnů, § 14g odst. 1
věty čtvrté na 9 dnů, § 16 odst. 1 na 11 dnů, § 31 odst. 3
na 38 dnů, § 31 odst. 4 na 47 dnů, § 32 odst. 4 na
34 dnů, § 33 odst. 1 věty poslední pro výzvu krajského
úřadu na 32 dnů, § 33 odst. 1 věty poslední pro odstranění závad na 26 dnů, § 33 odst. 2 a 3 na 25 dnů,
§ 33 odst. 6 na 23 dnů, § 33 odst. 7 na 11 dnů, § 38
odst. 4 na 1 den, § 38 odst. 5 věty první na 24 hodin,
§ 38 odst. 5 věty druhé na 48 hodin, mění se počátek
doby podle § 16 odst. 4 na 11 dnů a mění se lhůta podle
§ 33 odst. 1 věty první na lhůtu od 38 dnů do 34 dnů.

Čl. II

(2) Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny,
lhůta podle § 38 odst. 5 věty třetí se nepoužije; vedoucí
zastupitelského úřadu zajistí tisk hlasovacího lístku
nebo jeho rozmnožení v dostatečném množství před
zahájením voleb.“.
2. V § 82 se věta druhá nahrazuje větou „Člen

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/
/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 55 se věta druhá nahrazuje větou „Člen
okrskové volební komise, který je v pracovním poměru
nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na
náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku
od uvolňujícího zaměstnavatele.“.
2. Na konci § 55 se doplňuje věta „Členovi
okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru,
avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada
ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové
volební komise.“.
3. Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.
4. V § 59 písm. d) se za slovo „odměny“ vkládají
slova „a paušální náhrady ušlého výdělku“.

Sbírka zákonů č. 320 / 2009

Strana 4648

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí
Čl. III
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slovo „upravuje“ vkládají
slova „v souladu s právem Evropských společenství1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se
stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen v obecních
volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož
nejsou státními příslušníky.“.

„1) Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se
stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách
do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště
v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako
poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
2. V § 61 se věta druhá nahrazuje větou „Člen
okrskové volební komise, který je v pracovním poměru
nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na
náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku
od uvolňujícího zaměstnavatele.“.
3. Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako
poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
2. V § 62 se věta druhá nahrazuje větou „Člen
okrskové volební komise, který je v pracovním poměru
nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na
náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku
od uvolňujícího zaměstnavatele.“.
3. Na konci § 62 se doplňuje věta „Členovi
okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru,
avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada
ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové
volební komise.“.

Částka 99

ČÁST PÁTÁ
Změna soudního řádu správního
Čl. V
V § 89 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní
řád správní, se na konci textu věty první doplňují slova
„ ; došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, rozhodne soud do pěti dnů“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákoníku práce

4. Poznámka pod čarou č. 33 se zrušuje.

Čl. VI

5. V § 74 písm. a) se za slovo „odměny“ vkládají
slova „a paušální náhrady ušlého výdělku“.

V § 203 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění zákona č. 126/2008 Sb., se písmeno f)
zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena f)
až l).

Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu
Čl. IV

ČÁST SEDMÁ

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, se mění takto:

ÚČINNOST
Čl. VII

1. V § 1 se za slovo „upravuje“ vkládají slova
„v souladu s právem Evropských společenství1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 11. září 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.,
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra v dohodě s Českým statistickým úřadem stanoví podle § 92 odst. 1 písm. c) zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona
č. 230/2002 Sb.:
Čl. I
Ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění
vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb.,

vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb.,
vyhlášky č. 251/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2008 Sb.,
se za § 14a vkládá nový § 14b, který zní:
„§ 14b
Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracuje se lhůta podle § 2 odst. 1 na 43 dnů, lhůta podle § 3
odst. 2 na třicátý třetí den přede dnem voleb a lhůta
podle § 4 odst. 1 na 23 dnů.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Pecina, MBA v. r.
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