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ústavním zákonem  
  
   

Česká republika 
NÁLEZ 

Ústavního soudu 
Jménem republiky 

   
 
Nález 
 
pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, 
Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, 
Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela 
Židlická ze dne 10. září 2009 sp. zn. Pl. ÚS 27/09 ve věci návrhu M. M. na zrušení ústavního 
zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny, podaného 
podle § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (nález 
byl vyhlášen pod č. 318/2009 Sb.).  
 
Výrok 
 
I. Ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké 
sněmovny, se zrušuje dnem 10. září 2009. 
 
II. Rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignované předsedou vlády, pozbývá 
platnosti současně s ústavním zákonem č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního 
období Poslanecké sněmovny.   
 
Odůvodnění 
(…) 
IV. 
(…) 
Vývoj demokratické ústavnosti v demokratických zemích v současnosti zdůrazňuje ochranu 
hodnot identifikujících ústavní systém svobody a demokracie, včetně alternativy soudního 
přezkumu ústavních změn (poznámka pod čarou č. 10). 
(…) 
 
VIII. 
Obiter dictum 
 
Zrušením ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké 
sněmovny, Ústavní soud žádným způsobem neomezil právo občanů na výkon jejich 
volebního práva, neboť jediným důsledkem tohoto kroku (pokud Parlament nepřijme jiné 
ústavně konformní řešení) je skutečnost, že současná demokraticky ustavená Poslanecká 



sněmovna Parlamentu České republiky bude vykonávat svoji funkci do konce svého řádného 
volebního období. 
 
---------- 
(…) 
10) Viz kupř. K. Gözler: Judicial review of constitutional amendments. A comparative study. Bursa 2008. 
(…) 
  
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-27-09_1 
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Pl.US 27/09 

10/09/2009 

Pl.US 27/09 ze dne 10.09.2009 

318/2009 Sb. 

Ceska republika 

NALEZ 

Ustavniho soudu 

Jmenem republiky 

Ustavni soud rozhodl dne 10. zari 2009 v plenu ve slozeni Stanislav Balik, Frantisek Duchon, 
Vlasta Formankova, Vojen Guttler, Pavel Hollander, Ivana Janu, Vladimir Kurka, Dagmar 
Lastovecka, Jiri Mucha, Jan Musil, Jiri Nykodym, Pavel Rychetsky, Miloslav Vyborny, 
Eliska Wagnerova a Michaela Zidlicka ve veci navrhu M. M. na zruseni ustavniho zakona c. 
195/2009 Sb., o zkraceni pateho volebniho obdobi Poslanecke snemovny, podaneho podle § 
74 zakona c. 182/1993 Sb., o Ustavnim soudu, ve zneni pozdejsich predpisu, takto: 

I. Ustavni zakon c. 195/2009 Sb., o zkraceni pateho volebniho obdobi Poslanecke snemovny, 
se zrusuje dnem 10. zari 2009. 

II. Rozhodnuti prezidenta republiky c. 207/2009 Sb., o vyhlaseni voleb do Poslanecke 
snemovny Parlamentu Ceske republiky, kontrasignovane predsedou vlady, pozbyva platnosti 
soucasne s ustavnim zakonem c. 195/2009 Sb., o zkraceni pateho volebniho obdobi 
Poslanecke snemovny. 

Oduvodneni: 

 
 
IV. 
(…) 



Vyvoj demokraticke ustavnosti v demokratickych zemich v soucasnosti zduraznuje ochranu 
hodnot identifikujicich ustavni system svobody a demokracie, vcetne alternativy soudniho 
prezkumu ustavnich zmen. (poznamka pod carou c. 10) 
(…) 

VIII. 

Obiter dictum 

Zrusenim ustavniho zakona c. 195/2009 Sb., o zkraceni pateho volebniho obdobi Poslanecke 
snemovny, Ustavni soud zadnym zpusobem neomezil pravo obcanu na vykon jejich 
volebniho prava, nebot jedinym dusledkem tohoto kroku (pokud Parlament neprijme jine 
ustavne konformni reseni) je skutecnost, ze soucasna demokraticky ustavena Poslanecka 
snemovna Parlamentu Ceske republiky bude vykonavat svoji funkci do konce sveho radneho 
volebniho obdobi. 

V Brne dne 10. zari 2009 

Pavel Rychetsky 

predseda Ustavniho soudu 

 
 
------ 
(…) 
10) Viz kupr. K. Gozler: Judicial review of constitutional amendments. A comparative study. Bursa 2008. 
(…) 
 
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/full/eur/cze/cze/cze-2009-3-007  


