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Věc: Vyjádření Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k návrhu skupiny 
senátorů Senátu Parlamentu ČR na zrušení části ustanovení § 6i odst. 1 zákona 
č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách 
a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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Ústavnímu soudu 
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v Brně 



Na základě žádosti Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/13, kterou zaslal soudce 
zpravodaj JUDr. Stanislav Balík dopisem doručeným Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky dne 24. října 2013, podávám k návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu 
ČR na zrušení části ustanovení § 6i odst. 1 zákona č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 
311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v požadované lhůtě podle § 69 a v souladu s § 30 zákona č. 182/1993 
Sb., o Ústavním soudu, a § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 
Poslanecké sněmovny, za Poslaneckou sněmovnu toto 

v y j á d ř e n í : 

I. Skupina senátorů Senátu Parlamentu podala návrh na zrušení části ustanovení § 6i 
odst. 1 zákona č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných 
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Navrhovatelé mají za to, že uvedené ustanovení není slučitelné 
s principy vnímání ustanovení čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod. 

II. Návrh zákona, který byl později vyhlášen jako zákon č. 234/2013 Sb., předložila 
skupina poslanců Poslanecké sněmovně dne 19. prosince 2012, návrh byl rozeslán 
poslancům jako tisk 883/0. Návrh byl zaslán k vyjádření stanoviska vládě 21. prosince 
2012. Vláda zaslala stanovisko 17. ledna 2013. Stanovisko vlády bylo rozesláno 
poslancům dne 18. ledna 2013 jako tisk 883/1. Prvé čtení návrhu zákona proběhlo 
dne 8. února 2013, kdy byl návrh přikázán k projednání hospodářskému výboru. 
Hospodářský výbor přijal k návrhu zákona pozměňovací návrhy, v nich bylo obsaženo 
i napadené ustanovení § 6i odst. 1. V podrobné rozpravě v rámci druhého čtení 
poslanci David Kádner, Josef Nekl a Michal Babák předložili jednotlivě své 
pozměňovací návrhy, které se týkaly napadeného ustanovení § 6i odst. 1. V hlasování 
o návrhu zákona v závěru třetího čtení se pak z přítomných 159 poslanců 126 
vyslovilo pro návrh a 3 poslanci proti návrhu. Návrh zákona byl Poslaneckou 
sněmovnou přijat. 

III. Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. června 2013 návrh zákona Senátu, který jej 
projednal na své schůzi dne 26. června 2013, kdy jej schválil. Prezident republiky 
zákon podepsal dne 18. července 2013. Ve Sbírce zákonů byl zákon vyhlášen dne 
2. srpna 2013. 



IV. Lze tedy konstatovat, že předmětné ustanovení bylo přijato po řádně provedeném 
zákonodárném procesu a že zákonodárný sbor jednal v přesvědčení, že toto 
ustanovení je v souladu s Ústavou a naším právním řádem. Je na Ústavním soudu, aby 
v souvislosti s podaným návrhem skupiny senátorů posoudil ústavnost předmětného 
ustanovení a vydal příslušné rozhodnutí. 

V. Závěrem je třeba k návrhu skupiny senátorů poznamenat, že napadené ustanovení § 6i 
se stalo dnem 1. října 2013 součástí zákona č. 311/2006 Sb. Návrh by měl být proto 
navrhovateli zpřesněn tak, aby směřoval proti správnému zákonu. 

předseda^oslanecké sněmovny 


