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Na základě žádosti Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ze dne 21. dubna 2015, 
kterou zaslala soudkyně - zpravodajka JUDr. Kateřina Šimáčková dopisem doručeným 
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 21. dubna 2015, podávám k návrhu 
senátu Ústavního soudu na konstatování rozporu § 72 odst. 1 věty první tehdejšího zákona 
o rodině s ústavním pořádkem v požadované lhůtě podle § 69 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., 
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/1995 
Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, za Poslaneckou 
sněmovnu toto 

v y j á d ř e n í : 

I. Senát Ústavního soudu dne 14. dubna 2015 rozhodl usnesením I ÚS 3283/14 
o přerušení řízení o ústavní stížnosti stěžovatele a současně navrhl plénu Ústavního 
soudu konstatovat rozpor § 72 odst. 1 věty první tehdejšího zákona o rodině s ústavním 
pořádkem. 

II. Napadené ustanovení zákona o rodině obsahoval vládní návrh zákona, který předložila 
vláda Československé socialistické republiky Národnímu shromáždění Československé 
socialistické republiky jako tisk č. 146 ve III. volebním období. Vládní návrh zákona 
o rodině byl projednán ve dvou výborech - zdravotním (ve dnech 26. listopadu 
a 3. prosince 1963) a ústavně právním (dne 28. listopadu 1963), oba výbory zmocnily 
své předsedy, aby předložili Národnímu shromáždění společnou zprávu (tisk č. 167), 
kterou bylo oběma výbory Národnímu shromáždění doporučeno vládní návrh zákona 
schválit. 
Národní shromáždění projednalo vládní návrh zákona na své 22. schůzi dne 4. prosince 
1963 a tento návrh schválilo se změnami doporučenými ústavně právním a zdravotním 
výborem. Zákon byl poté podepsán příslušnými ústavními činiteli a byl řádně vyhlášen 
ve Sbírce zákonů pod č. 94/1963 Sb. (částka 53). 

Přes rozsáhlou novelizaci zákona o rodině v následujících letech nebylo napadené 
ustanovení §72 odstavec 1 věta první po celou dobu jeho platnosti novelizováno. 
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