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Ú S T A V N Í  S O U D  

R o z h o d n u t í  p ř e d s e d y  Ú s t a v n í h o  s o u d u  

o změně rozvrhu práce 

Dle § 16 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, 
měním rozvrh práce Ústavního soudu na období roku 2013 vyhlášený rozhodnutím č. Org. 
1/13 ze dne 12. prosince 2012, ve znění rozhodnutí č. Org. 13/13 ze dne 26. února 2013, 
rozhodnutí č. Org. 28/13 ze dne 7. května 2013, rozhodnutí č. Org. 37/13 ze dne 4. června 
2013, rozhodnutí č. Org. 52/13 ze dne 8. srpna 2013, rozhodnutí č. Org. 57/13 ze dne 13. 
srpna 2013, rozhodnutí č. Org. 63/13 ze dne 3. září 2013, rozhodnutí č. Org. 68/13 ze dne 12. 
září 2013, takto: 
 

Čl. I 

1.  V ustanovení § 1 se slova „Zastupující soudce Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., 
DSc.“ nahrazují slovy „Soudce JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.“ a slova „Prof. JUDr. Jan 
Musil, CSc.“ se nahrazují slovy „Zastupující soudce Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., 
DSc.“. 

2. Do ustanovení § 12 se doplňuje nový odstavec 13, který zní: 

„(13) Soudci JUDr. Radovanu Suchánkovi, Ph.D. bude přidělováno počínaje dnem 29. 
listopadu 2013 (nápad z předešlého dne) 115 nově napadlých senátních věcí a 3 nově 
napadlé plenární věci za pozastavení nápadu všem ostatním soudcům Ústavního soudu a 
současně mu budou dnem 18. prosince 2013 přiděleny věci, které byly jako soudci 
zpravodajovi přiděleny JUDr. Jiřímu Nykodýmovi a nebudou ke dni 17. prosince 2013 
skončeny.“  

 

Čl. II 

 Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 29. listopadu 2013. 

 
V Brně dne 28. listopadu 2013                                              
 
 

JUDr. Pavel Rychetský 
předseda Ústavního soudu 
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