
Org. 14/20 (úplné znění rozhodnutí o ustavení senátů č. Org. 62/19) 

 

Ú S T A V N Í  S O U D  

R o z h o d n u t í  p l é n a  Ú s t a v n í h o  s o u d u  

o  u s t a v e n í  s e n á t ů  

Plénum Ústavního soudu dle § 11 odst. 2 písm. m) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním 
soudu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o ustavení senátů Ústavního soudu v roce 
2020, ve znění rozhodnutí č. Org. 11/20 ze dne 3. března 2020, takto: 

 

Čl. 1 

Funkcionáři a senáty Ústavního soudu 
V kalendářním roce 2020 je složení funkcionářů a obsazení senátů Ústavního soudu 

následující:   

 

Funkcionáři Ústavního soudu: 
 

Předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.  
Místopředsedkyně Ústavního soudu JUDr. Milada Tomková 
Místopředseda Ústavního soudu Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 

I. senát Ústavního soudu 
 

Předseda senátu 
Soudce 
Soudce 

Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. 
JUDr. Tomáš Lichovník 
JUDr. Jaromír Jirsa  
 

II. senát Ústavního soudu 
 

Předsedkyně senátu 
Soudce 
Soudce  

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.  
JUDr. Ludvík David, CSc. 
JUDr. David Uhlíř  
 

III. senát Ústavního soudu 
 

Předseda senátu 
Soudce 
Soudce 

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. 
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 
Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. 
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IV. senát Ústavního soudu 
 

Předseda senátu 
Soudce 
 
Soudce 

Prof. JUDr. Jan Filip, CSc. 
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (od 4. 
března 2020)  
Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. 
 
 

Čl. 2 

Změny ve složení senátů a jmenování předsedů jednotlivých senátů 
 

(1) Složení jednotlivých senátů se pravidelně mění tak, že předsedové jednotlivých 
senátů z bezprostředně předcházejícího lichého kalendářního roku se vždy k 1. lednu 
následujícího sudého roku nově stávají členy senátu s označením o jedno číslo vyšším, než ve 
kterém byli doposud zařazeni (předseda I. senátu se přesouvá do senátu II., předseda II. senátu 
se přesouvá do senátu III., předseda III. senátu se přesouvá do senátu IV. a předseda IV. 
senátu se přesouvá do senátu I.). Konkrétní složení jednotlivých senátů v období let 2019 – 
2021 ustavených podle předchozího pravidla je obsahem Přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.  

(2) Dojde-li ke změně ve složení jednotlivých senátů podle předchozího ustanovení v 
průběhu řízení, zůstává příslušným k projednání a rozhodnutí věci senát, jehož byl soudce 
zpravodaj členem před změnou složení senátu. Podrobnosti stanoví rozhodnutí o rozdělení 
agendy a rozvrh práce. 

(3) Předsedy jednotlivých senátů jmenuje podle § 17 odst. 1 zákona o Ústavním soudu 
předseda Ústavního soudu na dobu jednoho roku, a to zpravidla tak, aby se funkční období 
předsedů jednotlivých senátů shodovalo s rokem kalendářním.  

Čl. 3 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

(1) Dosavadní rozhodnutí o ustavení senátů č. Org. 60/15 ze dne 8. prosince 2015, včetně 
všech změn a doplňků, se zrušuje. 

(2) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

 
V Brně dne 3. prosince 2019 

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c. 
předseda Ústavního soudu 
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Příloha č. 1   
Složení jednotlivých senátů v období 2019 – 2021 
 

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019: 
 

 I. senát II. senát III. senát IV. senát 

Předseda senátu David Uhlíř Vojtěch Šimíček   Josef Fiala Jaromír Jirsa 

Soudce Vladimír 
Sládeček 

Kateřina 
Šimáčková Jiří Zemánek  Jan Filip 

Soudce Tomáš 
Lichovník Ludvík David Radovan Suchánek 

Jan Musil 
(účinné do 31. 
ledna 2019) 

soudce dosud 
nejmenovaný 
(účinné od 1. 
února 2019) 

 
1.1. 2020 – 31. 12. 2020: 

 

 I. senát II. senát III. senát IV. senát 

Předseda senátu Vladimír 
Sládeček 

Kateřina 
Šimáčková Jiří Zemánek Jan Filip 

Soudce Tomáš 
Lichovník Ludvík David Radovan Suchánek 

soudce dosud 
nejmenovaný 
(účinné do 2. 
března 2020) 
Pavel Šámal 
(účinné od 4. 
března 2020) 

Soudce Jaromír Jirsa David Uhlíř Vojtěch Šimíček Josef Fiala 

 
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021: 

 

 I. senát II. senát III. senát IV. senát 

Předseda senátu Tomáš 
Lichovník Ludvík David Radovan Suchánek Pavel Šámal 

Soudce Jaromír Jirsa David Uhlíř Vojtěch Šimíček  Josef Fiala 

Soudce Vladimír 
Sládeček 

Kateřina 
Šimáčková Jiří Zemánek Jan Filip 
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Změna: Org. 11/20 ze dne 3. března 2020 
 (za správnost: Vlastimil Göttinger) 
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