
J U D r .  P a v e l  R y c h e t s k ý  
p ř e d s e d a  Ú s t a v n í h o  s o u d u  

J O Š T O V A  8 ,  6 6 0  8 3  B R N O  
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pavel.rychetsky@concourt.cz 

V Brně dne 26. května 2004 
        Čj. Org. 48/04 
  
 

Rozhodnutí předsedy Ústavního soudu, 
 

jímž se mění rozvrh práce čj. Org. 3/04 ze dne 18. prosince 2003 
 
 

 Dle § 16 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, měním rozvrh práce 
Ústavního soudu, který jsem vydal dne 18. prosince 2003 pod čj. Org. 3/04 na období 
od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004, ve znění rozhodnutí čj. Org. 6/04 ze dne 21. 
ledna 2004, rozhodnutí čj. Org. 12/04 ze dne 28. ledna 2004, rozhodnutí čj. Org. 19/04 
ze dne 16. února 2004, rozhodnutí čj. Org. 25/04 ze dne 11. března 2004, rozhodnutí čj. 
Org. 30/04 ze dne 25. března 2004, rozhodnutí čj. Org. 37/04 ze dne 9. dubna 2004 a 
rozhodnutí čj. Org. 39/04 ze dne 27. dubna 2004,  takto: 
 
 

Čl. I 
 

1. Ustanovení § 1 o složení II. senátu Ústavního soudu zní:  
 

„II. senát Ústavního soudu                          
 

Předsedkyně senátu    JUDr. Dagmar Lastovecká 
Soudce      JUDr. PhDr. Stanislav Balík 
Soudce      JUDr. Jiří Nykodým“. 
 

2. V ustanovení § 3 odst. 1 se slova „v pořadí I., I., I., II., II., III., III., III. a IV. 
senátu“ nahrazují slovy „v pořadí I., I., I., II., II., II., III., III., III. a IV. senátu.“. 

3. V ustanovení § 4 odst. 1 se před slova „JUDr. František Duchoň“ doplňují slova 
„JUDr. PhDr. Stanislav Balík,“. 

4. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní: 

„§ 4a 
Určení senátu pro rozhodování v plenárních věcech 

 
(1) Byla-li věc, která patří do působnosti pléna, přidělena funkcionáři Ústavního 

soudu, který není zastupujícím soudcem v některém ze senátů podle § 1, určí se senát 
příslušný pro odmítnutí návrhu podle § 43 zákona o Ústavním soudu tak, že se číslo 
spisové značky před lomítkem vydělí čtyřmi a 

a) je-li zbytek dělení roven 1, věc rozhodne I. senát, 
b) je-li zbytek dělení roven 2, věc rozhodne II. senát, 



c) je-li zbytek dělení roven 3, věc rozhodne III. senát a  
d) je-li zbytek dělení roven 0, věc rozhodne IV. senát. 

(2) Soudce zpravodaj zastoupí při rozhodování senátu určeného podle 
předchozího odstavce nejmladšího člena senátu.“. 

 

5. V ustanovení § 8 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí: 

„(8) Věci senátní agendy neskončené bývalým soudcem zpravodajem  prof. 
JUDr. Jiřím Malenovským, CSc., se seřadí podle data podání a každá druhá věc se 
přidělí JUDr. PhDr. Stanislavu Balíkovi. 

„(9) Věci plenární agendy neskončené bývalým soudcem zpravodajem prof. 
JUDr. Jiřím Malenovským, CSc., se seřadí podle data podání a přidělí se od nejstaršího 
podání soudcům tak, jako by šlo o nově napadnuté věci. Ustanovení § 4 odst. 4 tohoto 
rozvrhu práce tím není dotčeno.“. 

 

Čl. II 

 Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnešním dnem. 

  

 
 

 
 

 
  

 
 

       JUDr. Pavel Rychetský 
                            předseda Ústavního soudu 
 
 
 


	„II. senát Ústavního soudu



