
 1 

 JUDr. Pavel Rychetský 
 Předseda Ústavního soudu, Joštova 8, 660 83 Brno 
 Tel.: +420-542214360, e-mail: pavel.rychetsky@concourt.cz 
 
 

        V Brně dne 18. prosince 2003 
Č.j. Org. 54/03 

Úplné znění 
 

rozvrhu práce Ústavního soudu 
 

na období od 21. srpna 2003 do 31. prosince 2003 
 

 
Dle § 16 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jsem na 

základě usnesení pléna Ústavního soudu o pravidlech rozdělení agendy, č.j. Org. 4/03 ze dne 21. srpna 
2003, a o ustavení senátů, č.j. Org. 3/03 ze dne 21. srpna 2003, stanovil svým rozhodnutím č.j. Org. 
9/03 ze dne 21. srpna 2003 rozvrh práce Ústavního soudu na období od 21. srpna 2003 do 31. prosince 
2003, který jsem změnil rozhodnutím č.j. Org. 28/03 ze dne 30. září 2003 (v souladu s rozhodnutím 
pléna č.j. Org. 25/03 a Org. 26/03), rozhodnutím č.j. Org. 32/03 ze dne 9. října 2003, rozhodnutím č.j. 
Org. 39/03 ze dne 5. listopadu 2003 (v souladu s rozhodnutími pléna č.j. Org. 37/03 a Org. 38/03), 
rozhodnutím č.j. Org. 47/03 ze dne 2. prosince 2003 (v souladu s rozhodnutími pléna č.j. Org. 45/03 a 
Org. 46/03) a rozhodnutím č.j. Org. 53/03 ze dne 18. prosince 2003 (v souladu s rozhodnutími pléna 
č.j. Org. 51/03 a Org. 52/03). 

 
S ohledem na tyto změny  proto vydávám toto úplné znění rozvrhu práce Ústavního soudu na 

období od 21. srpna 2003 do 31. prosince 2003: 
 

Hlava první 
Složení Ústavního soudu 

 
Čl. 1 

 
Předseda Ústavního soudu                          JUDr. Pavel Rychetský 
Místopředseda Ústavního soudu                Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. 
Místopředsedkyně Ústavního soudu          JUDr. Eliška Wagnerová, PhD. 
 
I. senát Ústavního soudu 
 

Předseda senátu    JUDr. František Duchoň 
Soudce     JUDr. Vojen Güttler 
Soudkyně (nestálá členka senátu) JUDr. Eliška Wagnerová, PhD.   

 
II. senát Ústavního soudu                          
 

Předseda senátu    Prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. 
Soudce     JUDr. Dagmar Lastovecká*1) 

Soudci (nestálí členové senátu)  JUDr. Pavel Rychetský*2) nebo 
     Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.*5) 

 Soudce     JUDr. Jiří Nykodým*6) 

 
III. senát Ústavního soudu              
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Předseda senátu    JUDr. Jiří Mucha 
Soudce     Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.*5) 

Soudce (nestálý člen senátu)  Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. 
 
IV. senát Ústavního soudu 
 

Předseda senátu    JUDr. Pavel Varvařovský 
Soudce     JUDr. Miloslav Výborný 
Soudkyně    JUDr. Eva Zarembová*4) 

 
Hlava druhá 

Rozdělení agendy 
 

Čl. 2 
Senátní agenda 

 
(1) Agenda, která patří do působnosti senátů, se přiděluje senátům Ústavního soudu v pořadí 

I., I., II., II.,*6) III., III.,*5) IV., IV.*4), I., II., III. a IV. senátu po jedné věci podle data nápadu. Jsou-li 
v jeden den doručeny dva nebo více návrhů, seřadí se věci abecedně podle příjmení nebo názvu 
navrhovatelů, anebo prvního z nich, je-li navrhovatelů více. Je-li v jeden den doručeno více návrhů 
téhož navrhovatele, jejich pořadí je určeno zápisem v knize poštovních zásilek. Obsahuje-li podání 
více návrhů, jsou tyto zařazeny jako samostatné věci, a to v pořadí uvedeném navrhovatelem.   

(2) Agendu v jednotlivých senátech rozdělují předsedové senátů tak, aby všichni členové 
senátu byli rovnoměrně zatíženi. Věci přidělují zpravidla dle abecedního pořadí příjmení členů senátu; 
odlišný postup v konkrétní věci pro účely evidenční oznámí soudní kanceláři. Předseda senátu přidělí 
návrh soudci zpravodaji, který je stálým členem senátu (§ 40 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb.), 
z důvodu mimořádné naléhavosti, neúplného obsazení soudu, případně zvýšeného nápadu věcí i 
nestálým členům senátu. 

(3) Je-li soudce po dobu delší než jeden měsíc nepřítomen z jiného důvodu než z důvodu 
řádné dovolené, senátu, jehož je členem, se od prvního dne následujícího po dovršení jednoho měsíce 
nepřítomnosti soudce nepřidělují věci, které by mu při plném obsazení senátu připadly v pořadí u II. a 
III. senátu jako druhé a u I. a IV. senátu jako třetí II., III. a IV. senátu jako druhé a u I. senátu jako 
třetí.*4) II. a IV. senátu jako druhé a u I. a III. senátu jako třetí.*5) I., II. a III. senátu jako třetí a u IV. 
senátu jako druhé.*6) 

(4) Trvá-li nepřítomnost soudce déle než tři měsíce, předseda senátu rozdělí jeho neskončené 
věci mezi ostatní soudce tohoto senátu. Jde-li o naléhavé věci, předseda senátu přistoupí k tomuto 
opatření i dříve. 

(5) Místopředsedům Ústavního soudu je přidělován celý nápad člena senátu. 

(6) Předsedovi Ústavního soudu není přidělován nový nápad.*2) 

 
 

Čl. 3 
Plenární agenda 

 
(1) Agenda, která patří do působnosti pléna, se přiděluje po jedné věci podle data nápadu 

soudcům Ústavního soudu v tomto pořadí: 

JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., JUDr. Dagmar 
Lastovecká,*1) prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc., JUDr. Jiří Mucha, prof. JUDr. Jan Musil, CSc.,*5)  
JUDr. Jiří Nykodým,*6) JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr. Miloslav Výborný, 
JUDr. Eliška Wagnerová, PhD. JUDr. Eva Zarembová.*4)  
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(2) Jsou-li v jeden den podány dva nebo více návrhů, seřadí se věci abecedně podle  příjmení 
nebo názvu navrhovatelů, anebo prvního z nich, je-li navrhovatelů více. Je-li v jeden den doručeno 
více návrhů téhož navrhovatele, jejich pořadí je určeno zápisem v knize poštovních zásilek. Obsahuje-
li podání více návrhů, jsou tyto zařazeny jako samostatné věci, a to v pořadí uvedeném navrhovatelem.     

(3) Na návrh soudce zpravodaje a se souhlasem pléna může být věc přidělena jinému soudci, 
souhlasí-li s tímto přidělením. Další věc tohoto soudce je pak přidělena soudci, jemuž měla dle 
odstavce 1 a 2 původní věc být přidělena. 

(4) Ve věcech dle § 78 zákona č. 182/1993 Sb. je návrh přidělen soudci zpravodaji ve věci 
ústavní stížnosti, od níž se návrh na zrušení právního předpisu odvíjí. Další věc tohoto soudce dle 
odstavců 1 a 2 je přidělena soudci následujícímu dle abecedního pořadí příjmení soudců. 

(5) Je-li soudce po dobu delší než jeden měsíc nepřítomen z jiného důvodu než z důvodu 
řádné dovolené, počínaje dnem následujícím po dovršení jednoho měsíce nepřítomnosti se tomuto 
soudci po dobu jeho nepřítomnosti návrhy nepřidělují. 

(6) Trvá-li nepřítomnost soudce déle než tři měsíce, předseda Ústavního soudu (dále jen 
„předseda soudu“) rozdělí jeho neskončené věci mezi ostatní členy pléna. Jde-li o naléhavé věci, 
předseda soudu přistoupí k tomuto opatření i dříve. Řídí se přitom zásadou rovnoměrného zatížení 
soudců. 

 
Hlava třetí 

Zastupování nepřítomného člena senátu 
 

Čl. 4 
 

(1) Nepřítomného člena I. senátu dočasně zastoupí při jednání senátu soudci II. senátu 
postupně v pořadí předseda senátu, starší člen senátu, mladší člen senátu. 

(2) Nepřítomného člena II. senátu dočasně zastoupí při jednání senátu soudci I. senátu 
postupně ve stejném pořadí. 

(3) Nepřítomného člena III. senátu dočasně zastoupí při jednání senátu soudce IV. senátu 
postupně ve stejném pořadí. 

(4) Nepřítomného člena IV. senátu dočasně zastoupí při jednání senátu soudci III. senátu 
postupně ve stejném pořadí. 

(5) Dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., per analogiam, platí postup uvedený 
v odstavcích 1 až 4 i v případě neustanovení třetího člena senátu z důvodu neúplného obsazení 
Ústavního soudu. 

(6) Nepřítomného předsedu senátu zastupuje věkem nejstarší stálý člen senátu (§ 17 odst. 2 
zákona č. 182/1993 Sb.). 

(7) V případě potřeby mohou zastupovat při jednání senátu i předseda soudu a 
místopředsedové. 

 
Hlava čtvrtá 

Vyloučení soudce 
 

Čl. 5 
Rozhodování o vyloučení soudce 

 
 Jde-li o rozhodování v senátu, o vyloučení soudce I. senátu rozhoduje II. senát, o vyloučení 
soudce II. senátu rozhoduje I. senát, o vyloučení soudce III. senátu rozhoduje IV. senát a o vyloučení 
soudce IV. senátu rozhoduje III. senát. 
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Čl. 6 

Přidělování věci při vyloučení soudce 
 

(1) Je-li soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, která patří do působnosti senátu, 
předseda senátu věc přidělí jinému soudci senátu při zachování zásady rovnoměrného zatížení. Pro 
zastupování vyloučeného soudce platí ustanovení čl. 4 obdobně.*3) 

(2) Je-li soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, která patří do působnosti pléna, 
předseda soudu věc přidělí jinému členu pléna. Při přidělování věci se postupuje podle abecedního 
pořadí soudců. 

Hlava pátá 
Zapisování věci do rejstříků 

 
Čl. 7 

 
(1) Podání, která patří do působnosti senátů, se zapisují do rejstříků I. ÚS, II. ÚS, III. ÚS a IV. 

ÚS. 

(2) Podání, která patří do působnosti pléna, se zapisují do rejstříku Pl. ÚS. 

(3) Podání, která se týkají správy soudu a podání, jež se nevztahují k rozhodovací činnosti 
soudu, se zapisují do rejstříku Spr. 

 
Hlava šestá 

Přechodná ustanovení 
 

Čl. 8 
 

(1) Věci senátní agendy neskončené do dne 15. července 2003 bývalým soudcem zpravodajem  

• JUDr. Vojenem Güttlerem se přidělují JUDr. Vojenu Güttlerovi, 

• JUDr. Antonínem Procházkou se přidělují JUDr. Dagmar Lastovecké,*1) 

• prof. JUDr. Pavlem Holländerem, DrSc., se přidělují prof. JUDr. Pavlu Holländerovi, DrSc., 

• prof. JUDr. Vladimírem Čermákem se přidělují JUDr. Miloslavu Výbornému, 

• JUDr. Milošem Holečkem, se přidělují stejným dílem prof. JUDr. Pavlu Holländerovi, DrSc., a 
JUDr. Elišce Wagnerové, PhD. 

(2) Věci senátní agendy neskončené do dne 15. července 2003*2) bývalým soudcem 
zpravodajem 

• prof. JUDr. Vladimírem Klokočkou, DrSc., se přidělují stejným dílem členům I. senátu, a to dle 
pořadí čísel sp. zn. před lomítkem JUDr. Františku Duchoňovi, JUDr. Vojenu Güttlerovi a JUDr. 
Elišce Wagnerové, PhD., 

• prof. JUDr. Vojtěchem Ceplem, CSc., se přidělují JUDr. Pavlu Rychetskému,*2) 

• JUDr. Vladimírem Jurkou se přidělují stejným dílem členům III. senátu, a to sp. zn. s lichým 
číslem před lomítkem JUDr. Jiřímu Muchovi a sp. zn. se sudým číslem před lomítkem prof. JUDr. 
Pavlu Holländerovi, DrSc. 

(3) Věci plenární agendy neskončené do dne 15. července 2003 bývalým soudcem 
zpravodajem  

• JUDr. Vojenem Güttlerem se přidělují JUDr. Vojenu Güttlerovi, 

• prof. JUDr. Pavlem Holländerem, DrSc., se přidělují prof. JUDr. Pavlu Holländerovi, DrSc. 
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(4) Věci plenární agendy neskončené do dne 15. července 2003 bývalými soudci zpravodaji 
prof. JUDr. Vojtěchem Ceplem, CSc., prof. JUDr. Vladimírem Čermákem, JUDr. Milošem Holečkem 
a JUDr. Vladimírem Jurkou, se seřadí dle data zahájení řízení a přidělí podle abecedního pořadí 
soudců. 

(5) Věci, u nichž bylo zahájeno řízení od 16. července 2003 do 21. srpna 2003, se přidělí dle 
čl. 2 odst. 1, 2 a čl. 3 odst. 1 až 3.  

(6) Věci senátní a plenární agendy neskončené bývalým soudcem zpravodajem JUDr. Evou 
Zarembovou se přidělí tomu soudci Ústavního soudu jmenovanému prezidentem republiky, který se 
dle rozhodnutí pléna stane členem IV. senátu Ústavního soudu.*4) 

(7) Z věcí, které byly po bývalém soudci zpravodaji prof. JUDr. Vojtěchu Ceplovi, CSc., 
podle čl. III odst. 2 druhého bodu těchto pravidel přiděleny JUDr. Pavlu Rychetskému, se prof. JUDr. 
Janu Musilovi, CSc., jako soudci zpravodaji přidělují neskončené věci, v nichž se ústavní stížností 
napadají rozhodnutí vydaná v trestním řízení. Jednání a rozhodování II. senátu o těchto věcech se bude 
jako třetí dočasný člen II. senátu zastupující člen senátu*6) účastnit prof. JUDr. Jan Musil, CSc., 
namísto JUDr. Pavla Rychetského.*5) namísto JUDr. Jiřího Nykodýma.*6) 

(8) Z neskončených věcí senátní agendy, které měl ke dni účinnosti tohoto ustanovení 
přiděleny JUDr. Pavel Rychetský jako soudce zpravodaj (dle čl. 8 odst. 2 a 7), se JUDr. Jiřímu 
Nykodýmovi přidělují věci, které napadly v roce 2003.*6) 

(9) Jednání a rozhodování II. senátu o věcech, v nichž je soudcem zpravodajem JUDr. Pavel 
Rychetský (dle čl. 8 odst. 2, 7 a 8), se bude jako zastupující soudce účastnit JUDr. Pavel Rychetský 
namísto JUDr. Jiřího Nykodýma.*6) 

 
 
 

JUDr. Pavel Rychetský 
předseda Ústavního soudu 

 
 
 
Účinnost změn: 
• *1) modře označené změny jsou účinné od 29. srpna 2003, kdy byla JUDr. Dagmar Lastovecká 

jmenována prezidentem republiky soudkyní Ústavního soudu, 
• *2)  zeleně označené změny jsou účinné od 1. října 2003. 
• *3) švestkově označená změna je účinná od 9. října 2003. 
• *4) oranžově označené změny jsou účinné od 10. listopadu 2003, kdy zanikla funkce soudce 

Ústavního soudu JUDr. Evy Zarembové. 
• *5) růžově označené změny jsou účinné od 2. prosince 2003. 
• *6) červeně označené změny jsou účinné od 18. prosince 2003. 
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