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JUDr. Pavel Rychetský, předseda 
Joštova 8 

660 83 B R N O 2

Ústavní soud
Joštova 8, 660 83 Brno

Došlo . í

dne; t 8 -1)- 2019

Vážený pane předsedo,
Vyřizuje

-krát Přílohy:.

dovolte mi obrátit se na Vás v projednávané plenární věcí Pl. ÚS 44/17.\o návrhu skupiny senátorů 
na přezkum ústavnosti některých ustanovení zákona č. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, namítající neústavnost tzv. volební formule a 
neústavnost načítacího (aditivního) kvóra pro volební koalice politických stran.

Skupina senátorů, která mne pověřila zastoupením ve shora oznaěené věci, mne požádala, abych se 
obrátil tímto přípisem na Vás s žádostí, kdy lze očekávat projednání podaného návrhu. 
Důvodem této žádosti jsou opakované a četné dotazy na senátory i mne samotného jak ze strany 
zástupců médií, tak i občanů a jejich zájmových sdružení, jež míří právě na otázku možné doby 
projednávání předmětného návrhu. Ten se zejména v poslední době dostal do diskursu široké 
veřejnosti ohledně deformit současného volebního systému ve vztahu k volbám do Poslanecké 
sněmovny PČR.

S podobným dotazem jsem se již dvakrát obracel na soudce zpravodaje, protože bývá zvykem, že věci 
volební jsou shledávány v rozhodovací praxi Ústavního soudu ČR za naléhavé ve smyslu § 39 ZÚS 
(viz vyjádření mluvčí Ústavního soudu pro ČR Českou televizi v pořadu Události dne 12.2.2018 
http.s://vvvvw.ce.skateievize.cz/ivv.silani/l 097181328-udalosti/21841 1000100212). Skupině senátorů je 
naprosto zřejmé, že nadnesené otázky ústavnosti volebního systému jsou vysoce odborné a složité, 
vyžadující komplexní posouzení, přesto však uplynutí dvouleté doby od podání návrhu se jeví obecně 
za signifikantní pro rozhodnutí kolegia ústavních soudců.

Jakkoli nehodlají senátoři předjímat rozhodnutí pléna Ústavního soudu a jsou si vědomi možné 
variability jeho rozhodnutí, pro případ vyhovění první části návrhu (neústavnost volební formule) se 
krátí doba, kdy by Parlament ČR mohl do předpokládaného konce volebního období zareagovat na 
případný derogativní nález Ústavního soudu ČR. V tomto časovém kontextu se pak jeví naléhavost 
předmětné věci a také nezbytnost přiměřeného času na předložení eventuální novely volebních 
pravidel, jež by případně reagovala na rozhodnutí ve věci.

^^edc



Vážený pane předsedo,

v žádném případě žádost senátorů o naléhavé projednání podaného návrhu nelze chápat Jako jakákoli 
forma stížnosti na postup soudce zpravodaje či pléna Ústavního soudu. Odráží však aktuální zvyšující 
se zájem o informace o stavu projednávání tohoto návrhu, která proudí z řad široké veřejnosti.

Děkuji též za laskavé vyřízení této zdvořilé žádosti, kterou neprodleně předám navrhující skupině 
senátorů.

V úctě

JUDr. Stanislav P o 1 č á k, advokát
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