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Jednání pléna Ústavního soudu v období od 1. dubna 2022 do 30. dubna 2022 

 

 

 

Program jednání pléna dne 5. dubna 2022 od 10:00 hod.: 

 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 37/21  - k návrhu  stěžovatelky na vyslovení 

rozporu nouzového stavu s ústavním pořádkem,  soudce zpravodaj Ludvík David 

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 27/21 – k návrhu Ministerstva vnitra 

na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy, soudce zpravodaj Vladimír 

Sládeček 

3. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. II. ÚS 3072/21, sp. zn. III. ÚS 

3082/21 a sp. zn. IV. ÚS 3149/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Ludvík 

David 

4. Různé 

 

 

V 15. kalendářním týdnu plénum svoláno nebylo. 

 

 

V 16. kalendářním týdnu plénum svoláno nebylo. 

 

 

Program jednání pléna dne 26. dubna 2022 od 10:00 hod.: 

 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 49/18  - k návrhu  skupiny senátorů 

na zrušení částí několika právních předpisů spojených s úhradovým systémem 

při poskytování zdravotní péče,  soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček 

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 39/21 – k návrhu skupiny senátorů na zrušení 

části zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o některých přestupcích, soudce 

zpravodaj Josef Fiala 

3. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 5/22 – k návrhu Krajského soudu v Ostravě 

na zrušení § 226 odst. 1 občanského soudního řádu, soudce zpravodaj Josef Fiala 

4. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 8/22 – k návrhu na obnovu řízení 

před Ústavním soudem, soudce zpravodaj Pavel Rychetský 

5. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 932/22 a I. ÚS 974/22 ke 

společnému řízení, předkládá soudce Pavel Rychetský 

6. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. II. ÚS 973/22 a IV. ÚS 988/22 

ke společnému řízení, předkládá soudce Radovan Suchánek 

7. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 579/22, sp. zn. IV. ÚS 

785/22, sp. zn. II. ÚS 848/22 a sp. zn. I. ÚS 1014/22 ke společnému řízení, předkládá 

soudce Josef Fiala 

8. Různé 

 

 

 


