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

 

 

Program jednání pléna dne 1. listopadu 2022 od 10:00 hod.: 

 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 36/21  - k návrhu Okresního soudu v Mělníku 

na zrušení § 89e odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách (poplatek na záchytce), 

soudce zpravodaj Jiří Zemánek. 

2. Různé 

 

 

Ve 45. kalendářním týdnu plénum svoláno nebylo. 

 

 

Program jednání pléna dne 15. listopadu 2022 od 10:00 hod.: 

 

1. Návrh usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 3/22  - k ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího 

správního soudu, soudce zpravodaj Ludvík David. 

2. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. III. ÚS 3040/22 a sp. zn. I. ÚS 3056/22 

ke společnému řízení, předkládá soudce Jiří Zemánek.  

3. Různé 

 

 

Ve 47. kalendářním týdnu plénum svoláno nebylo. 

 

 

Program jednání pléna dne 29. listopadu 2022 od 10:00 hod.: 

 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 4/22 – k návrhu zvláštního senátu na zrušení § 77 

odst. 9 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve slovech „jiným jednáním než rozhodnutím služebního funkcionáře“, soudce zpravodaj 

Jaroslav Fenyk. 

2. Návrh stanoviska pléna sp. zn. Pl. ÚS-st. 57/22, k překonání právního názoru vysloveného 

v nálezu sp. zn. IV. ÚS 579/22. Předkládá II. senát Ústavního soudu. 

3. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 2876/22 a sp. zn. I. ÚS 2877/22 

ke společnému řízení, předkládá soudce Pavel Šámal. 

4. Návrh usnesení pléna o uveřejnění níže uvedených rozhodnutí za III. čtvrtletí roku 2022 

ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu: 

a) usnesení sp. zn. I. ÚS 1647/22 ze dne 9. srpna 2022, které navrhuje soudce Pavel 

Šámal, 

b) usnesení sp. zn. Pl. ÚS 19/22 ze dne 20. září 2022, které navrhuje soudce Pavel 

Rychetský.             

5. Schválení rozhodnutí o ustavení senátů a pravidel rozdělení agendy na rok 2023 + 

projednání navazujícího Rozvrhu práce na rok 2023. Předkládá předseda Ústavního soudu.  

6. Různé 

 


