
Program jednání pléna dne 12. ledna 2021 od 10:00 hod. (ve Sněmovně): 
 

1. Návrh nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 22/17  - k návrhu skupiny senátorů na zrušení § 70 odst. 3 
věta první zákona o ochraně přírody a krajiny a části stavebního zákona, soudce zpravodaj 
Radovan Suchánek. Konkurenční návrh k plenárnímu nálezu sp. zn. Pl. ÚS 22/17 podala 
soudkyně Kateřina Šimáčková. 

2. Návrh nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 21/19 – k návrhu Nejvyššího soudu na zrušení § 16 odst. 1 
zákona o půdě, soudce zpravodaj Radovan Suchánek.   

3. Návrh usnesení o spojení věcí  sp. zn. IV. ÚS 3388/20 a sp. zn. II. ÚS a 3399/20, předkládá 
soudce Josef Fiala. 

Různé  

 

 

 
Program jednání pléna dne 26. ledna 2021 od 10:00 hod. (ve Sněmovně): 
 

1. Návrh nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 22/17  - k návrhu skupiny senátorů na zrušení § 70 odst. 3 
věta první zákona o ochraně přírody a krajiny a části stavebního zákona), soudce zpravodaj 
Radovan Suchánek a konkurenční návrh k plenárnímu nálezu sp. zn. Pl. ÚS 22/17, který podala 
soudkyně Kateřina Šimáčková.  

2. Návrh usnesení ve sp. zn. Pl. ÚS 113/20 – k ústavní stížnosti navrhující vyslovení neústavnosti, 
popř. zrušení 17 vládních „krizových“ usnesení, soudce zpravodaj Radovan Suchánek. 
Projednání tohoto bodu předchází projednání usnesení o námitce podjatosti soudkyně 
K. Šimáčkové.  

3. Návrh usnesení ve sp. zn. Pl. ÚS 1/21  - k návrhu dvou stěžovatelek proti řadě krizových 
opatření vlády,  soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková. 

4. Návrh usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 102/20 - k návrhu skupiny senátorů na zrušení rozhodnutí 
prezidenta republiky o vyhlášení termínu voleb do Poslanecké sněmovny, soudce zpravodaj 
Vojtěch Šimíček. 

5. Návrh nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 44/17 – k návrhu skupiny senátorů na zrušení některých 
částí zákona o volbách do Parlamentu České republiky, soudce zpravodaj Jan Filip. 

6. Návrh usnesení o spojení ústavních stížností vedených pod sp. zn. IV. ÚS 3562/20 
a sp. zn. II. ÚS 104/21, předkládá soudkyně Kateřina Šimáčková. 

Různé  

 


