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Jednání pléna v období od 1. listopadu 2021 do 30. listopadu 2021 

 

 

Program jednání pléna dne 2. listopadu 2021 od 10:00 hod.: 
 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 24/21 – návrh na zrušení § 257 písm. j) zákona 

o zadávání veřejných zakázek, soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. 

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 15/18 – k návrhu skupiny senátorů na zrušení 

části exekučního řádu, soudce zpravodaj Jiří Zemánek. 

3. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. II. ÚS 2309/21 a I. ÚS 2085/21 

ke společnému řízení, předkládá soudce Ludvík David. 

4. Různé 

 

 

 

Program jednání pléna dne 9. listopadu 2021 od 10:00 hod.: 
 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 2/20 – k  otázce nucené sterilizace a dalších 

chirurgických zákroků při změně právního pohlaví u trans osob, soudkyně zpravodajka 

Kateřina Šimáčková. 

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 114/20  - k návrhu Krajského soudu v Plzni 

na zrušení části § 8a odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, soudce 

zpravodaj Pavel Šámal. 

3. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 2862/21 a sp. zn. I. ÚS 

2876/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Josef Fiala. 

4. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. I. ÚS 2777/21 a sp. zn. III. ÚS 

2792/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Pavel Rychetský. 

5. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. III. ÚS 2827/21 a sp. zn. III. ÚS 

2892/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Pavel Rychetský. 

6. Návrh usnesení o uveřejnění vybraných usnesení Ústavního soudu ve Sbírce nálezů 

a usnesení ÚS za 3. čtvrtletí roku 2021. Navržena byla tato usnesení:  

 usnesení sp. zn. IV. ÚS 1615/21 ze dne 21. července 2021, které navrhuje soudce 

Pavel Šámal; 

 usnesení sp. zn. IV. ÚS 1966/21 ze dne 4. srpna 2021, které navrhuje soudce Pavel 

Šámal; 

 usnesení sp. zn. Pl. ÚS 26/21 ze dne 31. srpna 2021, které navrhuje soudce Pavel 

Rychetský 

7. Různé 

 

 

Program jednání pléna dne 16. listopadu 2021 od 10:00 hod.: 
 

1. Pokračování v projednávání věci sp. zn. Pl. ÚS 2/20.  

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 35/21  - k návrhu na zrušení rozsudků NSS a MS 

v Praze spojenému s návrhem na konkrétní kontrolu norem,  soudce zpravodaj David 

Uhlíř. 

3. Různé 

 

 

23. listopadu 2021 – plénum nebylo svoláno. 
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Program jednání pléna dne 30. listopadu 2021 od 10:00 hod.: 
 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 20/21 – k návrhu skupiny senátorů na zrušení 

zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, soudce 

zpravodaj Jaroslav Fenyk. 

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 18/21 – k návrhu skupiny senátorů na zrušení 

některých částí zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, 

soudce zpravodaj Jiří Zemánek. 

3. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 31/21 – k návrhu Nejvyššího soudu na zrušení 

části ustanovení § 41 zákona o majetku České republiky, soudkyně zpravodajka Kateřina 

Šimáčková. 

4. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 38/21 – k ústavní stížnosti nezletilého, soudce 

zpravodaj Jaroslav Fenyk. 

5. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. II. ÚS 2955/20, II. ÚS 1402/21, 

I. ÚS 2611/21 a IV. ÚS 2899/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Jaroslav Fenyk. 

6. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 2339/21, I. ÚS 2584/21, 

I. ÚS 2732/21, II. ÚS 2733/21 a III. ÚS 2734/21 ke společnému řízení, předkládá 

soudce Jan Filip. 

7. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 2824/21, II. ÚS 2910/21, 

I. ÚS 2914/21 a I. ÚS 3051/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Jan Filip. 

8. Různé 

 

 

 

 

 


