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Jednání pléna Ústavního soudu v období od 1. února 2022 do 28. února 2022 

 

 

Program jednání pléna dne 1. února 2022 od 10:00 hod. (ve Sněmovně): 
 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 28/21 - k ústavní stížnosti poslance Volného, 

soudce zpravodaj Radovan Suchánek 

2. Různé 

 

 

Program jednání pléna dne 8. února 2022 od 10:00 hod. (ve Sněmovně): 
 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 32/21 – k návrhu Okresního soudu v Olomouci 

na zrušení ustanovení § 94 písm. a) o soudech a soudcích (věková hranice), soudce 

zpravodaj Vojtěch Šimíček 

2. Různé 

 

 

Program jednání pléna dne 15. února 2022 od 10:00 hod. (ve Sněmovně): 
 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 42/21 - k návrhu stěžovatele na vyslovení 

neplatnosti voleb, soudce zpravodaj Tomáš Lichovník 

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 46/21 - k ústavní stížnosti nezletilé (osobní účast 

na vzdělávání v době pandemie), soudce zpravodaj Tomáš Lichovník  

3. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 3448/21, sp. zn. IV. ÚS 

313/22 a sp. zn. I. ÚS 330/22 ke společnému řízení, předkládá soudce Josef Fiala  

4. Různé 

 

 

Program jednání pléna dne 22. února 2022 od 10:00 hod. (ve Sněmovně): 
 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 32/21 – k návrhu Okresního soudu v Olomouci 

na zrušení ustanovení § 94 písm. a) o soudech a soudcích (věková hranice), soudce 

zpravodaj Vojtěch Šimíček 

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 39/18 – k návrhu skupiny senátorů na zrušení 

části ustanovení § 1 odst. 1 liniového zákona, soudce zpravodaj David Uhlíř  

3. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. I. ÚS 400/22 a sp. zn. II. ÚS 401/22 

ke společnému řízení, předkládá soudce Jaromír Jirsa 

4. Různé 

 

 

V 9. kalendářním týdnu plénum svoláno nebylo. 

 

 

 


