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Jednání pléna v období od 1. května 2021 do 31. května 2021 

 

 

4. května 2021 

Plénum svoláno nebylo. 

 

 

Program jednání pléna dne 11. května 2021 od 10:00 hod. (ve Sněmovně): 
 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 23/21 – k návrhu na zrušení usnesení 

vlády o přijetí krizového opatření, soudce zpravodaj Jan Filip,  

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 23/20 – k návrhu Městského soudu v 

Praze  na zrušení § 82b odst. 3 věty třetí zákona o dani z přidané hodnoty (ve 

znění účinném do 31. března 2019), soudce zpravodaj Pavel Šámal,  

3. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. I. ÚS 950/21 a III. ÚS 

1016/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Pavel Rychetský,  

4. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 1042/21 a III. ÚS 

1033/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Radovan Suchánek,  

5. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 1055/21 a I. ÚS 

1071/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Jan Filip,  

6. Různé 

 

  

Program jednání pléna dne 18. května 2021 od 10:00 hod. (ve Sněmovně): 
 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 23/20 – k návrhu Městského soudu v 

Praze  na zrušení § 82b odst. 3 věty třetí zákona o dani z přidané hodnoty (ve znění 

účinném do 31. března 2019), soudce zpravodaj Pavel Šámal, pokračování 

v projednávání  

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 8/21 – k návrhu skupiny senátorů na 

zrušení částí různých usnesení vlády o přijetí krizového opatření, soudce 

zpravodaj Jaromír Jirsa,  

3. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 87/20 – k návrhu skupiny poslanců na 

zrušení „zdanění technických rezerv pojišťoven“, soudkyně zpravodajka Milada 

Tomková,  

4. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 97/20 – k návrhu skupiny senátorů na 

zrušení některých částí zákona o dani z nemovitých věcí, soudce zpravodaj 

Radovan Suchánek, pokračování v projednávání  

5. Návrh usnesení o uveřejnění vybraných usnesení Ústavního soudu ve Sbírce 

nálezů a usnesení ÚS za 1. čtvrtletí roku 2021.  

6. Různé 

 

  

25. května 2021 

Plénum svoláno nebylo. 

 

  


