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Výsledky hledání v databázi rozhodnutí Ústavního soudu
   
Celkem nalezeno záznamů: 3

Sp.zn. Navrhovatel Datum
rozhodnutí

Vztah k předpisům Forma
rozhodnutí

Výrok  Předmět řízení

ECLI
Soudce
zpravodaj

Populární název (Datum
vyhlášení)
Datum
podání
Datum
zpřístupnění

Význam  Věcný rejstřík

Pl.ÚS 4/17
148/2020
Sb.

PREZIDENT
REPUBLIKY
SKUPINA
POSLANCŮ

Zákon o střetu
zájmů (lex Babiš)

11. 2. 2020
(18. 2. 2020)

1/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 40, čl. 70, čl. 1
odst.1, čl. 2 odst.3
14/2017 Sb., čl. II odst.1, čl. II odst.6, čl.
IV, čl. VIII
159/2006 Sb., § 4a, § 4b, § 4c, § 9
písm.e
2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 21
odst.4, čl. 2 odst.1, čl. 2 odst.2, čl. 3
odst.1, čl. 4 odst.2, čl. 21 odst.1, čl. 26,
čl. 41 odst.1
231/2001 Sb.

Nález zamítnuto
odmítnuto pro
zjevnou
neopodstatněnost

 pravomoc a činnost
ústavních
orgánů/obsazování
státních orgánů/vláda,
její předseda a
členové
základní práva a
svobody/rovnost v
základních právech a
svobodách a zákaz
diskriminace
základní práva a
svobody/rovnost v
právech a důstojnosti
a zákaz diskriminace
hospodářská, sociální
a kulturní
práva/svoboda
podnikání a volby
povolání a přípravy k
němu
základní práva a
svobody/právo
vlastnit a pokojně
užívat majetek/právo
vlastnit a pokojně
užívat majetek
obecně
základní práva a
svobody/právo podílet
se na správě věcí
veřejných /právo na
přístup k jiným
voleným a veřejným
funkcím

ECLI:CZ:US:2020:Pl.US.4.17.2
Filip Jan

15. 2. 2017
20. 2. 2020

2  střet zájmů
veřejná funkce
diskriminace
omezení
televizní a rozhlasové
vysílání
obchodní společnost
dotace, subvence

 

Pl.ÚS 4/17 PREZIDENT
REPUBLIKY
SKUPINA
POSLANCŮ

28. 3. 2017
(-)

14/2017 Sb., čl. II odst.1, čl. II odst.6, čl.
IV, čl. VIII
159/2006 Sb., § 4a, § 4b, § 4c, § 9 odst.1
písm.e

Usnesení odmítnuto pro
nepřípustnost
procesní - spojení
věcí

 procesní otázky řízení
před Ústavním
soudem/přípustnost
návrhu v řízení o
kontrole
norem/litispendence

ECLI:CZ:US:2017:Pl.US.4.17.1
Filip Jan

15. 2. 2017
6. 4. 2017

4  střet zájmů
 

Pl.ÚS
21/14
199/2015
Sb.
N 122/77
SbNU 759

PREZIDENT
REPUBLIKY

K protiústavnosti
zákona o státní
službě

30. 6. 2015
(9. 7. 2015)

1/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 1 odst.1, čl. 67
odst.1, čl. 79 odst.2, čl. 42 odst.1, čl. 2
odst.1, čl. 68 odst.1
234/2014 Sb., § 1 odst.2, § 11 odst.3, §
14 odst.2, § 15 odst.3, § 16, § 78 písm.c,
§ 85 odst.5, § 172, § 173, § 178, § 184
odst.2, § 189, § 5 odst.2, § 104 odst.3, §
145 odst.3, § 22, § 17 odst.3, § 21
odst.3, § 165, § 31 odst.2

Nález vyhověno
zamítnuto

 základní ústavní
principy/demokratický
právní stát/princip
právní jistoty
základní ústavní
principy/demokratický
právní stát/princip
důvěry v právo
základní ústavní
principy/demokratický
právní stát/princip
proporcionality
základní ústavní
principy/demokratický
právní stát/materiální
pojetí právního státu
pravomoc a činnost
ústavních
orgánů/pravidla
legislativního
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procesu/pozměňovací
návrhy
pravomoc a činnost
ústavních
orgánů/pravidla
legislativního
procesu/pravomoc
vlády v legislativním
procesu
pravomoc a činnost
ústavních
orgánů/delegace
normotvorby
základní ústavní
principy/princip dělby
moci

ECLI:CZ:US:2015:Pl.US.21.14.1
Tomková Milada

7. 11. 2014
17. 7. 2015

2  služební poměr
úřední osoba
zaměstnanec
jednací řád
procesní zásady
procesní postup
vláda
interpretace
pracovní poměr
správní orgán
státní orgán
plat
odpovědnost
legislativní proces
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