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Jednání pléna v období od 1. září 2020 do 30. 11. 2020 

 

1.9.2020 

Program jednání pléna dne 1. září 2020 od 10:00 hodin: 

  

1. Návrh usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 16/17, návrhu na zrušení § 78 odst. 1 písm. c) 

a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a nařízení vlády č. 445/2016 Sb., 

o stanovení oborů vzdělávání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné 

části maturitní zkoušky. Předkládá soudce Jiří Zemánek. 

2. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. II. ÚS 2191/20 a III. ÚS 2192/20, 

předkládá soudkyně Kateřina Šimáčková. 

3. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. I. ÚS 2285/20, I. ÚS 2286/20 

a IV. ÚS 2287/20, předkládá soudce Jaromír Jirsa. 

4. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. I. ÚS 1502/20 a II. ÚS 1515/20, 

předkládá soudce Tomáš Lichovník. 

5. Různé 

 

  

8.9.2020 

Plénum svoláno nebylo. 

  

15.9.2020 

Program jednání pléna dne 15. září 2020 od 10:00 hod.: 

1. Návrh nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 22/17  - k návrhu skupiny senátorů na zrušení 

některých ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a stavebního zákona, soudce 

zpravodaj Radovan Suchánek. 

2. Návrh usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 90/20 – soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk. 

3. Návrh procesního usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 33/16 - soudce zpravodaj Radovan 

Suchánek. 

4. Návrh usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 89/20 – k návrhu Okresního soudu Brno-venkov 

na zrušení § 3020 občanského zákoníku, soudce zpravodaj Ludvík David. 

5. Různé 

  

22.9.2020 

Plénum svoláno nebylo. 

  

29.9.2020 

Plénum svoláno nebylo. 

 

6.10.2020 

Plénum svoláno nebylo. 
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13.10.2020 

Program jednání pléna dne 13. října 2020 od 10:00 hod.: 

1. Návrh I. senátu ÚS na zaujetí stanoviska pléna sp. zn. Pl. ÚS-st. 51/20 - 

náhrada nákladů řízení ve věcech zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, rozeslal 

soudce Jaromír Jirsa. 

2. Návrh usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 95/20 – návrh na zrušení zákona o státním 

rozpočtu na rok 2020, soudce zpravodaj Pavel Rychetský. 

3. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. sp. zn. IV. ÚS 2773/20 a II. ÚS 

2801/20, předkládá soudkyně Kateřina Šimáčková. 

4. Diskuse o možnostech účastenství nezletilých v řízení před Ústavním soudem. 

5. Různé 

  

20.10.2020 

Program jednání pléna dne 20. října 2020 od 10:00 hod.: 

1. Návrh usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 16/17 - soudce zpravodaj Jiří Zemánek. 

2. Návrh usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 19/19  - k návrhu Veřejné ochránkyně práv na 

rozhodnutí ve věci kompetenčního sporu s Ministerstvem vnitra, soudce zpravodaj 

Pavel Rychetský. 

3. Návrh nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 27/19   - k návrhu skupiny poslanců na zrušení 

zákona o evidenci tržeb, soudce zpravodaj David Uhlíř. 

4. Návrh usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 101/20 – k návrhu na zrušení usnesení vlády 

č. 957 o vyhlášení nouzového stavu, soudce zpravodaj Tomáš Lichovník. 

5. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. III. ÚS 2502/20 a sp. zn. 

IV. ÚS 2713/20, předkládá soudce Josef Fiala. 

6. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn.  IV. ÚS 1785/20 a I. ÚS 1951/20, 

předkládá soudce Pavel Rychetský. 

7. Různé 

    

27.10.2020 

Plénum svoláno nebylo. 

  

3.11.2020 

Program jednání pléna dne 3. listopadu 2020 od 10:00 hod.: 

1. Návrh nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 10/17 – registr spotřebitelů, soudce zpravodaj 

Radovan Suchánek. 

2. Návrh usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 100/20  - k ústavní stížnosti na vyhlášení 

nouzového stavu, soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.  

3. Návrh usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 99/20  - k návrhu na ochranu před jiným 

zásahem orgánu veřejné moci, soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková. 

4. Různé 
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10.11.2020 

Program jednání pléna dne 10. listopadu 2020 od 10:00 hod.: 

1. Návrh nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 33/16  - k návrhu skupiny senátorů na zrušení 

vybraných ustanovení zákona o zdravotních službách a zákona o veřejném zdravotním 

pojištění, soudce zpravodaj Radovan Suchánek. 

2. Návrh na publikaci usnesení sp. zn. I. ÚS 375/20 ve Sbírce nálezů a usnesení 

Ústavního soudu za 3. čtvrtletí roku 2020, navrhuje soudce Pavel Rychetský. 

3. Různé 

  

  

17.11.2020 (státní svátek) 

Plénum svoláno nebylo. 

  

24.11.2020 

Program jednání pléna dne 24. listopadu 2020 od 10:00 hod.: 

1. Návrh nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 24/19  - k návrhu skupiny senátorů na zrušení 

vybraných ustanovení obecního zřízení, krajského zřízení a zákona o Hlavním městě 

Praze,  soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková. 

2. Návrh nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 6/20  - k návrhu Krajského soudu zrušení části 

§ 63 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém, soudce zpravodaj Pavel 

Šámal. 

3. Návrh usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 105/20 – k ústavní stížnosti proti vyhlášení 

nouzového stavu, soudce zpravodaj Ludvík David. 

4. Návrh usnesení o spojení ústavních stížností vedených pod sp. zn. III. ÚS 1531/20, 

I. ÚS 1540/20 a IV. ÚS 1545/20, předkládá soudce Radovan Suchánek. 

5. Návrh usnesení o spojení ústavních stížností vedených pod sp. zn. III. ÚS 2377/20 

a IV. ÚS 2632/20, předkládá soudce Radovan Suchánek. 

6. Návrh usnesení o spojení ústavních stížností vedených pod sp. zn.  III. ÚS 3177/20 

a IV. ÚS 3184/20, předkládá soudce Radovan Suchánek. 

7. Návrh rozhodnutí pléna o ustavení senátů Ústavního soudu pro rok 2021, na jehož 

základě vydá předseda ÚS rozvrh práce. 

8. Různé 

  

 

 


