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Jednání pléna v období od 1. července 2021 do 31. srpna 2021 

 

 

6. července 2021 

Plénum svoláno nebylo. 

 

13. července 2021 

Plénum svoláno nebylo. 

 

20. července 2021 

Plénum svoláno nebylo. 

 

 

Program jednání pléna dne 27. července 2021 od 10:00 hod. (ve Sněmovně): 

 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 112/20 – k  návrhu Nejvyššího správního 

soudu na zrušení části zákona o výkonu trestu odnětí svobody, soudce zpravodaj 

Vladimír Sládeček, pokračování v projednání ze dne 15. června 2021. 

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 40/17 – k návrhu skupiny senátorů 

na zrušení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, soudce 

zpravodaj Jiří Zemánek, pokračování v projednávání ze dne 21. 8. 2018.  

3. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 110/20 – obnovená řízení o ústavních 

stížnostech, soudce zpravodaj Tomáš Lichovník. 

4. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 7/21 – k  návrhu Ministerstva vnitra 

na zrušení slov „městem nebo“ obecně závazné vyhlášky města Heřmanův 

Městec, soudce zpravodaj Josef Fiala. 

5. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 39/18 - k návrhu skupiny senátorů 

na zrušení některých ustanovení tzv. liniového zákona, soudce zpravodaj David 

Uhlíř. 

6. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. III. ÚS 1495/21 

a sp. zn. III. ÚS 1496/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Vojtěch 

Šimíček. 

7. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. I. ÚS 686/21 a sp. zn. 

I. ÚS 747/21 ke společnému řízení, předkládá soudkyně Milada Tomková. 

8. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. II. ÚS 1445/21 a sp. zn. 

IV. ÚS 1446/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Ludvík David. 

9. Různé 

 

 

3. srpna 2021 

Plénum svoláno nebylo. 

 

10. srpna 2021 

Plénum svoláno nebylo. 

 

17. srpna 2021 

Plénum svoláno  nebylo. 
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Program jednání pléna dne 24. srpna 2021 od 10:00 hod. (ve Sněmovně): 

 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 28/21 – k ústavní stížnosti L.V., soudce 

zpravodaj Radovan Suchánek. 

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 40/17 – k návrhu skupiny senátorů 

na zrušení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, soudce 

zpravodaj Jiří Zemánek, pokračování v projednávání ze dne 27. července 2021.  

3. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 1739/21 a sp. zn. 

IV. ÚS 1825/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Josef Fiala. 

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

nálezů a usnesení ÚS za 2. čtvrtletí roku 2021. Navržena byla tato usnesení:  

 usnesení sp. zn. IV. ÚS 643/21 ze dne 6. dubna 2021, které navrhuje soudce 

Pavel Šámal; 

 usnesení sp. zn. II. ÚS 2972/20 ze dne 18. května 2021, které navrhuje 

soudce Pavel Rychetský; 

 usnesení sp. zn. IV. ÚS 1102/21 ze dne 29. června 2021, které navrhuje 

soudce Pavel Šámal. 

5. Různé 

 

 

 

 

Program jednání pléna dne 31. srpna 2021 od 10:00 hod. (ve Sněmovně): 

 

1. Návrh stanoviska pléna Pl. ÚS-st. 53/21 – k otázce posuzování včasnosti 

elektronického podání, soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. 

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 29/21 – k ústavní stížnosti J. P. a dalších 

stěžovatelů, spojené s návrhem na vyslovení neústavnosti usnesení vlády o přijetí 

krizového opatření, soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. 

3. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 26/21 – k ústavní stížnosti společnosti 

DPÚK, a.s., proti rozhodnutí zvláštního senátu, soudce zpravodaj Pavel 

Rychetský. 

4. Související návrh usnesení o vyloučení soudkyně Kateřiny Šimáčkové 

z projednání a rozhodování věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 3026/20 

a I. ÚS 2190/21, předkládá soudce Pavel Rychetský  

5. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 3026/20 

a I. ÚS  2190/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Pavel Rychetský. 

6. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. I. ÚS 1775/21 

a IV. ÚS 1810/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Josef Fiala. 

7. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. III. ÚS 1495/21 

a III. ÚS 1760/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Vojtěch Šimíček. 

8. Různé 

 

 

 


