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

 

 

 

Program jednání pléna dne 6. října 2021 od 09:30 hod.: 
 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 3/20 - k návrhu Krajského soudu v Brně na 

zrušení § 87 odst. 1 věty druhé zákona o spotřebitelském úvěru, soudce zpravodaj 

Jaroslav Fenyk. 

2. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. II. ÚS 2280/21 a I. ÚS 2085/21 

ke společnému řízení, předkládá soudce David Uhlíř. 

3. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. II. ÚS 2361/21 a III. ÚS 2300/21 

ke společnému řízení, předkládá soudce David Uhlíř. 

4. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 2474/21 a III. ÚS 2494/21 

ke společnému řízení, předkládá soudce Vojtěch Šimíček. 

5. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. II. ÚS 1886/21 a III. ÚS 1897/21 

ke společnému řízení, předkládá soudce Radovan Suchánek. 

6. Různé 

 

 

Program jednání pléna dne 12. října 2021 od 10:00 hod.: 
 

1. Návrh stanoviska sp. zn. Pl. ÚS-st. 54/21 k návrhu II. senátu Ústavního soudu na 

odchýlení se od právního názoru Ústavního soudu vysloveného v nálezu 

sp. zn. III. ÚS 3804/19 ze dne 5. 1. 2021.  

2. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. IV. ÚS 2693/21 

a sp. zn. III. ÚS 2706/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Pavel Šámal. 

3. Návrh usnesení o spojení věcí vedených pod sp. zn. I. ÚS 1586/21 

a sp. zn. IV. ÚS 1601/21 ke společnému řízení, předkládá soudce Pavel Šámal. 

4. Různé 

 

 

Program jednání pléna dne 19. října 2021 od 10:00 hod.: 

 

1. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 2/20 – k  otázce nucené sterilizace a dalších 

chirurgických zákroků při změně právního pohlaví u trans osob, soudkyně zpravodajka 

Kateřina Šimáčková.  

2. Návrh rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 17/21  - k návrhu Veřejného ochránce práv 

na zrušení § 9 odst. 5 advokátního tarifu, soudce zpravodaj David Uhlíř. 

3. Různé 

 

 

 

 

 

 


