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Ú S T A V N Í  S O U D  

R o z h o d n u t í  p l é n a  Ú s t a v n í h o  s o u d u  

o atrahování působnosti 

 

 

Plénum Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním 
soudu, ve znění pozdějších předpisů, přijalo rozhodnutí, jímž si vyhrazuje rozhodování 
v určitých věcech, takto: 

 

Čl. 1 

(1) Plénum Ústavního soudu si vyhrazuje: 

a) rozhodování sporů o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy 
podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), 

b) rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího 
soudu, 

c) rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím rozšířených senátů Nejvyššího 
správního soudu, 

d) rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím zvláštního senátu podle zákona 
č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, 

e) rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutí nebo jinému zásahu orgánu veřejné 
moci, je-li účastníkem řízení nebo vedlejším účastníkem řízení o této ústavní stížnosti 
prezident republiky, vláda, předseda vlády, Parlament nebo některá z jeho komor, 
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu nebo předseda Senátu Parlamentu nebo jiný 
orgán komory Parlamentu, 

f) rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance 
nebo senátora podle čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy, 

g) rozhodování v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí 
poslance nebo senátora podle čl. 25 a čl. 87 odst. 1 písm. f) Ústavy, 

h) rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím správního soudu o neplatnosti 
voleb nebo neplatnosti hlasování nebo neplatnosti volby kandidáta (§ 90 soudního řádu 
správního), 

i) rozhodování i jiné věci, a to na návrh kteréhokoli soudce senátu příslušného k projednání 
a rozhodování věci odůvodněný mimořádnou závažností rozhodované věci anebo 
nutností sjednocení judikatury Ústavního soudu, se souhlasem všech soudců senátu 
příslušného k projednávání a rozhodování věci, jakož i účastníků řízení v dané věci.  
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(2) Plénum Ústavního soudu si vyhrazuje rozhodnutí o odmítnutí návrhu  

a) v řízeních uvedených v odstavci 1, 
b) ve všech ostatních řízeních, v nichž podle § 11 zákona o Ústavním soudu o návrhu 

rozhoduje plénum; tím není dotčeno rozhodování soudce zpravodaje, resp. senátu 
o odmítnutí návrhu na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich 
jednotlivých ustanovení podaného spolu s ústavní stížností podle § 74 zákona o Ústavním 
soudu a dosud nepostoupeného plénu podle § 78 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. 

(3) O odmítnutí návrhu podle odstavce 2 rozhoduje plénum většinou přítomných soudců 
(§ 13 první věta zákona o Ústavním soudu). 

 

Čl. 2 

(1) Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. i) a čl. 1 odst. 2 tohoto rozhodnutí platí i pro dosud 
neskončená řízení. 

(2) Rozhodnutí o atrahování působnosti senátů plénem č. j. Org. 20/10 ze dne 1. června 
2010, které bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 200/2010 Sb., se ruší. 

(3) Toto rozhodnutí Ústavního soudu o atrahování působnosti bude vyhlášeno ve Sbírce 
zákonů formou sdělení. 

(4) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2010. 

 

V Brně dne 30. listopadu 2010 

Pavel Rychetský v. r. 
předseda Ústavního soudu 

 
 
  
  
Pozn.: rozhodnutí bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 342/2010 Sb., v částce 125. 
 




