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ÚSTAVNÍ SOUD
Rozhodnutí předsedy Ústavního soudu
o změně rozvrhu práce
Dle § 16 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,
měním na základě rozhodnutí pléna o atrahování působnosti č. Org. 40/111 z 9. srpna 2011
rozvrh práce Ústavního soudu na období roku 2011 vyhlášený rozhodnutím č. Org. 1/11 ze
dne 9. prosince 2010 takto:
Čl. I
1. V ustanovení § 2 odstavec 3 zní:
„(3) Plenárními věcmi jsou dále návrhy na zahájení řízení, rozhodování o nichž si
podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona o Ústavním soudu vyhradilo plénum Ústavního soudu
rozhodnutím o atrahování působnosti č. Org. 40/11 z 9. srpna 2011:
a) návrhy na zahájení řízení ve sporu o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní
samosprávy podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy,
b) ústavní stížnosti proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu,
c) ústavní stížnosti proti rozhodnutím rozšířených senátů Nejvyššího správního soudu,
d) ústavní stížnosti proti rozhodnutím zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb.,
o rozhodování některých kompetenčních sporů,
e) ústavní stížnosti 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) opravné prostředky proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora podle
čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy,
g) návrhy na zahájení řízení o 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 o ústavních stížnostech proti rozhodnutí soudu vydaném v řízení, v němž na
žádost soudu rozhodl Soudní dvůr Evropské unie o předběžné otázce podle čl. 267
Smlouvy o fungování Evropské unie.“.
2. V ustanovení § 9 odstavec 1 zní:
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„(1) Nepřítomného člena I. senátu dočasně zastoupí při jednání senátu soudci II.
senátu postupně v pořadí předseda senátu, není-li přítomen, pak věkem starší člen senátu, a
není-li ani on přítomen, pak věkem mladší člen senátu.“.
3. V ustanovení § 9 se na konci doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) O tom, kdo konkrétně nepřítomného člena při jednání senátu zastoupí podle
předchozích odstavců, rozhodne předseda senátu, případně ten, kdo jej zastupuje, a učiní
o tom úřední záznam do spisu.“.
4. V ustanovení § 11 se na konci doplňují odstavce 3 a 4, které zní:
„(3) Byla-li věc omylem zapsána do senátního rejstříku, zapíše se po odstranění
mylného zápisu do plenárního rejstříku beze změny soudce zpravodaje. Další plenární věc,
která by mu jinak byla přidělena podle § 4 odst. 1, se přidělí soudci následujícímu
v abecedním pořadí.
(4) Byla-li věc omylem zapsána do plenárního rejstříku, po odstranění mylného zápisu
se zařadí do přidělování v senátním rejstříku podle § 5 odst. 8 obdobně. Soudci zpravodaji,
jemuž byla věc omylem v plenárním rejstříku přidělena, se mimo pořadí přidělí první nová
plenární věc.“.
Čl. II
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.
V Brně 11. srpna 2011

Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu
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