JUDr. Pavel Rychetský
Předseda Ústavního soudu, Joštova 8, 660 83 Brno
Tel.: +420-542214360, e-mail: pavel.rychetsky@concourt.cz
V Brně dne 25. března 2004
Č.j. Org. 30/04
Rozhodnutí předsedy Ústavního soudu,
jímž se mění rozvrh práce č.j. Org. 3/04 ze dne 18. prosince 2003
Dle § 16 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, měním rozvrh práce Ústavního soudu,
který jsem vydal dne 18. prosince 2003 pod č.j. Org. 3/04 na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince
2004, ve znění rozhodnutí č.j. Org. 6/04 ze dne 21. ledna 2004, rozhodnutí č.j. Org. 12/04 ze dne 28.
ledna 2004, rozhodnutí č.j. Org. 19/04 ze dne 16. února 2004 a rozhodnutí č.j. Org. 25/04 ze dne 11.
března 2004, takto:
Čl. I
1. V § 1 ustanovení o složení IV. senátu Ústavního soudu zní:
„IV. senát Ústavního soudu
Předseda senátu
Soudce
Soudce
Zastupující soudce

JUDr. Miloslav Výborný
neobsazeno
neobsazeno
JUDr. Pavel Rychetský“.

2. V § 3 odst. 1 se slova „, IV. a IV. senátu“ nahrazují slovy „a IV. senátu“.
3. V § 4 odst. 1 se vypouští slova „JUDr. Pavel Varvařovský,“.
4. V § 8 se doplňují nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Věci senátní agendy neskončené bývalým soudcem zpravodajem JUDr. Pavlem
Varvařovským se seřadí podle data podání a přidělí se od nejstaršího podání postupně po jedné
věci jednotlivým soudcům abecedně seřazeným podle jejich příjmení s výjimkou JUDr. Jiřího
Malenovského.
(7) Věci plenární agendy neskončené bývalým soudcem zpravodajem JUDr. Pavlem
Varvařovským se seřadí podle data podání a přidělí se od nejstaršího podání soudcům tak, jako
by šlo o nově napadnuté věci, s výjimkou JUDr. Jiřího Malenovského. Ustanovení § 4 odst. 4
tohoto rozvrhu práce tím není dotčeno.“.
Čl. II
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 29. března 2004, kdy zanikne mandát soudce
Ústavního soudu JUDr. Pavla Varvařovského.

JUDr. Pavel Rychetský
předseda Ústavního soudu

