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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 senátů plénem č. Org. 23/09 ze
dne 9. června 2009, vyhlášeného ve Sbírce zákonů sdělením pod č. 202/2009 Sb., rozvrh
práce Ústavního soudu na období roku 2009 vyhlášený rozhodnutím č. Org. 1/09 ze dne 1.
prosince 2008, ve znění rozhodnutí č. Org. 22/09 ze dne 9. června 2009, takto:
Čl. I
1. Ustanovení § 2 zní:
„§ 2
Vymezení plenárních a senátních věcí a určení rejstříků
(1) Návrhy na zahájení řízení, které patří do působnosti pléna (dále jen „plenární věci“),
se zapisují do plenárního rejstříku.
(2) Plenárními věcmi jsou věci uvedené v § 11 odst. 2 a 3 zákona o Ústavním soudu, tedy
návrhy na zahájení řízení
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy
České republiky (dále jen „Ústava“),
o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst.
1 písm. b) Ústavy,
o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky uvedené v čl. 65 odst. 2 Ústavy podle
čl. 87 odst. 1 písm. g) Ústavy,
o návrhu prezidenta na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu uvedeného v čl.
66 Ústavy podle čl. 87 odst. 1 písm. h) Ústavy,
o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se
činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony podle čl. 87 odst. 1
písm. j) Ústavy,
o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii
je v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské
unii a se zákonem vydaným k jeho provedení podle čl. 87 odst. 1 písm. m) Ústavy,
o návrhu na obnovu řízení a v obnoveném řízení podle § 119 až 119b,
o návrhu na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem podle čl. 87
odst. 2 Ústavy.

Org. 31/09

(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 č. Org. 23/09 ze dne 9. června 2009 o atrahování působnosti senátů plénem
(vyhlášeným ve Sbírce zákonů sdělením č. 202/2009 Sb.), tedy:
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.
a)

(4) Návrhy na zahájení řízení, které nepatří do působnosti pléna, patří do působnosti
senátů (dále jen „senátní věci“) a zapisují se do senátního rejstříku.“.

2. V ustanovení § 3 se slova „Věci, které patří do působnosti senátů (dále jen „senátní
věci“),“ nahrazují slovy „Senátní věci“.
3. V ustanovení § 4 odst. 1 se slova „Věci, které patří do působnosti pléna (dále jen
„plenární věci“),“ nahrazují slovy „Plenární věci“.

Čl. II
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti 1. září 2009.
V Brně 27. července 2009

Pavel Rychetský
předseda Ústavního soudu
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