
 JUDr. Pavel Rychetský 
 Předseda Ústavního soudu, Joštova 8, 660 83 Brno 
 Tel.: +420-542214360, e-mail: pavel.rychetsky@concourt.cz 
 
 

        V Brně dne 2. prosince 2003 
Č.j. Org. 47/03 

         
   

Rozhodnutí předsedy Ústavního soudu, 
 

jímž se mění rozvrh práce č.j. Org. 9/03 ze dne 21. srpna 2003 
 

 Dle § 16 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, měním rozvrh práce Ústavního 
soudu, který jsem vydal dne 21. srpna 2003 pod č.j. Org. 9/03 na období od 21. srpna 2003 do 
31. prosince 2003, ve znění rozhodnutí ze dne 1. října 2003, č.j. Org. 28/03, rozhodnutí ze dne 
9. října 2003, č.j. Org. 32/03, a rozhodnutí ze dne 5. listopadu 2003, č.j. Org. 39/03, takto: 
 
 

Čl. I 
 

1. V čl. 1 se v ustanovení o složení II. senátu se slova „Soudce (nestálý člen senátu)“ 
nahrazují slovy „Soudci (nestálí členové senátu)“ a za slova „JUDr. Pavel Rychetský“ 
se vkládají slova „nebo Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.“. 

2. V čl. 1 se v ustanovení o složení III. senátu Ústavního soudu za slova „Předseda 
senátu JUDr. Jiří Mucha“ vkládají slova „Soudce Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.“. 

3. V čl. 2 odst. 1 první větě se za slova „I., I., II., III.,“ vkládá slovo „III.,“. 
4. V čl. 2 odst. 3 se slova „II., III. a IV. senátu jako druhé a u I. senátu jako třetí.“ 

nahrazují slovy „II. a IV. senátu jako druhé a u I. a III. senátu jako třetí.“. 
5. V čl. 3 odst. 1 se za slova „JUDr. Jiří Mucha,“ vkládají slova „prof. JUDr. Jan Musil, 

CSc.,“. 
6. V čl. 8 se doplňuje nový odstavec 7, který zní: 

„(7) Z věcí, které byly po bývalém soudci zpravodaji prof. JUDr. Vojtěchu 
Ceplovi, CSc., podle čl. III odst. 2 druhého bodu těchto pravidel přiděleny JUDr. Pavlu 
Rychetskému, se prof. JUDr. Janu Musilovi, CSc., jako soudci zpravodaji přidělují 
neskončené věci, v nichž se ústavní stížností napadají rozhodnutí vydaná v trestním řízení. 
Jednání a rozhodování II. senátu o těchto věcech se bude jako třetí dočasný člen II. senátu 
účastnit prof. JUDr. Jan Musil, CSc., namísto JUDr. Pavla Rychetského.“. 

 
Čl. II 

 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnešním dnem. 

 
  JUDr. Pavel Rychetský 

         předseda Ústavního soudu 
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