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V Brně dne 21. ledna 2004 
Č.j. Org. 6/04 

         
   

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, takto: 
 
 

Čl. I 
 

1. V § 1 v ustanovení o složení I. senátu se slova „Soudce JUDr. František Duchoň“ 
nahrazují slovy „Předseda senátu JUDr. František Duchoň“. 

2. V § 1 v ustanovení o složení II. senátu se slova „Soudce Prof. JUDr. Jiří Malenovský, 
CSc.“ nahrazují slovy „Předseda senátu Prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.“ a tato 
slova se uvedou v prvním řádku ustanovení. 

3. V § 1 v ustanovení o složení III. senátu se slova „Soudce JUDr. Jiří Mucha“ nahrazují 
slovy „Předseda senátu JUDr. Jiří Mucha“. 

4. V § 1 v ustanovení o složení IV. senátu se slova „Soudce JUDr. Pavel Varvařovský“ 
nahrazují slovy „Předseda senátu JUDr. Pavel Varvařovský“. 

5. V § 5 se v nadpisu za slova „Zastupování nepřítomného člena senátu“ vkládá odkaz na 
poznámku pod čarou č. 1. která zní: „Účinnost tohoto ustanovení byla pozastavena po 
dobu neúplného obsazení Ústavního soudu. Namísto ustanovení § 5 se pro 
zastupování nepřítomného člena senátu použije přechodné ustanovení § 8a.“ 

6. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní: 
 

„§ 8a 
Přechodná ustanovení o zastupování nepřítomného člena senátu 

 

(1) Nepřítomného člena I. senátu dočasně zastoupí při jednání senátu soudci II. senátu 
postupně v pořadí předseda senátu, starší člen senátu, mladší člen senátu. 

(2) Nepřítomného člena II. senátu dočasně zastoupí při jednání senátu soudci I. senátu 
postupně ve stejném pořadí. 

(3) Nepřítomného člena III. senátu dočasně zastoupí při jednání senátu soudce 
IV. senátu postupně ve stejném pořadí. 

  



(4) Nepřítomného člena IV. senátu dočasně zastoupí při jednání senátu soudci 
III. senátu postupně ve stejném pořadí. 

(5) Dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, per analogiam, platí postup 
uvedený v odstavcích 1 až 4 i v případě neustanovení třetího člena senátu z důvodu neúplného 
obsazení Ústavního soudu. 

(6) Nepřítomného předsedu senátu zastupuje věkem nejstarší stálý člen senátu (§ 17 
odst. 2 zákona o Ústavním soudu). 

(7) V případě potřeby mohou zastupovat při jednání senátu i předseda soudu a 
místopředsedové.“. 

 

Čl. II 
  
 S ohledem na přetrvávající neúplné obsazení Ústavního soudu do odvolání pozastavuji 
účinnost § 5 rozvrhu práce o zastupování nepřítomného člena senátu. Namísto ustanovení § 5 
se pro zastupování nepřítomného člena senátu použije přechodné ustanovení § 8a. 

 
  

Čl. III 
 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 26. ledna 2004 

 
 
 
  JUDr. Pavel Rychetský 

         předseda Ústavního soudu 
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