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Vážený pane/vážená paní,

Ústavní soud 08.02.2019 obdržel Váš návrh na zahájení řízení, který byl registrován pod spisovou značkou II.ÚS 503/19.
1 a 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl/a soudcem zpravodajem podle roz
soudu, v platném a účinném znění, ustanoven/a JUDr. Ludvík David, CSc..

Bude-li výše uvedený návrh způsobilý k projednání senátem Ústavního soudu, bude o této Vaší věci rozhodovat sená
složení:
JUDr. Ludvík David, CSc.
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

O případném vyloučení soudce senátu tohoto složení (§ 36 zákona o Ústavním soudu) rozhoduje senát určený podle ro
soudu, v platném a účinném znění.

V případě zastupování nepřítomného člena senátu či vyloučení některého člena senátu bude postupováno v souladu s
Ústavním soudu podle rozvrhu práce Ústavního soudu, v platném a účinném znění.
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Ústavní soud od 1. 1. 2016 zavedl systém pravidelné obměny složení senátů ve dvouletém cyklu, který se může projevit i v
uvedeného senátu. Dojde-li v průběhu řízení ke změně ve složení senátu podle rozhodnutí o ustavení senátů č. j. Org. 60/
se příslušným k projednání a rozhodnutí věci senát, jehož se stal soudce zpravodaj členem (§ 6 odst. 1 rozvrhu práce).

V případě, že se soudcem zpravodajem ve Vaší věci stal funkcionář (tj. předseda či místopředseda) Ústavního soudu, n
věci soudce, který byl ke dni nápadu věci předsedou senátu. Dojde-li v průběhu řízení ke změně ve složení rozho
rozhodnutí o ustanovení senátů, zůstává příslušným k projednání a rozhodnutí věci senát, který byl příslušným k rozho
tento senát věc projedná a rozhodne v novém složení, přičemž funkcionář Ústavního soudu nahrazuje soudce, který je př
rozhodnutí.

Aktuální i dříve platné rozvrhy práce Ústavního soudu, včetně aktuálního obsazení senátů Ústavního soudu pro rok 2
letech, jak plyne z rozhodnutí pléna o ustanovení senátů z 8. 12. 2015 č. j. Org. 60/15, jsou k nahlédnutí u Ústav
k dispozici na internetových stránkách Ústavního soudu s adresou .

Výše přidělenou spisovou značku uvádějte, prosím, na všech písemnostech zasílaných Ústavnímu soudu k předmětné věci

V Brně dne 11.02.2019

JUDr. Dagmar H u d c o v á v. r.
vedoucí soudního odboru

Vyřizuje:
Hana Wohlgemuthová 54216 1152
Poznámka: Tato zpráva je generována automaticky.
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