Ú S T AV N Í S O U D
J O Š T O VA 8 , 6 6 0 8 3 B R N O
Spisová značka I.ÚS 2940/18
KSZ Ostrava 1 KZN 3122/2018
Alena Musilová
Nové Dvory - Hlíny 3440
738 01 Frýdek Místek

Vážený pane/vážená paní,
Ústavní soud 30.08.2018 obdržel Váš návrh na zahájení řízení, který byl registrován pod spisovou
značkou I.ÚS 2940/18. V souladu s § 40 odst. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění
pozdějších předpisů, byl/a soudcem zpravodajem podle rozvrhu práce Ústavního soudu, v platném a účinném
znění, ustanoven/a JUDr. David Uhlíř.
Bude-li výše uvedený návrh způsobilý k projednání senátem Ústavního soudu, bude o této Vaší věci
rozhodovat senát Ústavního soudu ve složení:

JUDr. Tomáš Lichovník
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
JUDr. David Uhlíř
O případném vyloučení soudce senátu tohoto složení (§ 36 zákona o Ústavním soudu) rozhoduje
senát určený podle rozvrhu práce Ústavního soudu, v platném a účinném znění.
V případě zastupování nepřítomného člena senátu či vyloučení některého člena senátu bude
postupováno v souladu s § 40 odst. 3 zákona o Ústavním soudu podle rozvrhu práce Ústavního soudu,
v platném a účinném znění.
Ústavní soud od 1. 1. 2016 zavedl systém pravidelné obměny složení senátů ve dvouletém cyklu,
který se může projevit i ve změně složení shora uvedeného senátu. Dojde-li v průběhu řízení ke změně ve
složení senátu podle rozhodnutí o ustavení senátů č. j. Org. 60/15 z 8. 12. 2015, stává 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, nahrazuje při přidělení věci soudce, který byl ke dni nápadu věci předsedou senátu. Dojde-
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li v průběhu řízení ke změně ve složení rozhodujícího senátu podle rozhodnutí o ustanovení senátů, zůstává
příslušným k projednání a rozhodnutí věci senát, který byl příslušným k rozhodování ke dni nápadu; tento
senát věc projedná a rozhodne v novém složení, přičemž funkcionář Ústavního soudu nahrazuje soudce,
který je předsedou senátu ke dni rozhodnutí.
Aktuální i dříve platné rozvrhy práce Ústavního soudu, včetně aktuálního obsazení senátů Ústavního
soudu pro rok 2016 a v následujících letech, jak plyne z rozhodnutí pléna o ustanovení senátů z 8. 12. 2015
č. j. Org. 60/15, jsou k nahlédnutí u Ústavního soudu a zároveň k dispozici na internetových stránkách
Ústavního soudu s adresou www.usoud.cz.
Výše přidělenou spisovou značku uvádějte, prosím, na všech písemnostech zasílaných Ústavnímu
soudu k předmětné věci.

V Brně dne 31.08.2018

JUDr. Dagmar H u d c o v á v. r.
vedoucí soudního odboru
Vyřizuje:
Marcela Čapková 54216 2007
Poznámka: Tato zpráva je generována automaticky.
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Doručenka datové zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas doručení:
Odesílatel:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:

Akceptační dopis pro senátní věci (Musilová Alena)
603272956
Veřejná datová zpráva
Doručená
10.9.2018 v 14:42:32
Ústavní soud, Joštova 625/8, 60200 Brno, CZ
z2tadw5
Orgán veřejné moci
Oprávněná osoba

Adresát: Alena MUSILOVÁ, Nové Dvory-Hlíny 3440, 73801 Frýdek-Místek, CZ
ID schránky: fb932vi
Typ schránky: Fyzická osoba
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:
Zakázáno doručení fikcí:

Nezadáno
OSV ÚS 17460/18
1 ÚS 2940/18
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne
Ne

Události zprávy:
31.8.2018 v 14:42:32 EV0: Datová zpráva byla podána.
31.8.2018 v 14:42:32 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
10.9.2018 v 14:42:32 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky
příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na
rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst. 4,
zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění). Zpráva byla označena jako
doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci
nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva
doručena tímto okamžikem.
12.9.2018 v 08:44:48 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu
veřejné moci není dotčeno.

