
Výjezdní seminář z ústavního práva:  
Třetí Ústavní soud 

 
• Seminář je určen pro studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, teorii práva, 

politologii či politickou a právní filosofii. Podmínkou účasti je písemné zpracování vybraného tématu. 
Účastníci semináře budou své práce prezentovat vystoupením v délce 10–15 minut, na které naváže diskuse. 

• Přihlásit se je možné na e-mailové adrese wintr@prf.cuni.cz. Přihláška obsahuje anotaci příspěvku v délce 
nejméně 1 normostrany, vyjadřující představu účastníka o tématu a obsahu jeho příspěvku a o relevantní 
literatuře. Protože kapacita semináře je omezena, bude třeba v případě výrazného převisu zájemců na základě 
těchto anotací provést výběr. Při výběru rozhoduje kvalita anotace, nikoli její pořadí. Tematický překryv není 
důvod k vyřazení, řeší se koordinací témat po výběru účastníků. Níže navrhujeme některá témata. 

• Cílem semináře je zhodnotit, jak Ústavní soud od roku 2013 ovlivnil české právo. Nálezy v závorkách jsou 
spíš návodné než závazné, a příspěvek má vybrané nálezy ne popisovat, ale spíš komentovat a hodnotit.    

• Ti, kteří chtějí mít více času na přípravu příspěvku, nechť se přihlásí v 1. kole do 30. prosince 2021. Do 
několika dnů pak rozhodneme, kdo je vybrán. Na zbylá místa (budou-li) bude možné se hlásit do 28. února 
2022; v tomto 2. kole se mohou hlásit jak neúspěšní z 1. kola s přepracovanými anotacemi, tak noví zájemci.   

• Výjezdní seminář se koná ve dnech 21.–24. dubna 2022 v Peci pod Sněžkou. Předpokládáme, že náklady 
spojené s ubytováním a stravováním tak jako v minulosti uhradí fakulta. 

• Zájemci o účast na semináři mohou požádat garanty o pomoc s výběrem tématu, literatury i s přípravou 
příspěvku. Nadto budou studentům k dispozici mentoři z řad doktorandů, kteří ještě před seminářem sdělí 
připomínky k odevzdaným pracím. Semináře se zúčastní též prof. Jan Kysela a dr. Jan Chmel. 

• Příspěvek má mít podobu seminární práce odpovídající požadavkům kladeným na odborný text (členění do 
kapitol, řádné citace, seznam použité literatury) v rozsahu 8 až 20 normostran (30 řádek po 60 znacích).  

• Se seminárními pracemi lze též soutěžit ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) vyhlášené na PF 
UK v akademickém roce 2021/2022 (sledujte, prosím, podmínky a termíny na http://svoc.prf.cuni.cz/); 
nejlepší práce vydáme stejně jako v minulých letech ve sborníku.  

 
Harmonogram 

- 30. prosince 2021  první termín pro odevzdání přihlášek a anotací příspěvků v rozsahu 1 normostrany 
- 28. února 2022 druhý termín pro odevzdání přihlášek, budou-li ještě volná místa  
- do 4. dubna 2022 příprava příspěvků, konzultace s mentory a odbornými garanty 
- 4. dubna 2022 odevzdání seminárních prací mentorům a na wintr@prf.cuni.cz  
- 4.–18. dubna 2022 posuzování seminárních prací mentory, komunikace autorů a mentorů  
- 18. dubna 2022 odevzdání konečné verze seminárních prací + aktualizovaných anotací na wintr@prf.cuni.cz 
- 21.–24. dubna 2022 výjezdní seminář (Chata UK, Pec pod Sněžkou, Velká pláň 159; od čtvrtečního dopoledne do 

nedělního odpoledne) 
 
Nabídka témat 
1. Osobnosti soudců třetího Ústavního 
soudu 
2. Okolnosti výběru soudců a jejich 
projednávání v Senátu 
3. Meze pravomocí Ústavního soudu a 
úvahy de lege ferenda 
4. Slabiny zákona o Ústavním soudu 
5. Využívání nestandardních typů 
výroků – aditivní, interpretativní, 
rozsahové 
6. Mimoprávní vlivy na ústavní soudce 
7. Veřejná prezentace Ústavního soudu 
8. Statistiky rozhodovací činnosti 
ústavních soudců 
9. Může ÚS zrušit část zákona o ÚS 
pro protiústavnost? (Pl. ÚS 23/13) 
10. Atrakce případů do pléna 
11. Rozhodování pléna o odchýlení se 
od dosavadních právních názorů 
12. Výroky jiných ústavních činitelů o 
Ústavním soudu 
13. Vnímání Ústavního soudu veřejností 
14. Vývoj důvěry veřejnosti v ÚS v čase 

15. Odkazy na čl. 9 odst. 2 Ústavy 
v judikatuře (Pl. ÚS 4/13, Pl. ÚS 8/20,…) 
16. Nálezy ke střídavé výchově (I. ÚS 
2482/13,…) 
17. Nálezy k výhradě zákona (Pl. ÚS 
36/11, Pl. ÚS 13/12, Pl. ÚS 19/14, Pl. ÚS 
21/14, Pl. ÚS 98/20,…) 
18. Nálezy k udělování státního 
občanství (Pl. ÚS 5/16, Pl. ÚS 39/17, III. 
ÚS 2116/21,…) 
19. Nálezy k platům soudců a jiných 
ústavních činitelů (Pl. ÚS 28/13, Pl. ÚS 
20/15, Pl. ÚS 14/15,…) 
20. Nálezy k exekutorům a dluhové pasti 
(III. ÚS 4084/12, II. ÚS 3194/18, III. ÚS 
4129/18) 
21. Nálezy k povinnému očkování (Pl. 
ÚS 19/14, Pl. ÚS 16/14, I. ÚS 
1253/14,…) 
22. Nálezy k volebnímu systému (Pl. ÚS 
2/14, Pl. ÚS 14/14, Pl. ÚS 44/17,…) 
23. Nálezy k rovnosti a zákazu 
diskriminace (Pl. ÚS 18/15, Pl. ÚS 8/16, 
I. ÚS 1891/13, I. ÚS 1213/13…) 

24. Nálezy k imunitě a disciplinární 
pravomoci parlamentu (I. ÚS 3018/14, Pl. 
ÚS 17/14, Pl. ÚS 29/16,…) 
25. Nálezy k aktům prezidenta (Pl. ÚS 
36/17, Pl. ÚS 2/21, Pl. ÚS 6/21,…) 
26. Odpovědnost za prezidentovy 
výroky (IV. ÚS 3076/20,…) 
27. Nálezy k proceduře přijímání zákonů 
(Pl. ÚS 26/16,…) 
28. Nálezy k právu na efektivní 
vyšetřování (I. ÚS 3626/13, I. ÚS 
1886/21,…) 
29. Pandemická judikatura (Pl. ÚS 7-
8/20, Pl. ÚS 10-16/20, Pl. ÚS 102/20, Pl. 
ÚS 106/20, Pl. ÚS 12/21, IV. ÚS 767/21) 
30. Nálezy k církevním restitucím (Pl. 
ÚS 10/13, Pl. ÚS 5/19,…) 
31. Nálezy ke střetu zájmů (Pl. ÚS 4/17, 
Pl. ÚS 38/17,…)  
32. Nálezy ke svobodě podnikání ((Pl. 
ÚS 26/16, Pl. ÚS 27/16, Pl. ÚS 37/16, Pl. 
ÚS 7/17, II. ÚS 3212/18,…) 
33. Nálezy k politickým stranám (Pl. ÚS 
11/17,…) 

34. Nálezy k dostupnosti sociální péče 
(I. ÚS 2637/17, III. ÚS 1765/21,…) 
35. Nálezy k sedacím a dalším obecně 
závazným vyhláškám (Pl. ÚS 34/15,…) 
36. Nálezy k ochraně soukromí (Pl. ÚS 
2/17, Pl. ÚS 45/17,…) 
37. Rozhodnutí k volební kampani (I. 
ÚS 4178/18, IV. ÚS 1767/19,…) 
38. Rozhodnutí ke shromažďovacímu 
právu (Pl. ÚS 21/16, II. ÚS 2634/18, II. 
ÚS 164/15, II. ÚS 1022/21,…) 
39. Nálezy k právu na informace (IV. 
ÚS 1146/16, III. ÚS 1378/16, III. ÚS 
3339/20,…) 
40. Nález k bezdoplatkovým zónám a 
k sociálním právům (Pl. ÚS 40/17,…)  
41. Nálezy k omezování osobní svobody 
(I. ÚS 2208/13, I. ÚS 2647/16,…) 
42. Nálezy k mezím svobody projevu 
(III. ÚS 2300/18, II. ÚS 474/19,…)  
43. Judikatura k ochraně životního 
prostředí (I. ÚS 59/14, Pl. ÚS 18/17,…) 

  
 
Garanti: 
Doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., katedra ústavního práva PF UK, míst. č. 126, e-mail: antos@prf.cuni.cz 
Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva PF UK, míst. č. 333.2, e-mail: wintr@prf.cuni.cz 


