
Vážený pane,  
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále jen „ZSPI“), jež Ústavnímu soudu došla dne 13. 4. 2016 a je vedena pod sp. zn. SPR 
ÚS 92/16, si Vám dovoluji sdělit následující. 
 
Vaše žádost se skládala celkově ze tří položených otázek. První otázka směřovala na způsob vedení 
spisů pro správní věci, a kde jsou taková pravidla zachycena. Žádosti o informace podle ZSPI vede 
Ústavní soud v rejstříku pro správní věci, a to tak, že nikoli pro každou novou jednotlivou žádost by 
byl zakládán nový spis, ale vede se pouze jeden spis pro konkrétního žadatele v průběhu 
kalendářního roku. Postupy uplatňované při vedení rejstříků a zakládání spisů upravuje kancelářský a 
spisový řád Ústavního soudu, který je dostupný z webových stránek Ústavního soudu. Odkaz zde: 
http://www.usoud.cz/organizace-us/#c907 
 
Váš druhý dotaz, jak má stěžovatel postupovat, chce-li změnit svého právního zástupce, je otázkou na 
názor. Povinnost poskytovat informace dle § 2 odst. 4 ZSPI se netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací, proto Ústavní soud není povinen na tuto otázku odpovídat. 
 
Třetí dotaz, směřující k vedení ústního jednání, účasti veřejnosti na něm a vyrozumívání stěžovatele 
předem, lze zodpovědět toliko, že ústní jednání v řízení o ústavní stížnosti se nařizují v případech, kdy 
ústavní stížnost není odmítnuta a lze-li od jednání očekávat další objasnění věci. O nařízení jednání 
jsou informováni všichni účastníci předem, a to ve lhůtě nejméně pěti dnů. Termín a místo ústního 
jednání se veřejnosti oznamuje předem na webových stránkách Ústavního soudu. Veřejnost se smí 
jednání zúčastnit, ledaže předseda senátu dospěje k závěru, že jsou dány zákonné důvody pro 
vyloučení veřejnosti. Zákonnou úpravu vedení ústního jednání naleznete v § 44 a násl. zák. č. 
182/1993, o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Text tohoto právního předpisu můžete rovněž nalézt na stránkách Ústavního soudu. Odkaz zde: 
http://www.usoud.cz/pravni-uprava/ 
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