
U S T A V N I S O U D 

J O Š T O V A 8, 6 60 8 3 B R N O 

Vážený pan 

V Brně dne 21. února 2013 
Sp. zn.: SPR. ÚS 127/13 

Vážený pane 

k Vaší žádosti o přímé poskytnutí souboru informací, kterou Ústavní soud 
obdržel prostřednictvím elektronické pošty 13. 2. 2013, předesílám, že jak na základě 
zkušeností z předchozí spolupráce, tak ovšem zejména z užitého slovního spojení 
„přímé poskytnutí", usuzuji, že odkaz podle § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále příp. jen ZSPI, na zdroj či 
zdroje, kde jsou některé z Vámi požadovaných informací každému přístupné, by Vás 
neuspokojil. V dalším z toho budu vycházet. K jednotlivým položkám Vaší žádosti tedy 
uvádím: 

Ad 1) 
Obálky speciálně určené pro doručování písemností neurčených do vlastních 

rukou adresáta Ústavní soud s ohledem na § 60 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., 
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů nepoužívá. 

Ad 2) 
V případě „rozhodnutí vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 261 roku 2006" se 

jedná o nález Ústavního soudu evidovaný pod spisovou značkou Pl. ÚS 30/04. Vedle 
toho, že byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, je každému k dispozici v otevřené elektronické 
databázi všech rozhodnutí Ústavního soudu, označované zkratkou NALUS, s adresou 
http://nalus.usoud.cz. (Kompletní spisovou značku Ústavního soudu stačí vepsat 
do zvýrazněné rubriky „citace" a následně kliknout na ikonu „Wordu", která se spolu s 
několika dalšími po zadání příkazu „vyhledat", zobrazí při levém dolním okraji). 
Trváte-li přesto na jeho přímém poskytnutí, konstatuji, že předmětný nález má 7 stran. 
Podle § 5 odst. 2 ve spojení s § 2 odst. 1 rozhodnutí předsedy Ústavního soudu 
o sazebníku úhrad za poskytování informací č. Org. 34/11, dále příp. jen SÚPI ÚS (viz 
www.usoud.cz. rubrika Poskytování informací), opírajícího se o § 17 odst. 1 ZSPI, 
požaduje Ústavní soud za daných okolností za zhotovení kopie/tisku jedné strany A4 
částku 1,70 Kč. V konkrétním případě tedy 11,90 Kč. 
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Ad 3) 
Paní JUDr. Jiřina Gojová je absolventkou magisterského studijního programu na 

právnické fakultě brněnské univerzity. Ktomu dodávám, že navazující doktorské 
studium, které nepředstavuje podmínku pro výkon funkce asistenta soudce Ústavního 
soudu, neabsolvovala. 

Ad 4) 
Průvodce řízením před Ústavním soudem, zpracovaný dle právního stavu k 1. 1. 

2013, je umístěn na webových stránkách Ústavního soudu s adresou www.usoud.cz, 
tak, aby byl každému zájemci co nejoperativněji dostupný. Trváte-li přesto na jeho 
přímém poskytnutí, konstatuji, že má 8 stran. Podle § 5 odst. 2 ve spojení s § 2 odst. 1 
SÚPI ÚS, požaduje Ústavní soud v konkrétním případě za daných okolností 
za zhotovení kopie/tisku 13,60 Kč. 

Ad 5) 

Dle § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně 
některých zákonů, představuje údaj o trestním odsouzení tzv. citlivý osobní údaj. 
Ústavní soud ve svých zveřejněných rozhodnutích údaje o odsouzených osobách 
anonymizuje. Tak, jak je žádost formulována, by znamenala zveřejnění rozhodnutí, 
které by v důsledku odhalilo totožnost odsouzeného, neboť by jej identifikovalo 
s konkrétním rozhodnutím. Jsem si vědom, že skutečnost odsouzení pana je 
veřejně známá, nicméně v rozhodnutích se mohou vyskytovat i další informace, které 
dosud veřejně známé nejsou. Z tohoto důvodu nelze takto formulované žádosti vyhovět. 
Jinak by tomu přirozeně bylo, pokud by žádost směřovala k poskytnutí rozhodnutí 
specifikovaných například dle spisové značky, v nichž by ovšem jméno trestně 
odsouzeného muselo být tak jako tak anonymizováno. 

Ad 6) 
Cena za doručení doporučené zásilky záleží na její hmotnosti. Pokyn „výhradně 

jen adresátu" nepředstavuje zvlášť zpoplatněnou doplňkovou službu a cena s pokynem 
či bez něj tedy zůstává stejná. 

Ad 7) 
Obálek s pokynem „výhradně jen adresátu" Ústavní soud aktuálně skladuje 1300 

kusů, před rokem, tedy v únoru 2012 jich měl k dispozici 2400 kusů. 

Ad 8) 
Odpověď na otázku ve kterých plenárních věcech, vyjádřeno příslušnou 

spisovou značkou, byli zpravodaji vyjmenovaní soudci Ústavního soudu, lze opět získat 
z databáze NALUS, a pokud jde o neskončené věci, na webové stránce Ústavního soudu 
v rubrice Rozhodovací činnost / Projednávané plenární věci (aktuálně na adrese 
http://www.usoud.cz/clanek/388). Trváte-li přesto na přímém poskytnutí této informace, 
konstatuji, že je podmíněno rešeršní činností zaměstnance Ústavního soudu v trvání 45 
minut. V souladu s § 1 odst. 2 SÚPI ÚS se jedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání, 
a proto podle § 1 odst. 1 SÚPI ÚS, ve spojení s § 17 odst. 1 ZSPI, podmiňuji poskytnutí 
požadované informaci předchozí úhradou za mimořádně rozsáhlé vyhledávání 
informace předchozí úhradou ve výši 210 Kč (po 70 Kč za každou započatou 
čtvrthodinu práce). Výstup lze zřejmě vytisknout na jednu stranu A4. Podle § 5 odst. 2, 



ve spojení s § 2 odst. 1 SÚPI ÚS, požaduje Ústavní soud v konkrétním případě za 
daných okolností za zhotovení kopie/tisku 1,70 Kč. 

A d 9 ) 
Zákon o Ústavním soudu byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, současně jej Ústavní 

soud umístil na svoje webové stránky, do rubriky Právní úprava. Trváte-li přesto 
na přímém poskytnutí znění jeho § 72 odst. 4, konstatuji, že jej lze vytisknout na jednu 
stranu A4. Podle § 5 odst. 2 ve spojení s § 2 odst. 1 SÚPI ÚS, požaduje Ústavní soud 
v konkrétním případě za daných okolností za zhotovení kopie/tisku 1,70 Kč. 

Ad 10) 
Zapůjčené spisy Ústavní soud vrací podle okolností, s přihlédnutím 

k hospodárnosti a případně rychlosti takového procesu, zpravidla poštou, ale případně i 
s využitím vlastních zaměstnanců a prostředků. 

Ad 11) 
Písemnosti přijaté podatelnou Ústavního soudu jsou do rejstříků Ústavního 

soudu zapisovány s přihlédnutím k jejich obsahu. V konkrétním případě byl aplikován 
§ 41 odst. 2 Kancelářského a spisového řádu Ústavního soudu (viz www.usoud.cz, 
rubrika Organizace ÚS - Vnitřní předpisy). 

Náklady na poštovné by v případě informací vyžádaných pod body 2, 4, 8 a 9, 
tedy informací, jejichž přímé poskytnutí podmiňuji předchozí úhradou nákladů 
spojených s pořízením kopií/tisku a odesláním, činily 44,- Kč. Celkem tedy Ústavní 
soud za jejich poskytnutí požaduje 282,90 Kč. Připomínám při této příležitosti, že 
Ústavní soud nemůže přistoupit na dispozici „obyčejnou poštovní cestou", neboť je 
třeba, aby byl jeho postup dle ZSPI náležitě zdokumentován a doručení bylo vykázáno. 

Ktomu dodávám, že platba úhrady nákladů se provádí na základě tohoto 
oznámení bezhotovostně na účet Ústavního soudu č. 19-33427641/0710, konstantní 
symbol 0558, variabilní symbol 2111, nebo osobně v hotovosti do pokladny Ústavního 
soudu. 

Rekapituluji, že úhradu předepisuji dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s rozhodnutím předsedy Ústavního soudu o sazebníku úhrad za poskytování informací 
číslo Org. 34/11 ze dne 15. 7. 2011 - „sazebníkem pro poskytování informací" -
(dostupným na adrese http://www.usoud.cz/clanek/sazebnik). Pokud do 60 dnů od 
oznámení výše úhrady úhradu nezaplatíte, Vaše žádost bude co do jejích bodů 2, 4 a 9 
odložena (§ 17 odst. 5 ZSPI). 

S pozdravem 

Tomáš Langášek 
generální sekretář Ústavního soudu 


