
Ú S T A V N Í S O U D 

J O Š T O V A 8, 6 6 0 8 3 B R N O 

Vážený pan 
JUDr. 

V Brně dne 20. dubna 2015 
Sp. zn.:SPR. ÚS 287/15 

Vážený pane doktore, 

dovoluji si reagovat na Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 4. 2015. 

Pokud jde o Váš první požadavek, tj. poskytnutí údajů o celkovém počtu 
ústavních stížností, které Ústavní soud ročně projednává a rozhoduje o nich, je třeba 
uvést, že Ústavní soud disponuje celkovou statistikou počtu podání za jednotlivé roky, 
přičemž zvlášť je vedena plenární a senátní agenda. S ohledem na tuto skutečnost lze 
poskytnout následující údaje: 1) Za rok 2010 Ústavní soud eviduje celkem 3786 podání, 
z nichž 60 spadá do působnosti pléna a 3726 do působnosti jednotlivých senátů. 2) Za 
rok 2011 Ústavní soud eviduje celkem 4004 podání, z nichž 38 tvoří plenární agenda a 
3966 senátní agenda. 3) Za rok 2012 Ústavní soud eviduje celkem 4943 podání, z nichž 
31 spadá do působnosti pléna a 4912 do působnosti jednotlivých senátů. 4) Za rok 2013 
Ústavní soud eviduje celkem 4076 podání, z nichž 56 tvoří plenární agenda a 4020 
senátní agenda. 5) Za rok 2014 Ústavní soud eviduje celkem 4084 podání, z nichž 27 
spadá do působnosti pléna a 4057 do působnosti jednotlivých senátů. Tyto údaje lze 
nalézt jednak vyhledáváním v databázi nálezů a usnesení Ústavního soudu 
http://nalus.usoud.cz/. jednak v ročenkách Ústavního soudu na 
http://www.usoud.cz/rocenkv/. 

Co se týče druhého požadavku, tj. údaje o tom, jaká je průměrná doba ode dne 
podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu do dne jejího vyřízení, je třeba uvést, že 
Ústavní soud pro své účely shromažďuje pouze údaje o průměrné délce všech řízení 
ukončených v daném roce, a to opět s rozdělením na věci plenární a senátní. Za období 
roků 2006-2011 má Ústavní soud k dispozici jen celkové statistiky, statistické údaje za 
jednotlivé roky se začaly shromažďovat až od roku 2012. S ohledem na tuto skutečnost 
Vám proto mohu poskytnout následující údaje: 1) Průměrná délka řízení u věcí 
ukončených v letech 2006-2011 činila ve všech věcech 168 dní, z toho 392 dní ve 
věcech plenárních a 165 dní ve věcech senátních. 2) Průměrná délka řízení ukončených 
v roce 2012 činila ve všech věcech 140 dní, přičemž 374 dní připadalo na věci plenární 
a 138 dní na věci senátní. 3) Průměrná délka řízení u věcí ukončených v roce 2013 
činila ve všech věcech 184 dní, z toho 293 ve věcech plenárních a 182 dní ve věcech 
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senátních. 4) Průměrná délka řízení ukončených v roce 2014 činila ve všech věcech 163 
dní, přičemž 396 dní připadalo na věci plenární a 161 dní na věci senátní. Tyto údaje lze 
rovněž nalézt v ročenkách na http://www.usoud.cz/rocenkv/. 

Ustavní soud nedisponuje souhrnnými statistikami, kterými by mohl vyhovět 
třetímu požadavku, tj. poskytnutí údajů o tom, o kolika ústavních stížnostech 
z celkového počtu podaných ústavních stížností za období roků 2013 a 2014 bylo 
rozhodnuto do 30, resp. 40 a 60 kalendářních dnů ode dne podání ústavní stížnosti. K 
poskytnutí požadovaných údajů by bylo ze strany Ústavního soudu zapotřebí 
mimořádně rozsáhlého vyhledání údajů ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za které je Ústavní 
soud oprávněn požadovat úhradu. 

Dle § 1 odst. 1 rozhodnutí předsedy Ústavního soudu o sazebníku úhrad za 
poskytování informací č. Org. 34/11 (dále jen „sazebník úhrad") při mimořádně 
rozsáhlém vyhledávání činí sazba za každou započatou čtvrthodinu práce jednoho 
zaměstnance 70 Kč. Aby mohl Ústavní soud plně vyhovět žádosti o informace, bylo by 
třeba, aby příslušný zaměstnanec pomocí databáze NALUS vyhledal a zpracoval 
příslušné údaje u všech řízení o ústavních stížnostech za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 
2014, a to u každého jednotlivého rozhodnutí Ústavního soudu zvlášť. Za 15 min práce 
je zaměstnanec Ústavního soudu schopen takto zpracovat 60 záznamů v databázi. 
Jelikož se celkem jedná o 8 656 rozhodnutí, činila by celková částka za úhradu tohoto 
mimořádně rozsáhlého vyhledávání celkem 10 100 Kč. 

Platbu, by bylo třeba provést předem. Lze ji uskutečnit bezhotovostně na účet 
Ústavního soudu číslo 19-33427641/0710, konstantní symbol 0558, variabilní symbol 
2111, nebo osobně v hotovosti do pokladny Ústavního soudu. Pokud byste, vážený pane 
doktore, na poskytnutí informace podmíněné předchozí úhradou za těchto okolností 
netrval, uvítal bych, kdybyste to dal výslovně najevo; jinak, pokud by Ústavní soud 
vyčíslenou částku neobdržel do 60 dnů od oznámení její výše, musela by být žádost 
podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím zčásti odložena. 
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