
ÚSTAVNÍ SOUD 

J O Š T O V A 8, 660 8 3 B R N O 

Dipl. Ing.. 

V Brně dne 16. prosince 2015 
Sp. zn. SPR. ÚS 362/15 

Vážený pane inženýre, 

z pověření pana předsedy Ústavního soudu si dovoluji reagovat na Vaši žádost o 
poskytnutí informací týkajících se oběhu spisů Ústavního soudu obecně, jakož i 
konkrétně spisu sp. zn. III. ÚS 1972/15, a na žádost, aby pan předseda přijal organizační 
opatření, která by vedla k předcházení situace, kdy - alespoň podle Vašeho názoru -
nekorespondují námitky vznesené v ústavní stížnosti s obsahem odůvodnění usnesení ze 
dne 13. 10. 2015, jímž mělo být o ústavní stížnosti rozhodnuto. 

V úvodu svého vyjádření Vás musím upozornit na to, že předseda Ústavního 
soudu nemůže zasahovat do nezávislého rozhodování soudců, nemůže tedy nikterak 
ovlivnit výsledek vlastního rozhodování a ani mu nepřísluší je hodnotit. Současně 
považuji za nezbytné Vás upozornit na to, že podle § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., 
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, postačuje, pokud usnesení o odmítnutí 
stížnosti obsahuje v odůvodnění toliko uvedení zákonného důvodu, pro který se návrh 
odmítá. Je věcí toho kterého soudce Ústavního soudu, případně senátu, jak dalece se 
této zákonné úpravy přidrží, nebo zda uvede podrobnější zdůvodnění svých závěrů. 

Pokud jde o Vaše konkrétní dotazy, vznesené podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, mohu k nim uvést 
následující. 

Přidělování věcí konkrétním soudcům zpravodajům upravuje rozvrh práce na 
příslušný kalendářní rok (č. Org. 1/15 ze dne 16. 12. 2014, ve znění pozdějších 
rozhodnutí). Proces vzniku spisu a nakládání se spisem po celou dobu řízení i po něm 
pak upravuje Kancelářský a spisový řád Ústavního soudu (č. Org. 27/04 ze dne 16. 3. 
2004, ve znění pozdějších předpisů). Tato vnitřní úprava byla přijata na základě § 16 
zákona o Ústavním soudu, který zmocňuje předsedu k přijetí rozvrhu práce na dobu 
příslušného kalendářního roku, a pokud jde o Kancelářský a spisový řád, pak na základě 
§ 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb. v tehdy platném znění, v současnosti jde o 
zmocnění podle § 11 odst. 2 písm. 1) zákona o Ústavním soudu. Obě uváděná 
rozhodnutí jsou Vám k dispozici na webových stránkách Ústavního soudu, zde: 
http://www.usoud.cz/organizace-us/. 

Spis Ústavního soudu je po přidělení věci v souladu s rozvrhem práce, které 
provádí soudní odbor, předán kanceláři příslušného soudce. Soudce zpravodaj sám 
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rozhoduje, kdo z jeho asistentů se na přípravě podkladů pro rozhodnutí bude podílet, 
nebo zda podklady bude zpracovávat sám. Členové senátu, který věc rozhoduje, mají 
k okamžiku rozhodování k dispozici celý spis, včetně ústavní stížnosti. 

Pokud jde o Vaše dotazy, týkající se konkrétně spisu sp. zn. III. US 1972/15, lze 
k nim uvést následující. Jak již uvedeno, přidělení věci se provádí podle předem 
stanoveného algoritmu v rozvrhu práce. Úkony vedoucí k přidělení věci a založení spisu 
provádí soudní odbor, konkrétně vedoucí tohoto odboru. Se spisem dále přichází „do 
styku" vedoucí soudní kanceláře (příslušného soudního rejstříku, v daném případě 
rejstříku III. ÚS), vedoucí kanceláře soudce zpravodaje a asistent soudce zpravodaje 
(jména asistentů soudců jsou opět veřejně dostupná na webových stránkách Ústavního 
soudu, zde: http://www.usoud.cz/asistenti-soudcu/). Se spisem sp. zn. III. ÚS 1972/15 
nakládaly shora uvedené oprávněné osoby, spis neopustil sídlo Ústavního soudu, ani do 
něj nikdo z osob mimo Ústavní soud nenahlížel. 

Pokud jde o Váš poslední dotaz, funkce soudce Ústavního soudu skončila JUDr. 
Kůrkoví dne 15. 12. 2015, prof. Musilovi končí dne 10. 1. 2024 a prof. Filipovi dne 3. 
5. 2023. 

Pan předseda si velmi cení důvěry, které u Vás požívá, nicméně neshledal, že by 
v daném případě „oběh" spisu v průběhu řízení o ústavní stížností vykazoval dysfunkci, 
kvůli níž by bylo třeba přijmout organizační opatření, k nimž jste jej vyzval. Jak již 
uvedeno, vlastní rozhodnutí je výsledkem uplatnění nezávislého soudního rozhodování, 
do něhož předseda Ústavního soudu jako jeho funkcionář není oprávněn nikterak 
zasahovat. 

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem 
JUDr Mor Ivo'D^^^Ú^^^QH^4851 )̂. 
Pospíšil P h . p : - a 2 ^ — ^ 
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JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D. 
generální sekretář Ústavního soudu 


