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Vážený pan 

V Brně dne 24. února 2009 
Sp.zn.: SPR. ÚS 56/09, 847/08 

Vážený pane 

Vaše podání ze dne 14. února 2009 jsem vyhodnotil jako stížnost na postup při 
vyřizování žádostí o informace, pokud šlo o odpověď Ústavního soudu sp. zn. SPR. ÚS 
56/09 ze dne 6. února 2009 na Vaši žádost ze dne 22. ledna 2009, resp. o odpověď 
Ústavního soudu sp. zn. SPR. ÚS 847/08 ze dne 6. února 2009 na Vaši žádost ze dne 
24. listopadu 2008. 

Konstatuji, že Vaši stížnost shledávám důvodnou, pokud jde o žádost ze dne 
24. listopadu 2008 sp. zn. SPR. ÚS 847/08, neboť jsme Vás na zveřejněnou informaci 
neodkázali v zákonné sedmidenní lhůtě dle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a Vaši žádost o 
informace jsme nevyřídili v zákonné patnáctidenní lhůtě podle § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Za nedodržení této lhůty se Vám 
omlouvám a požadované informace Vám tímto poskytuji. 

Konstatuji dále, že Vaši stížnost shledávám důvodnou, i pokud jde o žádost ze 
dne 22. ledna 2009 sp. zn. SPR. ÚS 56/09. Ve sdělení Ústavního soudu ze dne 6. února 
2009 byla sice správně vyčíslena celková výše požadované úhrady, avšak nebylo 
uvedeno, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla tato částka vyčíslena, 
jak požaduje § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Přestože 
výsledná částka byla vypočtena správně, za absenci její kalkulace se Vám omlouvám a 
požadované informace Vám tímto poskytuji. 

Přestože jsem tímto Vaší stížnosti i žádostem o informace zcela vyhověl, sděluji 
Vám, že Ústavní soud i nadále hodlá požadovat hrazení nákladů za přímé poskytování 
informací spočívajících v textech jeho rozhodnutí. 

Poznamenávám, že jde o informace plošně zveřejněné jak elektronicky a 
bezplatně v databázi NALUS na internetu (http://nalus.usoud.cz\ tak v tištěné podobě 
ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, dostupné ve veřejně přístupných 
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knihovnách, vždy alespoň v knihovnách právnických fakult v České republice. Na 
plošné zveřejňování těchto informací vynakládá Ústavní soud nemalé prostředky. 
Opakované žádosti o přímé poskytování trvale zveřejněných informací za těchto 
okolností může vzbudit pochybnosti o zneužívání práva na poskytnutí informací. 

S pozdravem 

Tomáš Langášek 
generální sekretář Ústavního soudu 

Příloha: 
texty požadovaných rozhodnutí sp. zn. 
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K: 
odeslat doporučené 
na vědomí JUDr. Hudcová, JUDr. Chládek, Mgr Spáčil s upozorněním na lhůty 
a náležitosti procesních úkonů při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 
Sb. 
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