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Vážená paní doktorko, 

Ústavnímu soudu byla dne 2 srpna 2020 doručena Vaše žádost o informace podaná 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZSPI“).  

 Tážete se nejprve, jakým způsobem byl Váš případ přidělen konkrétním soudcům. 

Všechny návrhy na zahájení řízení v senátní agendě (ústavní stížnosti) doručené v týž den 

se podle rozvrhu práce Ústavního soudu (ve Vašem případě na rok 2019) seřadí se 

abecedně podle příjmení a jména navrhovatele fyzické osoby nebo názvu navrhovatele 

právnické osoby a zvláštních procesně legitimovaných subjektů, resp. prvního z nich, je-

li navrhovatelů více. Je-li v jeden den doručeno více věcí téhož navrhovatele, jejich pořadí 

je určeno zápisem v knize poštovních zásilek. Podle tohoto seřazení se konkrétní věci 

přidělují všem soudcům Ústavního soudu včetně funkcionářů Ústavního soudu abecedně 

seřazeným podle jejich příjmení a jména s následujícími výjimkami: v každém druhém 

přidělovacím kole se vynechá předseda a oba místopředsedové Ústavního soudu, to i 

tehdy, budou-li dočasně členy senátů jako zastupující soudci. Přidělování probíhá 

automatickým algoritmem, kdy počítačový program spojuje vygenerovaný číselný kód 

návrhu a jméno soudce, který je v přidělovacím kole právě na řadě. S ohledem na 

skutečnost, že není známo, kolik návrhů bude ten který den doručeno, jaké bude příjmení 

navrhovatele a který soudce bude právě v pořadí, nelze výsledek přidělení věci 

odhadnout, tím méně pak ovlivnit. Soudce, který byl takto určen zpravodajem v konkrétní 

věci, je členem senátu (výjimku tvoří funkcionáři Ústavního soudu, avšak to není 

předmětem žádosti o informace). Senát, jehož je soudce zpravodaj členem, je dále 

příslušný pro řízení a rozhodnutí této věci. 

 

 Dále se tážete, jakým způsobem a kým je sestavován rozvrh práce pro soudce 

Ústavního soudu a jak je zajištěno přidělování případů „tzv. naslepo“. Rozvrh práce je 

vydáván na každý rok zvlášť, neboť se mění složení jeho senátů v důsledku pravidelné 

rotace soudců. Rozvrh práce Ústavního soudu pro rok 2019 vydal předseda Ústavního 

soudu podle § 16 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě rozhodnutí o ustavení senátů č. Org. 60/15 ze dne 8. prosince 2015, 

ve znění rozhodnutí č. Org. 4/17 ze dne 10. ledna 2017, rozhodnutí o pravidlech rozdělení 

agendy č. Org. 61/15 ze dne 8. prosince 2015, ve znění rozhodnutí č. Org. 42/17 ze dne 

19. září 2017, a rozhodnutí o atrahování působnosti č. Org. 24/14 ze dne 25. března 2014. 

Rozvrhy práce v jednotlivých letech, stejně jako rozhodnutí o ustavení senátů a pravidla 

rozdělení agendy naleznete na webové stránce Ústavního soudu 

https://www.usoud.cz/organizace-us/.    

https://www.usoud.cz/organizace-us/
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 To, jak je zajištěno přidělování případů „tzv. naslepo“, bylo popsáno v rámci 

odpovědi na Vaši první otázku.  

 

S pozdravem 

 

 

 

JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. 

               generální sekretář Ústavního soudu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


