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Ú S T A V N Í S O U D  
 
 

B E Z P E Č N O S T N Í  A  N Á V Š T Ě V N Í   Ř Á D  
Ú S T A V N Í H O  S O U D U  

 
 

(úplné znění účinné od 1. 5. 2022) 
 
 

Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 
předpisů, vydávám tento bezpečnostní a návštěvní řád Ústavního soudu: 

 
Obecná ustanovení 

 
§ 1 

 

(1) Bezpečnostní a návštěvní řád Ústavního soudu (dále jen „bezpečnostní a návštěvní 
řád“) je vnitřním předpisem Ústavního soudu, v němž jsou stanovena pravidla pro vstup, 
pobyt a chování osob v prostorách a objektech Ústavního soudu, pro vjezd a výjezd vozidel, 
s cílem zajistit bezpečnost, vnitřní pořádek a důstojnost a vážnost jednání Ústavního soudu. 

 
(2) Bezpečnostní a návštěvní řád se vztahuje na budovu Ústavního soudu v sídle Ústavního 

soudu na adrese Brno, Joštova 8, včetně prostor přiléhajících, které jsou podle usnesení vlády 
České republiky č. 1604/2008 z 16. prosince 2008 chráněnými objekty a prostory ve smyslu 
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „objekt Ústavního soudu“). 

 
(3) Bezpečnostní a návštěvní řád se vztahuje na všechny osoby, které se nacházejí v objektu 

Ústavního soudu, jeho zaměstnance a návštěvníky. 
 

(4) Stážisté a osoby vykonávající praxi na pracovištích Ústavního soudu se pro účely 
tohoto bezpečnostního a návštěvního řádu považují za zaměstnance Ústavního soudu. 

 
 

§ 2 
 

(1) Bezpečnost a vnitřní pořádek v objektu Ústavního soudu zajišťuje Policie České 
republiky, resp. Útvar pro ochranu ústavních činitelů Policie České republiky (dále jen „ochranná 
služba“). Ochranná služba dbá rovněž na plynulý a nerušený průběh jednání Ústavního soudu. 

 
(2) Pro účely tohoto bezpečnostního a návštěvního řádu se vedoucím funkcionářem objektu 

Ústavního soudu rozumí předseda Ústavního soudu, případně zastupující místopředseda 
Ústavního soudu (dále jen „vedoucí funkcionář objektu“). 

 
(3) Pro účely tohoto bezpečnostního a návštěvního řádu se oprávněnými funkcionáři 

objektu Ústavního soudu rozumí ředitel sekce soudní správy, zaměstnanec pověřený vedením 
protokolu a generální sekretář Ústavního soudu (dále jen „oprávnění funkcionáři objektu“). 
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(4) Vedoucí funkcionář objektu trvale stanovuje bezpečnostní a návštěvní režim (řád) 
objektu Ústavního soudu a vydává seznam určených zaměstnanců Ústavního soudu, kteří 
spolupracují s ochrannou službou a kteří jsou oprávněni její příslušníky žádat o asistenci. 

 
(5) Oprávnění funkcionáři objektu Ústavního soudu spolupracují s velením ochranné služby 

a mohou dočasně měnit režim ochrany objektu Ústavního soudu. 
 
 

Režimová opatření 
 

§ 3 
 

Vstup soudců a zaměstnanců Ústavního soudu do budovy 
 

(1) Vstupovat do budovy Ústavního soudu je možné pouze hlavním vchodem z ulice 
Joštova, který je trvale střežen ochrannou službou. 

 
(2) Soudcům a zaměstnancům Ústavního soudu vydává sekce soudní správy  Ústavního 

soudu čipové karty, které slouží k jejich identifikaci a umožňují  průchod  vstupní recepcí 
spravovanou ochrannou službou.  Příslušník ochranné služby ověřuje totožnost vstupující osoby 
na základě čipové karty, kterou zaměstnanec přikládá ke snímači čipových karet. 

 
(3) Soudcům Ústavního soudu a oprávněným funkcionářům objektu umožní ochranná 

služba průchod vstupní recepcí bez nutnosti ověřit totožnost prostřednictvím čipové karty. 
 

(4) O změnách v personálním obsazení Ústavního soudu správa Ústavního soudu 
neprodleně informuje též ochrannou službu. 

 
 

§ 4 
 

Vjezd do objektu Ústavního soudu a parkování 
 

(1) Vjezd do objektu Ústavního soudu je umožněn pouze řidičům služebních vozidel 
a řidičům vozidel ochranné služby nebo Vězeňské služby a justiční stráže České republiky. 

 
(2) K vyložení a naložení nákladu lze se souhlasem správy Ústavního soudu povolit 

vjezd do objektu Ústavního soudu i jiným osobám a vozidlům, za předpokladu, že vyložení 
a naložení nákladu bude pod dohledem příslušného zaměstnance Ústavního soudu a příslušníka 
ochranné služby. 

 
(3) Při vjezdu do objektu Ústavního soudu a výjezdu z objektu Ústavního soudu musí 

řidiči dbát zvýšené opatrnosti, aby do objektu Ústavního soudu nepronikla nepovolaná osoba. 
Nemůže-li řidič zajistit bezpečnost vjezdu sám, požádá o asistenci ochrannou službu a vyčká 
jejího příchodu. 

 
(4) Podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o Policii České republiky je ochranná služba 

oprávněna zastavovat vjíždějící nebo vyjíždějící dopravní prostředek a provést jeho prohlídku. 
 

(5) Parkovací místa před hlavním vchodem na ulici Joštova označená čísly 3 – 20 jsou 
určena pouze pro služební vozidla Ústavního soudu, vozidla oficiálních návštěv a delegací, 
případně se souhlasem vedoucího nebo oprávněného funkcionáře objektu pro další vozidla. 
Tato vozidla musí být registrována v systému provozovaném statutárním městem Brnem. 
Registraci služebních vozidel provádí vedoucí oddělení dopravy a registraci vozidel oficiálních 
návštěv a delegací a dalších vozidel provádí službu konající příslušník ochranné služby. Každé 
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parkující služební vozidlo musí mít za předním sklem umístěno povolení k parkování 
s označením „služební vozidlo“, které ve spolupráci s ochrannou službou vydává  generální 
sekretář. Parkovací místa č. 8 – 11 jsou trvale vyhrazena pro parkování služebních vozidel s 
řidičem Ústavního soudu a nesmějí být obsazována jinými vozidly. 

 
 

(6) Parkovací místa na Žerotínově náměstí, která přiléhají k budově Ústavního soudu, 
jsou určena pro vozidla soudců Ústavního soudu, zaměstnanců Ústavního soudu a ochranné 
služby, návštěv, pracovníků servisních a dodavatelských organizací. Pro vozidla soudců 
Ústavního soudu a vedoucích a oprávněných funkcionářů jsou trvale vyhrazena parkovací místa 
č. 20 – 25. Tato vozidla se pro účely parkování považují za služební vozidla a musejí mít po 
dobu parkování za předním sklem umístěno povolení k parkování s označením „služební 
vozidlo“. Parkující vozidla zaměstnanců Ústavního soudu a ochranné služby musí mít za 
předním sklem umístěno trvalé povolení k parkování (karta zelené barvy). Parkující vozidla 
návštěv a pracovníků servisních a dodavatelských organizací musí mít za předním sklem 
umístěno přenosné povolení k parkování (karta modré barvy). Počet parkovacích míst na 
Žerotínově náměstí je omezen; vydání povolení k parkování nezakládá nárok na parkovací 
místo. 

 
(7) Trvalé povolení k parkování na vozidlo určité státní poznávací značky vydává žadateli 

ve spolupráci s ochrannou službou generální sekretář, přenosné povolení k parkování vydává 
ve spolupráci s ochrannou služnou rovněž generální sekretář, toto povolení předává řidiči vozidla 
na dobu nezbytně nutnou ochranná služba. 

 
(8) O výjimkách z režimu vjezdu do budovy Ústavního soudu a o výjimkách z režimu 

parkování rozhoduje vedoucí nebo oprávněný funkcionář objektu. 
 
 

§ 5 
 

Úřední hodiny 
 

Úřední hodiny Ústavního soudu jsou každý pracovní den od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
Mimo tuto dobu a ve dnech pracovního klidu nemá veřejnost do budovy Ústavního soudu 
přístup, vyjma případů, kdy osoba z řad veřejnosti požaduje nahlédnout do úřední desky 
Ústavního soudu. V takovém případě umožní příslušník ochranné služby osobě vstup do prostor, 
v nichž je umístěna úřední deska, a to na dobu nezbytně nutnou k nahlédnutí. Další výjimky  
pro vstup a pobyt může stanovit vedoucí nebo oprávněný funkcionář objektu. 

 
§ 6 

 
Provozní doba 

 
Provozní doba budovy Ústavního soudu je v pracovní dny od 6:00 do 20:00 hodin; 

mimo provozní dobu ochranná služba budovu Ústavního soudu uzavírá. Zaměstnanci mohou 
mimo provozní dobu vstoupit do budovy Ústavního soudu výjimečně na nezbytnou dobu 
pouze se souhlasem ochranné služby, které oznámí důvod svého pobytu. Pokud zaměstnanec 
hodlá pobývat v budově Ústavního soudu mimo provozní dobu pravidelně či dlouhodobě, 
umožní mu ochranná služba vstup a pobyt jen s předchozím písemným souhlasem vedoucího 
nebo oprávněného funkcionáře objektu nebo jemu bezprostředně nadřízeného soudce Ústavního 
soudu. 

 
 
 



- 4 - 

Org. 31/18 (úplné znění) 

 

Vstup a pohyb veřejnosti v budově Ústavního soudu 
 

§ 7  
Bezpečnostní kontrola 

 
 

(1)  Osoby navštěvující objekt Ústavního soudu (dále též „návštěvníci“) musí v souladu 
s § 48 odst. 4 zákona o Policii České republiky sdělit ochranné službě důvod vstupu a podrobit 
se bezpečnostní kontrole, tzn. prokázat svou totožnost, strpět evidenční úkony a podrobit 
se osobní prohlídce a prohlídce vnášených a při odchodu též vynášených věcí podle 
pokynů ochranné služby. 

 
(2)  Osobě, která se pokusí vnést do objektu Ústavního soudu zbraň či jiný předmět, který 

může ohrozit život či zdraví osob, majetek, bezpečnost a vnitřní pořádek anebo vážnost nebo 
důstojnost jednání Ústavního soudu, může být vstup odepřen. Podle § 48 odst. 4 písm. 
f) zákona o Policii České republiky je ochranná služba též oprávněna na dobu pobytu 
osoby v objektu Ústavního soudu zbraň odebrat. 

 
(3)  Osobě, která je zjevně pod vlivem návykových nebo psychotropních látek nebo svým 

chováním či vzezřením již na vstupu do objektu Ústavního soudu vyvolává odůvodněné 
obavy, že se u Ústavního soudu bude chovat způsobem narušujícím důstojnost a vážnost 
jednání Ústavního soudu, vnitřní pořádek, bezpečnost nebo dobré mravy, může být vstup 
odepřen. 

 
(4)  Ochranná služba nepodrobí bezpečnostní kontrole (není-li k tomu dán vážný 

bezpečnostní důvod) návštěvníky, jimiž jsou: 
 

a) ústavní činitelé a jejich doprovod, 
b) členové oficiální delegace a delegace vstupující na pozvání Ústavního soudu, 
c) příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, vstupují-li v souvislosti s plněním 

služebních povinností, 
d) emeritní soudci Ústavního soudu, 
e) veřejný ochránce práv a jeho zástupce. 

 
(5)  Ochranná služba nepodrobí osobní prohlídce a prohlídce vnášených věcí (není-li 

k tomu dán vážný bezpečnostní důvod) soudce, státní zástupce a advokáty, vstupují-li 
v souvislosti s výkonem povolání; musí však ochranné službě prokázat svoji totožnost a sdělit 
důvod vstupu.  

 
(6) O výjimce z bezpečnostní kontroly pro další osoby může jednorázově rozhodnout 

vedoucí nebo oprávněný funkcionář objektu. 
 

 
§ 8 

 
Důvody návštěvy a povinnosti návštěvníků 

 

(1) Návštěvníci mohou žádat o vstup do objektu Ústavního soudu z důvodů: 
 

a) učinění podání v podatelně Ústavního soudu, 
b) nahlížení do spisu Ústavního soudu, 
c) účasti na ústním jednání nebo veřejném vyhlášení nálezu Ústavního soudu, 
d) služební návštěvy soudců a zaměstnanců Ústavního soudu, včetně hromadných návštěv a 
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exkurzí, 
e) soukromé návštěvy soudců a zaměstnanců Ústavního soudu, 
f) návštěvy knihovny Ústavního soudu, 
g) výkonu služebních povinností, jde-li o příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, 
h) provádění sjednaného díla, servisních prací a údržby, 
i)  nahlížení do úřední desky Ústavního soudu. 

 

(2) Ochranná služba vydá návštěvníkovi průkaz opravňující k jednorázovému vstupu a 
pohybu v objektu Ústavního soudu za stanoveným účelem (dále jen „návštěvní průkaz“); 
návštěvník musí návštěvní průkaz nosit viditelně na svrchní části oděvu. Při odchodu je 
návštěvník povinen návštěvní průkaz ochranné službě vrátit. 

 
(3) Návštěvník se smí po budově Ústavního soudu pohybovat jen v místech odpovídajících 

důvodu návštěvy, pro který byl vpuštěn, jinak jen v doprovodu zaměstnance Ústavního soudu. 
 

(4) Jestliže se návštěvník zdržuje v místech nesouvisejících s důvodem návštěvy, pro 
který byl vpuštěn, anebo se chová způsobem narušujícím důstojnost a vážnost jednání Ústavního 
soudu, vnitřní pořádek, bezpečnost nebo dobré mravy, může být vykázán z objektu Ústavního 
soudu a v takovém případě je povinen jej neprodleně opustit. 

 
 

§ 9 
 

Návštěvy za účelem podání 
 

(1) K přijímání písemných podání je určena pouze podatelna Ústavního soudu. Poté, co 
se osoba, která hodlá učinit podání, podrobí bezpečnostní kontrole, uvede ji ochranná služba 
na podatelnu. 

 
(2) Podatelna Ústavního soudu slouží pouze k osobní prezentaci písemného podání. 

Podatelna a službu konající zaměstnanci nejsou povinni poskytovat informace o řízení a činnosti 
Ústavního soudu nad rámec informací vztahujících se k činnosti podatelny, nesepisují podání, 
ani neposkytují právní a jiné rady. 

 
(3) V odůvodněných případech může příslušný zaměstnanec Ústavního soudu požádat 

ochrannou službu o poskytnutí bezpečnostního dohledu v podatelně. 
 

(4) Po té, co podatel učinil podání, pozbývá oprávněný důvod setrvávat v podatelně 
Ústavního soudu a musí ji neprodleně opustit východem ústícím do vstupní haly Ústavního 
soudu. Podatelnu musí neprodleně opustit i v případě, že oprávněný důvod setrvávat v podatelně 
pozbyl jinak, například tím, že podání přes deklarovaný záměr neučinil nebo že se chová 
způsobem narušujícím důstojnost a vážnost Ústavního soudu, vnitřní pořádek, bezpečnost nebo 
dobré mravy. 

 
 

§ 10 
 

Nahlížení do spisu 
 

(1) Nahlížení do spisu je možné realizovat ve vyhrazených místnostech Ústavního soudu. 
Bez ohledu na bezpečnostní kontrolu provedenou ochrannou službou může příslušný 
zaměstnanec Ústavního soudu v případě pochybností ověřit totožnost žadatele o nahlížení do 
spisu a jeho oprávnění nahlížet do příslušného spisu Ústavního soudu. Oprávněného žadatele 
pak doprovodí do místnosti určené pro nahlížení do spisu, kde v přítomnosti zaměstnance 
Ústavního soudu může oprávněný žadatel do spisu nahlížet. 
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(2) V odůvodněných případech může příslušný zaměstnanec Ústavního soudu požádat 

ochrannou službu o poskytnutí bezpečnostního dohledu při pohybu žadatele v objektu Ústavního 
soudu a při realizaci jeho práva nahlížet do spisu v určené místnosti. 

 
(3) Po ukončení nahlížení do spisu pozbývá žadatel oprávněný důvod setrvávat v objektu 

Ústavního soudu a musí v doprovodu příslušného zaměstnance Ústavního soudu, případně 
v doprovodu příslušníka ochranné služby návštěvu Ústavního soudu ukončit a jeho budovu 
neprodleně opustit. Oprávněný důvod setrvávat v objektu Ústavního soudu pozbude žadatel 
též v případě, že svého práva nahlížet do spisu zneužívá nebo že se chová způsobem narušujícím 
důstojnost a vážnost Ústavního soudu, vnitřní pořádek, bezpečnost nebo dobré mravy. 

 
 

§ 11 
 

Služební a soukromé návštěvy soudců a zaměstnanců Ústavního soudu 
 

(1) Osobám, u kterých je důvodem vstupu do budovy Ústavního soudu služební nebo 
soukromá návštěva konkrétního pracoviště nebo zaměstnance Ústavního soudu, bude vstup 
umožněn jen se souhlasem soudce nebo zaměstnance Ústavního soudu, k němuž návštěva 
směřuje. Ochranná služba jej o návštěvě uvědomí, a pokud nebyla návštěva ochranné službě 
ohlášena předem, zjistí jeho souhlas s návštěvou a vyčká příchodu soudce nebo zaměstnance 
Ústavního soudu, který si návštěvu převezme a doprovodí na příslušné pracoviště. 

 
(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na návštěvy knihovny Ústavního soudu. 

 
(3) Hromadné návštěvy a exkurze se mohou uskutečnit na základě předchozího souhlasu 

vedoucího nebo oprávněného funkcionáře nebo soudce Ústavního soudu.   Informaci o 
plánované hromadné návštěvě je v takovém případě nutno sdělit v dostatečném časovém 
předstihu ochranné službě, včetně určení zaměstnance, který si hromadnou návštěvu převezme 
a který bude odpovídat za její průběh a za to, že účastníci hromadné návštěvy budovu Ústavního 
soudu po ukončení návštěvy opustí. K usnadnění bezpečnostní kontroly je vhodné předem sdělit 
ochranné službě i počet a jmenný seznam účastníků hromadné návštěvy s uvedením bydliště a 
čísla průkazu totožnosti. 

 
 
 

§ 12 
 

Provádění servisních prací a údržby 
 

(1) Osobám, u kterých je důvodem vstupu do objektu Ústavního soudu provádění 
sjednaného díla, servisních prací nebo údržby (dále jen „servisní práce“), bude vstup umožněn 
s vědomím ředitele sekce soudní správy a za stejných podmínek jako v případě služebních 
návštěv podle § 11 odst. 1. 

 
(2) Jde-li o servisní práce, jejichž provádění bude trvat déle než jeden pracovní den, 

správa Ústavního soudu v dostatečném časovém předstihu předá ochranné službě jmenný 
seznam osob, které mají být vpouštěny v souvislosti s prováděním servisních prací, s uvedením 
bydliště, zaměstnavatele a čísel průkazů totožnosti. 

 
(3) Zaměstnanec Ústavního soudu zodpovědný za realizaci servisních prací před jejich 

zahájením poučí osoby tyto servisní práce provádějící o zvláštním provozním režimu Ústavního 
soudu a o jejich povinnostech vyplývajících z tohoto bezpečnostního a návštěvního řádu, jakož 
i o dalších podmínkách, které musí splňovat při provádění servisních prací, a o omezeních 



- 7 - 

Org. 31/18 (úplné znění) 

 

vyplývajících z nutnosti nenarušit chod Ústavního soudu. 
 

(4) Osoby provádějící servisní práce se mohou po objektu Ústavního soudu pohybovat 
bez doprovodu, vždy však pouze v souvislosti s vykonávanými servisními pracemi a s vědomím 
zaměstnance Ústavního soudu, zodpovědného za realizaci servisních prací. 

 
 

§ 13 
 

Oficiální návštěvy a delegace 
 

Vstup členům oficiálních návštěv a delegací, včetně členů jejich doprovodu, bude 
umožněn na základě předchozího sdělení vedoucího nebo oprávněného funkcionáře, resp. 
zaměstnance pověřeného vedením protokolu Ústavního soudu; ten také předkládá v dostatečném 
předstihu ochranné službě jmenný seznam členů oficiální návštěvy nebo delegace a informaci o 
době a trvání návštěvy. 

 
 

§ 14 
 

Ústní jednání a veřejné vyhlášení nálezu 
 

(1) Nebyla-li pro ústní jednání účast veřejnosti omezena nebo vyloučena (§ 45 odst. 1 
zákona o Ústavním soudu), má veřejnost právo zúčastnit se jednání Ústavního soudu. 

 
(2) Zájemci o účast na veřejném ústním jednání se podrobují bezpečnostní kontrole 

v pořadí, v jakém se k Ústavnímu soudu dostavili. Ochranná služba přednostně odbaví účastníky 
a vedlejší účastníky řízení, v němž se koná ústní jednání, svědky, znalce a jiné předvolané 
osoby a jejich právní zástupce. 

 
(3) Zájemci o účast na ústním jednání jsou povinni dostavit se v dostatečném časovém 

předstihu tak, aby se mohli podrobit bezpečnostní kontrole a přemístit se do jednací síně před 
začátkem ústního jednání. Po zahájení ústního jednání ochranná služba veřejnosti, s výjimkou 
účastníků, vedlejších účastníků a jejich právních zástupců, vstup do jednací síně neumožní. 

 
(4) Ochranná služba vykonává bezpečnostní dohled v jednací síni a v přístupových 

chodbách. V průběhu ústního jednání ochranná služba realizuje pokyny předsedajícího 
k zajištění bezpečnosti a pořádku při jednání soudu, jeho plynulého, nerušeného, vážného 
a důstojného průběhu. Na pokyn předsedajícího ochranná služba zejména: 

 

a) provádí rozhodnutí o vykázání konkrétních osob z jednací síně nebo jiného místa činnosti 
 soudu, jakož i o vyklizení takových prostor, 
b) chrání úřední a další osoby přítomné v jednací síni nebo jiném místě činnosti soudu před 
 fyzickými útoky, 
c) vykonává pořádkovou službu při vstupu do jednací síně, pokud bylo rozhodnuto o 

 vyloučení veřejnosti nebo bylo přijato opatření proti přeplňování jednací síně. 
 

(5) Ustanovení § 14 platí obdobně pro veřejné vyhlašování nálezů Ústavního soudu. 
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§ 15 
 

Závěrečná ustanovení a účinnost 
 

(1) Dosavadní bezpečnostní a návštěvní řád Org. 24/09 ze dne 17. června 2009 se ruší. 
 

(2) Tento bezpečnostní a návštěvní řád Ústavního soudu nabývá účinnosti dnem 
následujícím po jeho vydání. 
 

 
 
V Brně dne 31. května 2012 

 

 
JUDr. Pavel Rychetský v. r. 
předseda Ústavního soudu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změny:  

- rozhodnutí předsedy Ústavního soudu č. Org. 43/15 ze dne 16. září 2015 
- rozhodnutí předsedy Ústavního soudu č. Org. 30/18 ze dne 13. srpna 2018 
- rozhodnutí předsedy Ústavního soudu č. Org.  29/22 ze dne 27. dubna 2022 
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