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Pan 

… 

 

                 V Brně dne 26. listopadu 2021 

                 Č. j.: SPR. ÚS 1044/21-2 INF 

Pane …, 

Ústavnímu soudu byla dne 19. listopadu 2021 doručena Vaše žádost 

o poskytnutí informací, podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“), ve které požadujete 

seznam rozhodnutí, ve kterých je v odůvodnění odkazováno na nález Ústavního soudu 

spisové značky Pl. ÚS 4/14. 

Jelikož již byly na žádost se stejným požadavkem informace Ústavním soudem 

poskytnuty, dovoluji si Vás s ohledem na § 6 odst. 1 ZSPI odkázat na stránky Ústavního 

soudu: https://www.usoud.cz/informace-poskytnute-na-zadost/informace-poskytnute-na-

zadost-v-roce-2020/, kde jsou publikovány pod spisovou značkou SPR. ÚS 289/20 INF. 

Seznam rozhodnutí pak naleznete pod názvem Seznam rozhodnutí SPR. ÚS 289/20 INF. 

Zveřejněný seznam obsahuje rozhodnutí Ústavního soudu vydaná do dne 28. dubna 2020, 

proto Vám v příloze posílám seznam rozhodnutí vyhovující Vašemu požadavku od tohoto 

data po dnešní den.  

Zároveň bych Vás však chtěl upozornit, že tyto seznamy jsou generovány 

prostřednictvím databáze rozhodnutí Ústavního soudu NALUS na internetových 

stránkách Ústavního soudu https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx, kde je veškerá 

judikatura Ústavního soudu veřejnosti volně dostupná. Jedná se tedy o informace 

zveřejněné, o jejichž vyhledání a vytisknutí můžete požádat svého obhájce, rodinné 

příslušníky či další osoby.   

Pokud byste trval na přímém poskytnutí zveřejněných informací, byl by povinný 

subjekt nucen přistoupit ke stanovení úhrady dle Rozhodnutí předsedy Ústavního soudu 

o sazebníku úhrad za poskytování informací, Org. 34/11 dostupného na internetových 

stránkách Ústavního soudu Podání žádosti o informace | Ústavní soud (usoud.cz). 

 

Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou. 

 

 

 

                 JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. 

                generální sekretář Ústavního soudu  
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