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                  V Brně dne 22. prosince 2021 

                  Č. j.: SPR. ÚS 1111/21-8 INF 

Vážený pane, 

Ústavnímu soudu byla dne 1. prosince 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí 

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

pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“). Jelikož nebylo z obsahu Vaší žádosti zcela zřejmé, 

jakých informací z oblasti působnosti Ústavního soudu jste se prostřednictvím žádosti 

o poskytnutí informací v režimu ZSPI domáhal, vyzval Vás Ústavní soud jako povinný 

subjekt ve smyslu ZSPI (dále jen „povinný subjekt“) k upřesnění žádosti prostřednictvím 

výzvy, která Vám byla doručena dne 8. prosince 2021 do datové schránky. Ještě téhož 

dne, tedy 8. prosince 2021 jste žádost upřesnil.  

 Povinný subjekt na základě Vaší upřesněné žádosti detekoval tři následující oblasti 

Vašeho zájmu. Jedná se o počet zaměstnanců Ústavního soudu, vzory smluv 

z pracovněprávní oblasti a spisový materiál ve věci Vaší žádosti o informace spisové 

značky SPR. ÚS 1111/21 INF. 

 Pokud jde o počet zaměstnanců Ústavního soudu, sděluji Vám, že Ústavní soud 

eviduje ke dni upřesnění Vaší žádosti 15 soudců a 144 zaměstnanců, zaměstnaných na 

základě pracovní smlouvy.  

 Pokud jde „o sběrný arch spisu k veškeré předcházející, dřívější korespondenci“ 

(předpokládám, že tím byl míněn spisový materiál, který evidujeme ve věci Vaší žádosti 

o informace, tak jak jste „upřesnil“ v podání ze dne 8. prosince 2021) posílám jej 

v příloze.  

 Jelikož jste vznesl požadavek na zaslání vytištěného spisového materiálu poštou, 

je pro poskytnutí spisového materiálu a dalších informací zvolena Vámi preferovaná 

forma prostřednictvím doporučené zásilky České pošty. 

  

 Zbývající část Vaší žádosti je vyřizována samostatně. 

 

 

JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. 

               generální sekretář Ústavního soudu 

 

 

 


