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Vážená paní doktorko, 

Ústavnímu soudu byla dne 28. února 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí 

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

pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“).  

V podané žádosti se domáháte odpovědí na konkrétní dotazy, dotýkající se 

možnosti podání ústavní stížnosti v konkrétní věci.  

Podle § 6 odst. 1 ZSPI může povinný subjekt, pokud žádost o poskytnutí informace 

směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, místo poskytnutí informace sdělit žadateli 

údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz 

na internetovou stránku, kde se informace nachází. 

K části prvního bodu Vaší žádosti uvádím, že jste oprávněna podat ústavní stížnost, 

pokud se domníváte, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož jste byla účastníkem, 

opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno Vaše základní právo 

nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. V případě podání ústavní stížnosti je nutné 

vždy postupovat v souladu se zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) a podle pravidel v něm 

uvedených, proto Vás v souladu s § 6 odst. 1 ZSPI na něj odkazuji: 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Vedouci_OVVP/Zakon_o_Ustavnim_soud

u.pdf. K získání potřebných informací lze využít i informativního průvodce řízením 

o ústavní stížnosti (https://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti), kde 

jsou podmínky přípustnosti podání ústavní stížnosti či další informace týkající se podání 

ústavní stížnosti veřejnosti volně dostupné ve zjednodušené formě.  

Ústavní soud není součástí soustavy obecných soudů, jeho úkolem je zejména 

chránit ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy České republiky, 

Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky 

a garantovat ústavní charakter výkonu státní moci. Ústavní stížnost představuje 

specifický a subsidiární procesní prostředek k ochraně ústavně zaručených základních 

práv a svobod. Ústavní soud tedy v souladu se zásadou subsidiarity rozhoduje jen takové 

případy, kdy se již nelze ochrany práv a svobod domáhat jiným zákonným způsobem, 

tedy až po vyčerpání všech procesních prostředků, které zákony stěžovateli k ochraně 

jeho práv poskytují. V této souvislosti je třeba mít na zřeteli, že Ústavní soud není soudem 

nadřízeným obecným soudům, není soudem poslední instance a přezkoumává 

„pouze“ ústavnost, nikoli zákonnost či správnost soudních rozhodnutí. 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Vedouci_OVVP/Zakon_o_Ustavnim_soudu.pdf
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Vedouci_OVVP/Zakon_o_Ustavnim_soudu.pdf
https://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti


Zároveň Vás však upozorňuji, že Ústavní soud není oprávněn v režimu ZSPI 

jakkoliv hodnotit, zda byly v konkrétním případě splněny podmínky přípustnosti podání 

ústavní stížnosti nebo jak o takové ústavní stížnosti může být rozhodnuto. 

K otázce možnosti požádat o zastoupení advokátem (v bodě 6 Vaší žádosti) Vám 

sděluji, že zákon o Ústavním soudu neumožňuje ustanovení advokáta soudem z moci 

úřední. Dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o advokacii“) má však každý právo na poskytnutí právní pomoci advokátem a na 

to, aby mu v případě, že mu tato pomoc bude odmítnuta, Česká advokátní komora 

advokáta určila (§ 18 odst. 2 zákona o advokacii). Tímto způsobem je možné uplatnit 

i právo na bezplatnou právní pomoc, které je zakotveno v článku 37 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod, a to konkrétním postupem stanoveným Českou advokátní 

komorou 

V této souvislosti si Vás tedy v souladu s § 6 odst. 1 ZSPI dovoluji výše uvedeným 

odkazem opět odkázat na zákon o Ústavním soudu, ale také na zákon o advokacii, který 

je veřejnosti volně přístupný např. na internetových stránkách České advokátní komory 

(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.cak.cz%2F

assets%2Fzakon_o_advokacii_uz-2021-130122.doc&wdOrigin=BROWSELINK), popř. 

opět na informativního průvodce řízením o ústavní stížnosti (odstavec „Musíte být 

zastoupení advokátem?“).  

Ostatní části Vaší žádosti jsou vyřizovány samostatně. 

 

 

 

JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. 

               generální sekretář Ústavního soudu 
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