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Pan 

… 

                   V Brně dne 20. června 2022 

        Č. j.: SPR. ÚS 554/22-2 INF 

 Pane …,  

 

 Ústavnímu soudu byla dne 3. června 2022 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 žádáte o poskytnutí rozhodnutí 

Ústavního soudu, která by odpovídala Vámi specifikovaným kritériím. 

 

 V návaznosti na ni Vám sděluji, že Ústavní soud nevede zvláštní evidence 

skončených řízení o ústavních stížnostech tak, aby vyhovovaly Vámi zadaným kritériím 

a byly by tak snadněji dohledatelné. V systému spisové služby tak byla běžně dostupným 

způsobem vyhledána rozhodnutí Ústavního soudu, která se patrně nejvíce blíží Vámi 

specifikovaným kritériím, a ty Vám posílám v příloze. Rozhodnutí dotýkající se Vašich 

kritérií stanovených v podané žádosti pod třetí odrážkou se však běžně dostupným 

způsobem dohledat nepodařilo. 

 

 Rád bych Vás upozornil, že s ohledem na subjektivní hodnotící prvek a zamýšlený 

účel využití požadovaných informací se jako nejvhodnější způsob k jejich získání nabízí 

vyhledávání v databázi rozhodnutí Ústavního soudu NALUS 

(https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx), prostřednictvím které jsou způsobem 

umožňujícím dálkový přístup informace o skončených řízeních pravidelně zveřejňovány. 

Tato databáze obsahuje všechna rozhodnutí Ústavního soudu a pokročilé analytické 

funkce. Odkaz na databázi NALUS činím i s vědomím Vaší současné situace spojené 

s pobytem ve výkonu trestu odnětí svobody, neboť o vyhledání veřejně dostupných 

informací můžete požádat jiné osoby (např. svého obhájce, rodinné příslušníky či 

jakékoliv další osoby), které Vám mohou zveřejněné informace dle vašich požadavků 

vyhledat a doručit. 

 

 Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou. 

 

 

                  JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. 

                generální sekretář Ústavního soudu  

Přílohy:  

rozhodnutí Ústavního soudu (9) 

 

Doprovodná informace: 

Žadateli byly poskytnuty rozhodnutí Ústavního soudu následujících spisových značek:  

I. ÚS 2517/08, IV. ÚS 2975/14, III. ÚS 2959/10, III. ÚS 4012/13, IV. ÚS202/05, III. ÚS 

1073/15, III. ÚS 2636/17, IV. ÚS 2393/21, I. ÚS 232/22 (dostupné z 

https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx) 

https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

