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Vážená paní … , 
 
 dne 29. dubna 2021 obdržel Ústavní soud Vaši žádost o poskytnutí informací, 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Následně, dne 30. dubna 2021, byla tato Vaše žádost doplněna. 
 
 V návaznosti na ni Vám sděluji, že elektronická podatelna Ústavního soudu je 
v nepřetržitém automatickém režimu. Je tak tedy plně k dispozici všem, kdo se na Ústavní soud 
chtějí obrátit prostřednictvím elektronické pošty – e-mailem a tak je možné poslat podání 
směřující Ústavnímu soudu tzv. datovou zprávu v kteroukoliv denní či noční dobu. Přijetí 
datové zprávy se odesílateli potvrzuje vždy, pokud je z ní možné zjistit jeho elektronickou 
adresu. Odesílatel se tak může spolehnout na to, že k přenosu datové zprávy skutečně došlo.  
 
 Součástí zprávy o potvrzení je elektronická značka Ústavního soudu, datum a čas, kdy 
byla datová zpráva doručena, a identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou. 
Ústavní soud zasílá informaci o přijetí datové zprávy nejpozději následující pracovní den po 
doručení. Tyto informace jsou také veřejně přístupné na webových stránkách Ústavního soudu 
(https://www.usoud.cz/podatelna-a-datova-schranka). 
 
 Pro doplnění k Vaší žádosti ještě uvádím, že potvrzení o doručení a potvrzení o přečtení 
jsou funkce některých emailových klientů (např. MS Outlook), které je možné při odesílání 
emailové zprávy požadovat zatržením příslušné volby. Odpověď na volbu potvrzení o doručení 
je automatická zpráva, která je emailovým serverem adresáta (u Ústavního soudu se jedná 
o server MS Exchange) odeslána ihned po přijetí zprávy. Odpověď na potvrzení o přečtení je 
tedy automatická zpráva, která je emailovým serverem adresáta odeslána po označení emailu 
za přečtený. U emailové schránky podani@usoud.cz jsou zprávy označovány za přečtené 
automaticky spisovou službou ACTA, při jejich importu do této spisové služby, kde následně 
probíhá jejich zpracování. 
 
 Tím považuji Vaši žádost za vyřízenou. S pozdravem 
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