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Vážený pane bakaláři, 

Ústavnímu soudu byla dne 14. července 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“), ve které byly formulovány následující dotazy: 

„1) Zda zdejší soud vydal rozsudek maření spravedlnosti podle § 347a odst. 1 tr. 

zákoníku, a to v případě důkazního prostředku, který je padělaný? 

2) Jak byl v odůvodnění rozsudku uveden výklad pojmu padělaný důkazní 

prostředek.“ 

 

K Vašim dotazům uvádím, že Ústavní soud je soudním orgánem ochrany 

ústavnosti, jehož postavení a kompetence jsou zakotveny přímo v Ústavě České republiky 

(dále jen „Ústava“). Jeho úkolem je zejména prostřednictvím své rozhodovací pravomoci 

chránit ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv 

a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky a garantovat ústavní charakter 

výkonu státní moci. Přísluší mu i další kompetence, jako je rozhodování v některých 

věcech týkajících se volebního práva a posuzování souladu mezinárodních smluv 

s Ústavou před jejich ratifikací. Konkrétně jsou kompetence Ústavního soudu stanoveny 

v čl. 87 Ústavy, ovšem nepatří mezi ně vedení trestního řízení před soudem ani vydávání 

rozsudků o jakémkoliv trestném činu. Odpověď na Vaši první otázku je tak negativní: 

Ústavní soud žádný rozsudek v případě maření spravedlnosti podle § 347a odst.1 tr. 

zákoníku nevydal. S ohledem na výše uvedené nemůže být zodpovězena ani otázka 

následná. 

Pro doplnění Vám sděluji, že pokud byste se zajímal o judikaturu Ústavního soudu, 

mohu Vás v souladu s § 6 ZSPI odkázat na databázi rozhodnutí Ústavního soudu NALUS, 

která je veřejnosti volně dostupná na internetových stránkách Ústavního soudu 

https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx. Tato databáze, která je pravidelně 

aktualizována, obsahuje všechna rozhodnutí Ústavního soudu a umožňuje veřejnosti 

pomocí pokročilých analytických funkcí pohodlné vyhledávání dle několika možných 

kritérií či jejich kombinací. 

Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou. 

  

 

JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. 

               generální sekretář Ústavního soudu 
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