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              V Brně dne 22. září 2022       

           Č. j.: SPR. ÚS 677/22-4 INF 

 

Vážený pane …, 

Ústavnímu soudu byla dne 16. září 2022 doručena 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 zpřístupnění tří rozhodnutí 

Ústavního soudu České republiky.  

Dle § 6 odst. 1 ZSPI pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí 

zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, 

místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání 

zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází. 

Vzhledem k tomu, že Ústavní soud České republiky zveřejňuje vydaná rozhodnutí 

prostřednictvím databáze NALUS, dovoluji si Vás na ni v souladu s výše uvedeným 

ustanovením odkázat. Požadovaný nález Ústavního soudu spisové značky III. ÚS 

1624/09 je zde: https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=3-1624-09_1, nález 

Ústavního soudu spisové značky II. ÚS 1975/08 je publikován pod následujícím 

odkazem: https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=2-1975-08_1 a poslední 

požadovaný nález Ústavního soudu spisové značky IV. ÚS 137/05 je k dispozici zde: 

https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=4-137-05. 

Rád bych Vás upozornil, že Ústavní soud eviduje žádost o informace téměř 

shodného obsahu podanou Ústavnímu soudu Vaším jménem (avšak zcela odlišným 

rukopisem) dne 18. července 2022. V návaznosti na tuto žádost byly požadované 

informace zaslány dne 1. srpna 2022 doporučenou poštou na Vaše jméno na adresu XXX 

a v souladu se zákonnými požadavky zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Požadované nálezy tak naleznete také v ucelené formě zde: 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Priloha_SPR_US_677-22_INF.pdf. 

Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou. 

S pozdravem 

 

 

               JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. 

                generální sekretář Ústavního soudu  
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