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Vážená paní 
… 
        V Brně dne 29. června 2021 
        Č. j.: SPR. ÚS 694/21-3 INF 
Vážená paní …,  
 
 Ústavnímu soudu bylo dne 14. června 2021 doručeno Vaše podání, ve kterém 
se domáháte vysvětlení problematiky doručování Vašich podání s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 V návaznosti na toto podání Vám sděluji, že pro doručování návrhů na zahájení 
řízení před Ústavním soudem či jakákoliv jiná podání směřující Ústavnímu soudu lze 
využít několik alternativních způsobů - lze tak učinit osobně, poštou, telefaxem, e-mailem 
či prostřednictvím datové schránky.  
 
 V případě podání prostřednictvím e-mailu je veřejnosti k dispozici elektronická 
podatelna Ústavního soudu podani@usoud.cz. Pouze prostřednictvím této e-mailové 
podatelny lze podávat návrhy na zahájení řízení o ústavní stížnosti či jiná podání 
adresovaná Ústavnímu soudu prostřednictvím e-mailu. Ústavní soud taxativně vymezil 
formáty (přípony) přijímaných zpráv a omezil maximální velikost jedné zprávy na 3 MB 
včetně příloh. Elektronickou podatelnu je nepřípustné zneužívat zasíláním sdělení 
komerčního charakteru – tedy reklam, obchodních nabídek apod. Všechny tyto 
informace, i upozornění o případném nepřijetí zprávy v případě zjištění škodlivého kódu, 
jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavního soudu 
(https://www.usoud.cz/podatelna-a-datova-schranka). 
 
 Tato odpověď je však důkazem toho, že na elektronickou adresu podatelny 
Ústavního soudu bylo Vaše podání řádně doručeno a je tedy zřejmé, že vaše e-mailová 
adresa není zařazená na tzv. „blacklistu“. Považuji za vhodné Vás však upozornit, že mají-
li být s každým jednotlivým podáním spojeny očekáváné procesní účinky, musí být 
dodržen výše nastíněný postup tak, aby byl rozlišen sledovaný účel každého Vašeho 
podání.  
 
 K Vaší otázce „co je důvodem, že státní instituce využívají partnera, který 
nekomunikuje, když je kontaktován ohledně vad jím poskytovaných služeb“ se nemohu 
vyjádřit, neboť nespadá do působnosti Ústavního soudu. Ústavní soud není oprávněn 
prověřovat partnery státních institucí, a proto byla Vaše žádost v této části odložena. 
 
 Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou. 
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