
 
Ú S T A V N Í  S O U D  

 
J O Š T O V A  8 ,  6 6 0  8 3  B R N O  

 
 

Tel.: 542 16 2111, fax: 542 16 1309 
podani@usoud.cz 

 

Vážená paní 
… 
       V Brně dne 11. srpna 2021 
       Č. j.:  SPR. ÚS 773/21-15 INF  
Vážená paní doktorko, 
 
 Ústavnímu soudu byla dne 27. července 2021 doručena Vaše žádost, ve které 
se domáháte zodpovězení otázek s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“). 
 Vzhledem k  nemožnosti jednotného vyřízení Vaší žádosti Vám poskytuji 
odpovědi na část Vašich dotazů, vztahujících se k působnosti a činnosti Ústavního soudu 
jako povinného subjektu ve smyslu výše uvedeného zákona. 
 Na otázky Vámi označené v žádosti pod čísly 1, 10, 26, 28, 30 a 32, ve kterých se 
dotazujete, zda jsou Vámi zaslané dokumenty uloženy u Ústavního soudu na datových 
nosičích, Vám oznamuji, že všechny Vámi zaslaná podání a přílohy jsou uloženy 
v souladu se spisovým a skartačním řádem Ústavního soudu. V něm je mimo jiné 
v § 17 odst. 11 stanoveno, že „Elektronická podání opatřená zaručeným elektronickým 
podpisem nebo elektronická podání doručená do datové schránky Ústavního soudu mají 
povahu originálu a jako takové musí být trvale v této podobě archivovány v elektronickém 
spisu v elektronické evidenci podání (§ 42a).“ Všechny písemnosti, které byly Ústavnímu 
soudu řádně doručeny a vztahují se k téže věci (tzn. jednotlivá podání, vyjádření, 
protokoly, záznamy či přílohy) pak tvoří spis. Spisy jsou u Ústavního soudu vedeny 
v listinné ale i elektronické podobě, to znamená, že všechny Vámi zaslané přílohy, 
na které se dotazujete, jsou evidovány na datových nosičích Ústavního soudu.  
 V případě bližšího zájmu o evidenci či uchovávání jednotlivých podání či příloh 
Vás odkazuji na internetové stránky Ústavního soudu, kde je veřejnosti volně dostupný 
spisový a skartační řád, upravující danou problematiku: 
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Vnitrni_predpisy/Akt
ualni/Org_36-18_uplne_zneni_KSR_k_1._9._2018.pdf.  
 K Vaší dodatečné otázce, zda jsme vyrozuměli orgány činné v trestním řízení 
o trestné činnosti, o které jsme se dozvěděli z tohoto podání, uvádím, že ač jsem si vědom 
povinnosti státních orgánů vyplývajících z § 8 odst. 1 věty druhé zákona č. 141/1961 Sb., 
o trestním řízení soudním (trestní řád) ve znění pozdějších předpisů, nezjistil jsem žádné 
skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.  
 Pokud se však domníváte, že byla nějakým způsobem popřena Vaše ústavně 
zaručená práva, zvažte prosím podání řádné ústavní stížnosti u Ústavního soudu i se 
všemi obligatorními náležitostmi. Ústavní soud jako nezávislý soudní orgán ochrany 
ústavnosti pak bude legitimován postup orgánů činných v trestním řízení přezkoumat 
a provést důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu.  
 Zbývající část Vaší žádosti bude vyřízena samostatně. 
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