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        V Brně dne 2. září 2021 

        Č. j.: SPR. ÚS 837/21-3 INF 

 Vážený pane,  

 

 Ústavnímu soudu byla dne 26. srpna 2021 doručena Vaše žádost o informace 

podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“). 

 

 V návaznosti na ni si Vás, s ohledem na § 6 odst. 1 ZSPI, dovolím odkázat 

na zveřejněné informace.  

 

 Ohledně poskytnutí nálezu Ústavního soudu spisové značky IV. ÚS 575/21 Vás 

odkazuji na veřejně přístupnou databázi všech rozhodnutí Ústavního soudu NALUS, 

kterou můžete k dohledání požadovaného rozhodnutí využít: 

https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx (přímý odkaz na nález je k dispozici zde: 

https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=4-575-21_1). 

 

 Pokud se týká poskytnutí novel trestního řádu a trestního zákoníku, je tato situace 

obdobná. Zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě 

a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony, účinný od 1. 1. 2022,  je veřejně přístupný na internetových stránkách Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky zde:   

https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?fq_CisZakT=220&fq_RokT=2021, na které Vás 

v souladu s § 6 odst. 1 ZSPI také odkazuji. Text zákona výše uvedeného zákona, 

vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 220/2021 Sb., je dále přístupný 

i na dalších internetových stránkách, na které je odkazováno zde: 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=8&T=624. 

   

 Odkazy na zveřejněné informace činím i s vědomím Vaší současné situace spojené 

s pobytem ve výkonu trestu odnětí svobody, neboť o vyhledání veřejně dostupných 

informací můžete požádat svého obhájce, rodinné příslušníky či jakékoliv další osoby, 

které Vám mohou zveřejněné informace (bezplatně) doručit. 

 

 Pokud byste ovšem na přímém poskytnutí zveřejněných informací trval, musel by 

Ústavní soud jako povinný subjekt dle ZSPI přistoupit ke stanovení úhrady 

dle Rozhodnutí předsedy Ústavního soudu o sazebníku úhrad za poskytování informací, 

Org. 34/11 (dále jen „sazebník“), dostupného na stránkách Ústavního soudu zde: 

https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx
https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?fq_CisZakT=220&fq_RokT=2021


https://www.usoud.cz/podani-zadosti-o-informace. Dle výše uvedeného sazebníku je 

účtována úhrada za účelem náhrady nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením 

technických nosičů dat a s odesláním již zveřejněných informací žadateli. 

 

 Současně Vás upozorňuji, že smyslem a účelem práva na informace je veřejná 

kontrola výkonu státní moci. Ústavní soud České republiky, tedy vrcholný orgán ochrany 

ústavnosti, poskytuje žadatelům informace vztahující se k jeho působnosti v souladu 

se ZSPI, ovšem nemá sloužit coby bezplatná informační služba k uspokojování osobních 

zájmů, potřeb či kratochvíle jednotlivce.  

 

 Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou. 

 

 

 

                  JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. 

                generální sekretář Ústavního soudu  
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