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Pan 

… 

 V Brně dne 12. října 2021  

 Sp. zn.: SPR. ÚS 906/21 INF 

 

 

Vážený pane…, 

 

Ústavnímu soudu byla dne 27. září 2021 doručena Vaše žádost o informace podaná 

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

předpisů. V návaznosti na ni Vám poskytuji odpovědi na Vaše dotazy: 

 

1. Ústavní soud používá pro vedení a evidenci soudních řízení spisovou služba ACTA 

a zakázkově vyvíjený systém Evidence spisů, který se skládá z dílčích modulů Evidence 

podání, Evidence rozhodnutí, NALUS a NASPIS.  

 

2. Obecně řečeno o jednotlivých soudních řízeních jsou v informačním systému 

Ústavního soudu vedeny všechny potřebné informace vyplývající ze zákona 

č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o Ústavním 

soudu). To znamená, že podle ustanovení § 34 zákona o Ústavním soudu musí být z návrhu 

na zahájení řízení (ústavní stížnosti) patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, 

musí být podepsán a datován. Návrh má dále obsahovat pravdivé vylíčení rozhodujících 

skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho 

se navrhovatel domáhá (petit).  

V informačním systému Ústavního soudu jsou tedy vedeny identifikační údaje 

účastníků řízení, (tedy typicky navrhovatele, ale i vedlejších účastníků řízení, figurují-li v 

konkrétním řízení), dále identifikační údaje zástupce účastníka řízení a s tím související 

plná moc a případné další informace potřebné k provádění dokazování a zjištění 

skutkového stavu věci, to znamená např. svědci, znalci a jejich identifikační údaje atp. 

Ve smyslu § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu musí stěžovatel uvést, jaké procesní 

prostředky k ochraně svého práva uplatnil a jak o nich bylo rozhodnuto, či zda o nich 

rozhodnuto ještě nebylo. Samozřejmostí je označení konkrétních základních práv 

a svobod, jejichž ochrany se stěžovatel u Ústavního soudu dovolává.  

 

Konkrétní záznamy vedené ke konkrétnímu řízení se mohou lišit dle charakteru 

konkrétního soudního řízení a požadavků na konkrétní řízení kladené. 

 

3. Informační systém Ústavního soudu umožňuje dva druhy obecného vyhledávání 

– základní a rozšířené. Základní vyhledávání probíhá dle zadaného řetězce znaků 

a v rozšířeném vyhledávání lze vyhledávat podle různých kritérií. Podle navrhovatele 

(jména, příjmení, či jiného identifikačního údaje), podle typu navrhovatele (fyzické osoby, 

právnické osoby a dále např. skupina poslanců či senátorů aj.), data (podání, projednání, 
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vyhlášení), dále podle soudce, případně podle napadené spisové značky, formy rozhodnutí, 

způsobu vyřízení, dle předmětu, dle stručného obsahu a věcného rejstříku. 

 

4. Informační systém Ústavního soudu umožnuje exporty výsledku vyhledávání 

soudních řízení ve formátu CVS z přednastavených statistických reportů: 

•             Podání - všechny senáty   

•             Podání - podle senátů    

•             Neukončené - senáty a soudci   

•             Neukončené - plenární a soudci   

•             Neukončené dle soudců   

•             Přidělené a ukončené podle soudce   

•             Přidělené - plenární a soudci   

•             Analýza ročního nápadu ke zvolenému období   

•             Rejstřík   

•             Způsob vyřízení   

•             Délka řízení v ukončených věcech   

•             Délka řízení v nevyřízených věcech   

•             Délka řízení   

 

Jiné části systému neumožňují export výsledků vyhledávání v soudních řízeních.  

 

5. Na Váš dotaz, zda je k tomuto informačnímu systému dostupná technická 

dokumentace Vám sděluji, že Ústavní soud má k informačnímu systému technickou 

dokumentaci, která ovšem není volně přístupná veřejnosti, neboť se jedná o dokument 

týkající se významného informačního systému dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění 

pozdějších předpisů, u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně 

ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci. 

 

Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou a prosím Vás o odpověď na tuto zprávu, 

která zároveň slouží jako potvrzení toho, že jste ji obdržel. 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Zdeňka Koukalová 

právník, specialista na poskytování informací 

Ústavní soud 

Joštova 8, 660 83  Brno 


