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Vážený pan 

… 

 

              V Brně dne 21. prosince 2022      

            Č. j.: SPR. ÚS 984/22-2 INF 

Vážený pane, 

v návaznosti na Vaši žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla Ústavnímu 

soudu doručena dne 13. prosince 2022, Vám sděluji, že v souvislosti s čl. 3 Úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 7 odst. 2 Listiny základních práv 

a svobod byly standardním vyhledáváním v systému spisové služby dohledány celkem 

čtyři ústavní stížnosti reflektující Vaše požadavky.  

Ve dvou případech byla již vydána rozhodnutí, které Vám na Vaši žádost posílám 

na přiloženém CD nosiči. Další dvě ústavní stížnosti nebyly dosud rozhodnuty. Rád bych 

Vás však upozornil, že všechna vydaná rozhodnutí Ústavního soudu jsou po čase 

veřejnosti volně dostupná prostřednictvím databáze Ústavního soudu NALUS 

https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx. Tato databáze, která je pravidelně 

aktualizována, slouží právě pro poskytnutí informací o rozhodovací činnosti Ústavního 

soudu v souladu se zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 

předpisů a k naplnění práva veřejnosti na informace dle čl. 17 Listiny základních práv 

a svobod a umožňuje pomocí pokročilých analytických funkcí pohodlné vyhledávání 

dle několika možných kritérií či jejich kombinací. 

S pozdravem 

 

               JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. 

                generální sekretář Ústavního soudu  

 

               

Příloha: CD 

 

 

 

Žadateli byly na přiloženém CD nosiči poskytnuty následující rozhodnutí Ústavního 

soudu: 

- usnesení sp. zn. IV. ÚS 2507/08 ze dne 17. 3. 2009, které je k dispozici v databázi 

NALUS pod následujícím odkazem zde: 

https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=4-2507-08_1, 

 

- usnesení sp. zn. IV. ÚS 1128/10 ze dne 17. 5. 2010, které je k dispozici v databázi 

NALUS pod následujícím odkazem zde: 

https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=4-1128-10_1. 
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