
Vážený pane magistře. 

jsem přesvědčen, že struktura našich internetových stránek je natolik přehledná, že Vámi 
požadované informace na nich lze bez potíží nalézt. Přesto přikládám seznam odkazů na povinně 
zveřejňované informace, které obsahují naše webové stránky, seřazených podle jednotlivých 
ustanovení §5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. (zákonný text vyznačen kurzívou): 

§ 5 

Zveřejňování informací 

(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách 
zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace: 

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje 
svoji činnost, 

Tyto informace obsahují přímo Ústava a Zákon o Ústavním soudu: 

http://www.usoud.cz/pages/prav_uprava/ustava.html 

http://www.usoud.cz/pages/prav_uprava/zakon_us.html 

V přístupnější formě jsou potom informace obsaženy zde: 

http://www.usoud.cz/scripts/detail.php?id=83 

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat 
žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a 
povinnostech osob. 

Informace uvádíme na následujících odkazech: 

Popis organizační struktury je součástí Organizačního řádu, ke stažení na odkazu: 

http://www.usoud.cz/pages/org_us/org_rad.html 

Stručný přehled základní organizace senátů ÚS a funkcionářů je zde: 



http.y/www.usoud.cz/pages/org_us/struktura.html 

Místo a způsob, jak získat příslušné informace: 

http://www.usoud.cz/pages/pristup/zadosti.html 

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o 
právech a povinnostech osob: 

http://www.usoud.cz/pages/kontakty.html 

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o 
právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této 
souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto 
činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. 

Proti rozhodnutí Ústavního soudu nelze opravný prostředek podat. 

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných 
dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat 

Tyto informace jsou součástí již uvedených zákonných ustanovení, v přehledné podobě jsou potom 
shrnuty zde: 

http://www.usoud.cz/pages/pruvodce.html 

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které 
stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva 
občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy 
poskytnuty k nahlédnutí. 

http://www.usoud.cz/pages/prav_uprava.html 

http://www.usoud.cz/pages/pristup/zakon.html 



http://www.usoud.cz/pages/pristup/zadosti.htnnl 

f) sazebník úhrad za poskytování informací, 

Platný sazebník naleznete v závěru následující stránky: 

http://www.usoud.cz/pages/pristup/zadosti.html 

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18), 

Výroční zprávy publikuje ÚS na tomto odkazu: 

http://www.usoud.cz/pages/pristup/vyroc_zpravy.html 

h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 

Žádná z poskytovaných informací není předmětem ochrany podle práva autorského, uvedené 
ustanovení se proto neuplatní. 

i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7, 

ÚS neeviduje žádnou stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d), není tedy nic, co by podle tohoto 
ustanovení mohl zveřejnit. 

j) adresu elektronické podatelny. 

http://www.usoud.cz/pages/stiznosti/elpodatelna.html 

Snad Vám budou tyto informace k užitku. 



Na závěr dodávám, že stávající webové stránky mají před sebou jen několik týdnů života, budou 
kompletně nahrazeny novými, které jsou právě v přípravě. Máte-li náměty k možnému zlepšení 
internetové prezentace ÚS, rád se s nimi seznámím. 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

Michal Spáčil 

tiskový mluvčí 

Ústavní soud 


