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Vážený pan 

V Brně dne 15. ledna 2013 
Sp. zn.: SPR. ÚS 21/13 

Vážený pane 

k souboru čtyř dotazů, datovaných v Brně dne 3. 1. 2013, sděluji následující: 

K dotazu č. 1 Vám nabízím údaj za právě uplynulý rok; průměrná délka řízení 
činila v tomto období 140 dní. Zdůrazňuji při tom, že jde skutečně právě jen o 
statistický průměr, s tím, že nemálo zcela jednoznačných podání lze vyřídit ve lhůtě 
podstatně kratší, přirozeně ale, že u právně komplikovaných, vnitřně široce 
strukturovaných návrhů je tomu (pak) právě opačně. 

K položkám označeným jako dotaz 2 - 4 vycházejícím ze zcela nesprávného 
předpokladu, konstatuji, že dost dobře nelze uvést důvod, z jakého pracovníci 
Ústavního soudu mění rozvrh práce, či poskytnout vyjádření k tomu, zda budou 
provádět další machinace, pokud k ničemu z toho objektivně nedochází. Podáním, která 
Ústavní soud obdrží v jednom kalendářním dni, jsou přidělovány spisové značky 
automaticky, podle algoritmu, jehož konstrukce nezohledňuje přesný časový údaj, kdy 
konkrétní podání (v rámci stejného data) přijala podatelna. Jedná se o proces, do kterého 
není nikdo z pracovníků Ústavního soudu oprávněn nijak zasahovat, proto je mimo jiné 
vyloučeno, aby bylo předem zohledněno Vaše přání, aby Vaše ústavní stížnost nebyla 
přidělena konkrétnímu senátu Ústavního soudu. Směrodatná je osoba soudce 
zpravodaje, příslušný senát je od ní odvozen. Ústavní soud je proto neignoroval, pouze 
mu nemohl vyhovět. Stejně tak Ústavní soud se spisy, jimž byly přiděleny spisové 
značky III. ÚS 4704/2012 a II. ÚS 4705/2012 neprováděl a ani nebude provádět žádné 
machinace. Naopak pouze důsledně postupoval a nadále bude postupovat podle pevně 
stanovených pravidel, s využitím systému eliminujícího ovlivnění lidským faktorem. 

S pozdravem 

JUDr. Petr Chládek 
poradce pro správní agendu 
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