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Pane 
níže naleznete informace, o něž jste požádal e-mailovou zprávou ze dne 23. 3. 2015. 

1) Anonymizaci rozhodnutí Ústavního soudu upravuje ust. § 59 odst. 3 zákona č. 
182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb. Ten umožnil 
za uvedených zákonných podmínek zveřejňovat neanonymizovaná rozhodnutí. 

2) Zákon, který by označoval NS a NSS jako „obecné soudy v ČR" není 
Ústavnímu soudu znám. Pokud Ústavní soud tento pojem používá, jde o převzetí 
z právní doktríny, umožňující odlišení ústavního soudnictví od zbývajících částí 
justice. 

3) Systemizované místo poradce na oddělení poradců je obsazeno dvěma 
zaměstnanci, z nichž každý má sjednaný pracovní úvazek v rozsahu poloviny 
stanovené týdenní pracovní doby, tj. 20 hodin týdně (pracovní úvazek 0,5). 

4) Ústavní soud nemá organizační útvar v podobě právního oddělení. Zřízen je zde 
Odbor personální a právní, přičemž všichni 4 zaměstnanci tohoto odboru mají 
sjednaný plný pracovní úvazek, tj. 40 hodin týdně (pracovní úvazek 1,0). 

5) V současnosti nemá žádný zaměstnanec Ústavního soudu sjednaný pracovní 
úvazek v rozsahu 0,1. 

6) Všichni zaměstnanci, jež jsou na analytickém odboru zařazeni na systemizované 
místo analytik, mají vysokoškolské vzdělání. 

7) Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti Ústavního soudu a Ústavní 
soud ani nevede přehled soudců, kteří přednášejí na vysoké škole, či dokonce 
speciálně na Právnické fakultě Západočeské univerzity. Požadovanými údaji 
proto nedisponuje a ani není povinen disponovat. 

8) Pokyn provozovateli poštovních služeb „výhradně jen adresáta", který je 
pokračováním předchozího pokynu „Do vlastních rukou" na obálky, které 
Ústavní soud používá k doručování písemností do vlastních rukou, tiskne 
smluvní dodavatel Ústavního soudu na základě jeho pokynu. 

9) Instrukce na obálkách ve znění uvedeném v odpovědi na dotaz č. 8 byla ze 
strany Ústavního soudu konzultována se zástupci generálního ředitelství České 
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pošty, s. p., neboť právě Česká pošta, s. p. je smluvním partnerem Ústavního 
soudu pro doručování písemností podle § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Doručování písemností 
do vlastních rukou, pro které Ústavní soud používá obálky s Vámi zmiňovaným 
pokynem „výhradně jen adresáta", se řídí ustanovením § 49 zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

10) Česká pošta, s. p. účtovala za 1 ks obyčejné listovní zásilky Ústavnímu soudu 
na konci roku 2010 sazbu á 10 Kč; stejnou sazbu pak Ústavnímu soudu účtovala 
i na sklonku roku 2014. V této souvislosti je na místě uvést, že Ústavní soud je 
držitelem zákaznické karty úrovně slevy II. 

11) Česká pošta, s. p. účtovala za 1 ks doručenky (dodejky) Ústavnímu soudu na 
konci roku 2010 sazbu á 10 Kč; stejnou sazbu pak účtovala i na sklonku roku 
2014. 

12) Ústavní soud nedisponuje požadovanou informací. 
13) Ústavní soud nedisponuje požadovanou informací. 
14) Platové výměry Ústavních soudců vydává předseda Ústavního soudu. 
15) Jak vyplývá z odpovědi na otázku uvedenou pod bodem 14, ředitel správy ani 

„řídící správy" platové výměry Ústavních soudců nevydává, a s ohledem na to 
vůči němu žádný Ústavní soudce nikdy námitky ke způsobu vyměření platu 
nevznesl. 

16) Ústavní soud neeviduje žádnou předžalobní výzvu, vyplývající z nároku na plat 
soudce. 

17) Přehled systemizovaných míst („profesí"), jež jsou na Ústavním soudu 
vykonávány na „částečný úvazek": 
asistent soudce 

- interní auditor 
- referent analytického odboru pro anonymizaci 

analytik 
- poradce 
- pracovník spisovny. 

JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D. 
generální sekretář Ústavního soudu 


