
U S T A V N Í S O U D 

J O Š T O V A 8, 660 8 3 B R N O 

Vážený pan 

V Brně dne 13. června 2011 
Sp.zn.: SPR. ÚS 30/11 

Vážený pane 

k vybraným dvěma z osmi podání, které jste Ústavnímu soudu doručil společně 
v jedné obálce dne 6. 6. 2011, uvádím následující: 

I. 
KVaší žádosti o opravu výroku rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 

1182/11, datované 31. 5. 2011, odůvodněné tak, že „složení senátu neodpovídá rozvrhu 
práce" konstatuji, že složení senátu rozvrhu práce odpovídá, vyhovět jí proto nelze. 
Protože výhradu jste uplatnil pouze ve zcela obecné rovině, nemohu argumentovat 
konkrétněji. 

II. 
Z podání ze dne 1. 6. 2011, označeného v pravém horním rohu spisovou 

značkou Ústavního soudu II. ÚS 2853/10, není bohužel dostatečně srozumitelně patrné, 
jakého konkrétního problému se týká a čeho se takto domáháte; obávám se, že reagovat 
na ně proto nelze. 

Dále pak k žádosti o informace datované 3. 6. 2011 a doručené 6. 6. 2011 (viz shora) 
sděluji: 

III. 
Adl) Zmocnění vyplývající z ust. § 41 odst. 2 Kancelářského a spisového řádu 

využito nebylo - tam vzpomínaný pokyn vydán nebyl. 

Ad2) V případě textu zákona se mimo jakoukoli pochybnost jedná o obecně 
dostupnou - zveřejněnou informaci. Pro její stručnost Vám ji nicméně poskytuji: 
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§ 82 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve zněni pozdějších 
předpisů 
3)Bylo-li vyhověno ústavní stížnosti fyzické nebo právnické osoby podle čl. 87 odst. 1 
písm. d) Ústavy, Ústavní soud 
b) jestliže porušení ústavně zaručeného základního práva nebo svobody spočívalo v 
jiném zásahu orgánu veřejné moci, než je rozhodnutí, zakáže příslušnému státnímu 
orgánu, aby v porušování práva a svobody pokračoval, a přikáže mu, aby, pokud je to 
možné, obnovil stav před porušením. 

Ad3) Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 405/04, II. ÚS 360/11, II. ÚS 
2538/09, II. ÚS 1045 a I. ÚS 2585/10, o něž jste požádal Ústavní soud zveřejnil 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a sice v elektronické databázi „NALUS" 
s adresou http://nalus.usoud.cz. (Kompletní spisovou značku Ústavního soudu stačí 
vepsat do zvýrazněné rubriky „citace" a následně kliknout na ikonu „wordu", která se 
spolu s několika dalšími po zadání příkazu „vyhledat" zobrazí při levém dolním okraji). 
Podle ust. § 6 zák. č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, si Vás proto v tomto bodě Vaší žádosti dovoluji na tento zdroj 
odkázat. 

Tomáš Langášek 


