
Ú 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 12. prosince 2011 
Sp.zn.: SPR. ÚS 30/11 

Vážený pane 

kVaší dvanáctibodové žádosti o poskytnutí informací, datované 5. 12. 2011, 
doručené Ústavnímu soudu společně s dalšími písemnostmi 6. 12. 2011, Vaší značky 
US051211/6, uvádím následující: 

Adl) 
Seznam veřejných knihoven, v jejichž fondu se nachází Sbírka nálezů a usnesení 

Ústavního soudu, nemá a ani nemůže mít Ústavní soud k dispozici. Na jejich distribuci 
nemá totiž nejmenší vliv, nehledě na to, že nemá žádnou technickou či právní potřebu 
takový přehled mít, případně s ním pracovat. Vaši žádost hodnotím proto v tomto bodě 
jako žádost nevztahující se k působnosti Ústavního soudu a jako takovou ji dle § 14 
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, (ZSPI) odkládám. 

Ad 2) 
Čl. 21 Listiny základních práv a svobod zní od jejího přijetí v roce 1991 stále 

stejně - nedoznal žádných změn. Každý se sjeho obsahem může seznámit například 
prostřednictvím webových stránek Ústavního soudu. Zní následovně: 

ČL21 

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou 
volbou svých zástupců. 

(2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období 
stanovená zákonem. 

(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky 
výkonu volebního práva stanoví zákon. 

(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. 
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Ad 3, 4 a 5) 
Spis Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3427 neobsahuje žádné podání, které by 

neslo datum 14. 11. 2011. Podotýkám, že jako účastníku řízení Vám svědčí právo do 
tohoto spisu nahlížet. 

Ad 6) 
Spis Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2969 neobsahuje žádné podání, které by 

neslo datum 14. 11. 2011. Podotýkám, že jako účastníku řízení Vám svědčí právo do 
tohoto spisu nahlížet. 

Ad 7) 
Spis Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2969 obsahuje pouze jedinou obálku, a sice 

tu, v níž byl doručen návrh. Jejím odesílatelem je < 

Ad 8) 
Z evidence Ústavního soudu nevyplývá, že by soudce zpravodaj v případě 

zpracovávání návrhu evidovaného pod sp. zn. III. ÚS 3427/11 využil služeb některého 
ze svých asistentů. 

Ad 9) 
Návod k vyhledávání v elektronické databázi rozhodnutí Ústavního soudu 

NALUS ("http://nalus.usoud.cz) je jeho součástí, dovoluji si Vás na něj proto ve smyslu 
§ 6 ZSPI odkázat. Vzhledem k tomu, že v podmínkách Ústavního soudu se její 
exploatace nesetkává se žádnými obtížemi a dosud je, kromě Vás, nesignalizoval ani 
nikdo z externích uživatelů, lze mít za to, že příčinou Vámi popisovaných problémů je 
s největší pravděpodobností Vámi užívaný počítač, případně jeho programové vybavení 
či nastavení internetového prohlížeče. 

Ad 10) 
Ve smyslu § 14 odst. 5 písm. b) ZSPI Vás vyzývám k upřesnění, co je třeba 

rozumět „třemi posledními procesy". Upozorňuji na to, že denně je u Ústavního soudu 
zahajována více než desítka „procesů". 

Ad 11) 
Osoba s příjmením akademickým titulem Ing. byla doposud účastníkem 

řízení ve 21 případě. 

Ad 12) 
Advokát s příjmením vystupoval doposud jako právní zástupce v řízení 

před Ústavním soudem v 72 případech. 

S pozdravem 

Tomáš Langášek 
generální sekretář Ústavního soudu 


