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Vážený pane 

k Vašim žádostem o informaci, týkajícím se odchylek od přidělování plenárních 
věcí soudcům Ústavního soudu v letech 2014 a 2015, doručeným Ústavnímu soudu 
prostřednictvím elektronické pošty dne 16. 1. 2016, sděluji, že přidělování jednotlivých 
věcí se řídí rozvrhem práce, který stanoví obecná pravidla. K žádnému ad hoc 
přidělování, které by se těmto pravidlům vymykalo, nedochází. 

Vletech 2014 a 2015 však docházelo vzhledem kpostupné obměně soudců 
k dočasnému pozastavování nápadu nových věcí stávajícím soudcům v souvislosti 
s nástupem nových kolegů. Každému z nich byly přiděleny vždy dvě plenární věci. 

V roce 2014 se jednalo o podání evidovaná pod spisovými značkami Pl. ÚS 1/14 
(soudce zpravodaj prof. JUDr. Jan Musil, CSc), Pl. ÚS 2/14, Pl. ÚS 3/14 (soudce 
zpravodaj JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc), Pl. ÚS 25/14 a Pl. ÚS 26/14 (soudce 
zpravodaj JUDr. David Uhlíř). 

V roce 2015 se jednalo o podání evidovaná pod spisovými značkami Pl. ÚS 
27/15, Pl. ÚS 30/15 (soudce zpravodaj JUDr. Jaromír Jirsa a Pl. ÚS 34/15 (soudce 
zpravodaj prof. JUDr. Josef Fiala, CSc). 

Ani tento postup bych však neoznačil za odchylku, neboť se jedná o aplikaci 
obecného pravidla obsaženého v rozvrhu práce. 

V souladu s Vaším požadavkem Vám odpovídám elektronickou poštou - na 
zvolenou e-mailovou adresu. Dovoluji si Vás nicméně v této souvislosti zdvořile 
požádat, abyste přijetí požadované informace, nejlépe stejným způsobem, obratem 
výslovně potvrdil. V opačném případě bych Vás z důvodů nezbytné dokumentace 
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postupu Ústavního soudu při vyřizování žádosti informace byl nucen kontaktovat 
opakovaně, doporučeným dopisem. 

Pokud jde o Vaši třetí žádost, její vyřízení bude trvat o něco delší dobu; je 
evidována pod stejnou spisovou značkou, tj. SPR ÚS 68/16. 
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