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Vážený pane inženýre, 

dovolte prosím, abych Vás ujistil, že Váš dotaz ze dne 11. 10. 2010, určený 
jmenovitě předsedovi Ústavního soudu, panu JUDr. Pavlu Rychetskému, byl jeho 
adresátovi řádně doručen, respektive pan předseda se s ním seznámil; poté nicméně 
určil, abych na něj v rámci tzv. správního rejstříku reagoval já. 

Zdá se, že pan předseda Vámi vznesené otázce porozuměl tak, že se vztahuje 
k praxi Ústavního soudu. Proto jsem od něj obdržel pokyn, abych Vám stručně objasnil 
mechanismus zacházení s podáními u Ústavního soudu, respektive náš způsob vedení 
spisů. Dovolím si předpokládat, že postačí, ujistím-li Vás, že každé jednotlivé podání, 
které Ústavní soud obdrží, je pečlivě zaevidováno, včetně toho, že obdrží čárový kód. 
Následně je zapsáno do spisového přehledu, který tvoří chronologický seznam do nějž 
nelze, bez toho, aby to z něj bylo zřejmé, nijak svévolně zasahovat, nehledě na to, že 
dostane i tzv. číslo listu (čísla listů), takže v případě „dodatečné eliminace" by po něm 
zůstala v příslušném spisu alespoň mezera. Prakticky tedy mohu vyloučit, že by se něco 
podobného tomu, co popisujete, mohlo stát u Ústavního soudu. Mám však osobně za to, 
že Váš dotaz měl spíše obecnější charakter, respektive že se daleko spíše týká praxe u 
obecných soudů. K tomu mohu z vlastní zkušenosti dodat pouze tolik, že pokud je mně 
známo, obecné soudy nakládají s došlými písemnostmi se srovnatelnou pečlivostí, 
respektive že s podobným případem, jaký popisujete, jsem se nesetkal. Mám-li být 
upřímný, nezdá se mi možné, aby Okresní soud ve Vyškově setrvával na pozici, že jste 
u něj inkriminované podání vůbec neučinil, pokud disponujete jeho kopií opatřenou 
podacím razítkem tohoto soudu (?). K tomuto zjevnému rozporu (pokud jste situaci 
popsal dost přesně) bych se především snažil získat stanovisko předsedy příslušného 
soudu. Obávám se, že nemám, co bych dodal více. 

S pozdravem 

JUDr. Petr Chládek 
poradce pro správní agendu 

K: 
Stejnopis přípisu zaslat adresátovi obyčejně. 
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