
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 8. ledna 2010 
Sp.zn.: SPR.ÚS 9/10 

Vážený pane, 

na Vaši žádost ze dne 4. 1. 2010, jakkoli se neztotožňuji s Vaším názorem, že 
nežádáte o právní poradenství, sděluji, že: 

1. Povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem vyplývá 
z ust. § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 
předpisů. Detailnější obecně závazná právní úprava k dispozici není, 
podrobnosti jsou tedy výsledkem ustálené interpretace zákon č. 182/1993 Sb., 
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, respektive judikatury 
Ústavního soudu. Ke skutečnosti, že povinnost být v řízení před Ústavním 
soudem zastoupen advokátem se vztahuje na celé řízení, se Ústavní soud 
vyslovil např. v usnesení sp. zn. II. ÚS 141/97 nebo v usnesení Pl. ÚS 44/04. 

2. Žádné ustanovení zákona o advokacii, které by speciálně definovalo rozsah 
zastupování advokátem speciálně v řízení před Ústavním soudem, mně není 
známo. 

3. Občanský soudní řád vychází naopak zásadně z principu suverenity zmocnitele, 
viz např. § 28a - zástupce, jemuž byla udělena procesní plná moc, je oprávněn 
ke všem úkonům, které může v řízení učinit účastník. Obávám se však, že ve 
snaze uplatňovat o. s. ř. na řízení před Ústavním soudem analogicky 
nedoceňujete skutečnost, že procesně je řízení před Ústavním soudem upraveno 
především v zákoně o Ústavnímu soudu, respektive právě dopad obligatomosti 
právního zastoupení. 

4. Pokud jde o sazebník úhrad spojených s poskytováním informací ve smyslu 
zákona o svobodném přístupu k informacím Ústavním soudem, konstatuji, že se 
jedná o informaci zveřejněnou, konkrétně na webových stránkách Ústavního 
soudu s adresou www.usoud.cz. Proto si Vás na ni v zákonné lhůtě dovoluji 
zdvořile odkázat. 
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poclani(a),concourt.cz 



Přiloženou poštovní známku v nominální hodnotě 10,- Kč Vám opět vracím 
s naléhavou žádostí, abyste poštovní ceniny Ústavnímu soudu tímto způsobem 
nenabízel. Nejméně proto, že Ústavní soud je nemá jak smysluplně využít; na smluvním 
základě platí poštovné hromadně, bezhotovostním převodem. 

S pozdravem 

JUDr. Petr Chládek 
poradce pro správní agendu 

Příloha: Desetikorunová poštovní známka 

K: 
Stejnopis přípisu zaslat adresátovi doporučené. 
Po vypravení vyznačit v rejstříku a založit. 


