
U S T A V N Í S O U D 

J O Š T O V A 8, 66 0 8 3 B R N O 

Vážený pan 

V Brně dne 22. března 2010 
Sp. zn.: SPR. ÚS 9/10 

Vážený pane, 

k Vaší žádosti o informace datované 5. 3. 2010 sděluji následující: 

1) Tuto otázku jste již Ústavnímu soudu položil; odpověděl jsem Vám na ni pod 
bodem 4) stanoviska ze dne 22. 2. 2010 tak, že veškeré řazení nově evidovaných 
ústavních stížností je svěřeno počítači. 

2) V uvedeném časovém rozpětí vydal Ústavní soud jedno předběžné opatření, a 
sice roce 2007. 

3) Tato otázka bohužel není specifikována tak, aby na ni bylo možno spolehlivě 
odpovědět, Ústavní soud navíc podobnou statistiku nevede. Upřesněte proto prosím 
jaké náklady zastoupení uhrazené státem máte na mysli, jedná-li se snad pouze o 
náklady zastoupení v řízení před Ústavním soudem, sdělte laskavě, jedná-li se Vám 
o jejich úhradu podle ust. § 62 či ust. § 83 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním 
soudu ve znění pozdějších předpisů, případně o obě situace. Teprve poté bych byl 
schopen vyčíslit náklady s vyhledáním této informace spojené. Vzhledem k tomu, že 
by bylo patrně třeba prověřit obsah několika stovek rozhodnutí Ústavního soudu, lze 
s odvoláním na fakt, že sazba za vyhledání a zpracování informace činí 60 Kč za 
každou započatou čtvrthodinu, přesahuje-li celkový objem práce jednu hodinu, 
očekávat, že by nebyly právě zanedbatelné. 

4) Nález, který je předmětem Vašeho zájmu, byl, stejně jako všechna ostatní 
rozhodnutí Ústavního soudu, zveřejněn v každému přístupné databázi NALUS 
s adresou http://nalus.usoud.cz. Ačkoli nepochybuji, že Vám je to známo, musím 
připustit, že na tento fakt jsem Vás tentokrát z technických příčin nebyl s to (opět) 
odkázat do 7 dnů od přijetí Vaší žádosti. Proto Vám jej přílohou, včetně 
požadovaného odlišného stanoviska, zasílám přímo. 

S pozdravem 
JUDr. Petr Chládek 

poradce pro správní agendu 

Příloha: Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/09 
K: Stejnopis přípisu zaslat adresátovi doporučené. 

Po vypravení vyznačit v rejstříku a založit. 

Tel.: 542 16 1111, fax: 542 16 1309 
podaniO.concourt.cz 


