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„ J U D I K Á T   D N E “ 

Usnesení sp. zn. I. ÚS 1656/09 ze dne 1. července 2009 

 

Pokud advokát podá zcela neprojednatelný návrh, který trpí 
neodstranitelnými vadami (jako v nyní projednávané věci za 

osobu zcela zjevně neoprávněnou k jejímu podání), jedná se, 
dle názoru Ústavního soudu o neprofesionální výkon 
advokacie. Takové pochybení lze totiž vysvětlit jen buď jako 
neznalost procesních předpisů (zákona o Ústavním soudu) 
nebo jako snahu advokáta o získání majetkového prospěchu 
(odměny za sepsání ústavní stížnosti) bez ohledu na to, zda 

takový postup zákon umožňuje. Oba naznačené důvody jsou, 
dle názoru Ústavního soudu, porušením buď zákonných nebo 

etických povinností advokáta. Ústavní soud proto nevylučuje, 
že v případě opakovaného porušení povinností advokáta při 
poskytování právních služeb spojených s podáním ústavní 
stížnosti, předá věc k posouzení představenstvu České 
advokátní komory. 



 

 

Nenápadné poznámky v mnoha podobách: 
 

Ústavní soud považuje za nutné připomenout, že "smysl a 
účel institutu povinného zastoupení podle § 30 odst. 1 
zákona o Ústavním soudu lze spatřovat zejména ve zcela 
mimořádné závažnosti řízení před Ústavním soudem a s 
tím spjaté snaze povinným právním zastoupením nejenom 
zajistit právně kvalifikované uplatňování práv před 
Ústavním soudem, nýbrž i garantovat vyšší stupeň 
objektivity účastníků řízení při posuzování vlastního 
postavení". Zůstává otázkou, zda tento smysl a účel 
povinného zastoupení byl v tomto případě naplněn.  
(II. ÚS 2126/07) 



 

 

 

 
Nad rámec uvedeného, v zásadě preventivně, a zároveň 
nikoliv poprvé, musí Ústavní soud na základě průběhu 
ústního jednání připomenout, že řízení před Ústavním 
soudem není určeno pro jakékoliv posilování legitimity či 
věrohodnosti politických stanovisek jejich zachycením v 
mediálně sledovaném soudním řízení a není ani fórem pro 
politickou diskuzi. Řízení o abstraktním přezkumu 
ústavnosti zákona je určeno pro ochranu objektivní 
ústavnosti, nikoliv pro ochranu či dokonce pouhou 
popularizaci subjektivních zájmů či názorů aktivně 
legitimovaných osob. 
(Pl. ÚS 10/13) 



 

Frivolní návrhy a hrozba pořádkové pokuty:  
 

[…] § 61 odst. 1 zákona o Ústavním soudu umožňuje 
tomu, kdo mj. hrubě ztěžuje postup řízení uložit 
usnesením pořádkovou pokutu do výše 100 000 Kč. 
Stěžovatelka podala již více než 600 typově shodných 
ústavních stížností, přičemž z jejich obsahu a příloh je 
Ústavnímu soudu známo, že stěžovatelka uplatnila před 
obecnými soudy již řádově 10 000 návrhů. Lze přitom 
očekávat, že valná většina z nich bude obecnými soudy 
posouzena po procesní stránce v otázce náhrady nákladů 
řízení shodně jako v usneseních, která byla dosud 
předmětem ústavních stížností. […] 
 



 

[…] Ústavní soud není, na rozdíl od stěžovatelky, 
organizačně ani technicky vybaven pro automatizované 
generování usnesení v zásadě shodného obsahu, která 
budou odlišena toliko spisovou značkou a identifikací 
napadeného rozhodnutí v uvedených eventuálních řádech 
desítek tisíc. Naznačený postup stěžovatelky tak zatěžuje 
Ústavní soud při jeho rozhodovací činnosti, může mít vliv 
na délku řízení před Ústavním soudem a tudíž i na 
efektivitu ochrany základních práv stěžovatelů a principů 
právního státu obecně. […] 



 

[…] Ústavní soud považuje za nepochybné, že podávání 
shora vymezených typově shodných ústavních stížností 
non lege artis bez vážného úmyslu ochrany subjektivního 
ústavního práva a bez reálné šance dosáhnout při 
nezměněných skutkových a právních podmínkách změny 
judikatury [nález sp. zn. I. ÚS 3923/11 ze dne 29. 3. 2012; 
nález sp. zn. I. ÚS 988/12 ze dne 25. 7. 2012 přímo ve 
věci stěžovatelky], a to ústavních stížností v počtu ve 
vyšších řádech stovek až tisíců, bude možno kvalifikovat 
jako frivolní návrhy, které důsledně vzato znamenají hrubé 
ztížení postupu řízení před Ústavním soudem ve smyslu 
citovaného § 61 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. […] 



 

[…] S ohledem na zásadu subsidiarity uplatnění zákonem 
předvídané sankce (pokuty do výše 100 000 Kč) je výše 
uvedené napomenutím stěžovatelce a její právní 
zástupkyni pro případ stejného postupu (pokračující 
podávání stovek typově shodných ústavních stížností) v 
budoucnu.  
 

Konečně je možno poukázat i na povinnosti advokáta 
plynoucí ze zákona o advokacii a etických profesních 
norem a související eventuální možnost informovat o 
opakovaných frivolních návrzích hrubě ztěžujících postup 
řízení před Ústavním soudem orgány České advokátní 
komory (srov. usnesení sp. zn. I. ÚS 1656/09 ze dne 1. 
července 2009). […] (usnesení sp. zn. I. ÚS 3321/12) 
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Doporučená literatura k tématu (abecedně) 
 

• Filip, J. – Holläder, P. – Šimíček, V.: Zákon o 

Ústavním soudu, komentář. 2. vydání. C. H. 
Beck, Praha, 2007. 

 

• Šimíček, V.: Ústavní stížnost. 3. vydání. Linde, 
Praha, 2005. 

 

• Wagnerová, E. – Dostál, M. – Langášek, T. – 
Pospíšil I.: Zákon o Ústavním soudu 

s komentářem. ASPI, Praha, 2007. 



 

 

 

Dotčené předpisy 
 

• ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky (čl. 81 – čl. 89) 
• zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 

 

Judikatura 
 

• Ústavní soud: Sbírka nálezů a usnesení. C.H. 

Beck, cca 65 svazků. 
• Gojová, J. – Varvařovský, P.: Judikatura 

Ústavního soudu 1993 – 2003. ASPI, Praha, 

2004. 



 

 

Judikatura elektronicky 

 
(kompletní)  

Nálezy a usnesení Ústavního soudu (NALUS): 

http://nalus.usoud.cz 
 

(vybraná)  

Wolters Kluwer: http://www.zakonynawebu.cz 
- elektronický systém ASPI 

 

C.H.Beck: http://www.beck-online.cz/ 
 

apod. 
 

http://nalus.usoud.cz/
http://www.zakonynawebu.cz/
http://www.beck-online.cz/


 

 

Další související zdroje 
Literatura k Listině základních práv a svobod  

Zejména: Wagnerová E., Šimíček V., Langášek T., 
Pospíšil I. a kol. Listina základních práv a svobod. 

Komentář.  Wolters Kluwer, 2012, 930 s.  

 
Literatura k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

Zejména: Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., 
Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 

1687 s. 
 

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva 

- http://www.echr.coe.int/echr ==> HUDOC 

http://www.echr.coe.int/echr


 

 

 

Nálezy a usnesení Ústavního soudu (NALUS): 

http://nalus.usoud.cz 
 

- databáze spravovaná Analytickým oddělením 

Ústavního soudu 
 

- v provozu od roku 2006 

 
- kompletní judikatura Ústavního soudu (cca 55 000 

rozhodnutí) 

 
- rešerše relevantní judikatury by měla předcházet 

podání každé ústavní stížnosti 

http://nalus.usoud.cz/


 

 



 

 



 

 



 

Problém s praktickou použitelností usnesení pro 

rešerše a zjišťování právního názoru Ústavního 

soudu od 1. ledna 2013  
 

 

Novela č. 404/2012 Sb. (OSŘ a ZÚS) § 43: 
 

(3) Usnesení o odmítnutí návrhu podle odstavců 1 
a 2 musí být písemně vyhotoveno, stručně 
odůvodněno uvedením zákonného důvodu, 
pro který se návrh odmítá, a musí obsahovat 
poučení, že odvolání není přípustné. 

 

 

 

 
 

 



 

 

Neanonymizace účastníků řízení od 1. 1. 2013 
 

Novelizovaný § 59 odst. 3: 

Údaje o totožnosti účastníků a vedlejších účastníků, jejich 
zástupců, svědků a znalců se neuveřejňují, stanoví-li tak 

zvláštní zákon nebo vyžadují-li to důležité zájmy 
těchto osob nebo státu anebo mravnost; rozhodnout o 

tom přísluší tomu, kdo řídí vydávání Sbírky rozhodnutí. 



 

 

 

Poznámka: 

Obecně pro změny založené novelou č. 404/2012 Sb. 

platí Sdělení Ústavního soudu č. 469/2012 Sb. 
(intertemporální účinky)  

 

Stručně: Protože se jedná především o změny 
procesní, v zásadě budou aplikovány i na neskončená 

řízení. 
 



 

 

 

 

 

 

Ústavní soud  

a jeho rozhodovací činnost 



 

 

 

Ústavní soud a jeho rozhodovací činnost 
 

„Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti“ 

(čl. 83 Ústavy) 
 

= je součástí moci soudní 

 
= není součástí soustavy soudů, tedy není obecným 

soudů nadřízen 

 
→ pro ÚS: zdrženlivost a sebeomezení 

→ pro advokáta: nestačí dokázat nezákonnost



 

Vývoj Ústavního soudnictví  

Historicky první Ústavní soud zřízen v Československu 

v roce 1921 
- do roku 1931 

- druhý Ústavní soud až v roce 1938 

- po roce 1945 již neobnoven 
 

Zákon o Československé federaci (č. 143/1968 Sb.) 

- předpokládal zřízení federálního ÚS ČSSR 
- nerealizováno 

 

Zákon o Ústavním soudu České a Slovenské 
Federativní Republiky a o řízení před ním  

(č. 91/1991 Sb.) 

 



 

Ústavní soud ČR  

 

- od poloviny roku 1993 
 

- na základě zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním 

soudu 
 

- navázal na krátké fungování Ústavního soudu ČSFR 

 
- sídlo: Brno, na adrese Joštova 8 

 

- http://www.usoud.cz 



 

 

 

Obsazení Ústavního soudu 
 

- patnáct soudců Ústavního soudu jmenuje  

se souhlasem Senátu prezident republiky 
 

- předseda a dva místopředsedové 

 
- funkční období ústavního soudce činí 10 let 

 

- volitelní do Senátu (starší 40 let) 
 

- asistenti soudce (aktuálně 3 úvazky na soudce) 



 

 

Ústava zakotvuje pravomoci Ústavního soudu  

(čl. 87): 
 

 (1) Ústavní soud rozhoduje 

 
a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých 

ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, 

  
b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich 

jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním 

pořádkem nebo zákonem, 
  

c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti 

nezákonnému zásahu státu, 



 

  

d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému 

rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci 
do ústavně zaručených základních práv a svobod, 

  

e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci 
ověření volby poslance nebo senátora, 

  

f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o 
neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora 

podle čl. 25, 

  
g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky 

podle čl. 65 odst. 2, 

  



 

 

h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení 

Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66, 
  

i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí 

mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku 
závazné, pokud je nelze provést jinak, 

  

j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany 
nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany 

je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, 

  
k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů 

územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému 

orgánu, 



 

  

l) o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta 

republiky, že referendum o přistoupení České republiky 
k Evropské unii nevyhlásí, 

  

m) o tom, zda postup při provádění referenda o 
přistoupení České republiky k Evropské unii je v 

souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení 

České republiky k Evropské unii a se zákonem 
vydaným k jeho provedení. (č. 71/2012 Sb.) 

  

 (2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu 
mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním 

pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí 

Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována. 



 

 

 

Mezi typy řízení, které Ústavní soud vede, je 
koncepčně (objektivně) řízení o individuální ústavní 

stížnosti spíše méně významné. 

 
Stěžejním by měl být abstraktní přezkum norem: 

zrušení zákonů a jiných právních předpisů. 

 



 

 
 

 

Statisticky však řízení o ústavních stížnostech tvoří 

drtivou většinu činnosti ÚS 
 

- neplatí se soudní poplatek 

- povinné zastoupení advokátem není dostatečným 
filtrem 



 

 

ROK podání celkem věci pléna 
ústav. stížnosti a 

ostatní 
agenda SPR 

1993 523 47 476 91 

1994 862 33 829 332 

1995 1 271 47 1 224 312 

1996 1 503 41 1 462 241 

1997 2 021 46 1 975 240 

1998 2 200 30 2 170 235 

1999 2 567 24 2 543 283 

2000 3 136 59 3 077 449 

2001 3 045 39 3 006 334 

2002 3 184 44 3 140 336 

2003 2 548 52 2 496 412 

2004 2 788 75 2 713 545 

2005 3 040 58 2 982 764 

2006 3 549 94 3 455 802 

2007 3 331 29 3 302 894 

2008 3 250 42 3 208 1 010 

2009 3 432 38 3 394 819 

2010 3 786 60 3 726 855 

2011 4 005 38 3 967 921 

2012 4 946 31 4 915 1040 

2013 4 078 56 4 022 963 

2014 4 084 27 4 057 908 

Celkem 63 140 1 010 62 130 12 765 
 

 

 



 

 



 

 

Struktura rozhodnutí podle formy (nález / usnesení) 

(vlastní odhad 2011) 

Rozhodnutí celkem     

Nálezy celkem 7% ze všech rozhodnutých 

   - vyhovující 6% ze všech rozhodnutých 

Usnesení celkem 85% ze všech rozhodnutých 

   - neopodstatněnost 50% ze všech rozhodnutých 

Neopodstatněnost z 

bezvadných cca 82% z bezvadných 



 



 

 

 

  

  

 

 

 

Řízení o ústavní stížnosti  

před Ústavním soudem 



 

 

 

Řízení o ústavní stížnosti před  
Ústavním soudem (ZÚS) 

 

- zahájeno doručením návrhu Ústavnímu soudu 
 

- nutno doručit výlučně Ústavnímu soudu 

 
- doručení subsidiárně dle o. s. ř. (prostřednictvím 

držitele poštovní licence, faxem, emailem s i bez 

elektronického podpisu, datové schránky, osobně) 
 



 

 

 

Po doručení je každému návrhu přidělena spisová 
značka, návrh je přidělen soudci zpravodaji (tím i 

senátu):  

 
[číslo senátu] ÚS [pořadí]/[rok-2 číslice] 

 

I. ÚS 589/05 
 

(věc rozhodovaná v plénu např. Pl. ÚS 58/08) 

 



 

Přidělení soudci zpravodaji 

- návrhy z jednoho dne se seřadí abecedně podle 

příjmení navrhovatele 
- přidělí se po jedné všem soudcům, kteří jsou rovněž 

seřazeni podle abecedy 

s výjimkou: 
a) v každém druhém přidělovacím kole se 

vynechá předseda Ústavního soudu a 

b) v každém čtvrtém přidělovacím kole se 
vynechají místopředsedové Ústavního soudu.   

- s přidělením věci nelze manipulovat, přidělení lze 

zpětně ověřit 
- po přidělení věci soudci zpravodaji je zřejmé, jaký 

senát bude rozhodovat: 

 



 

Vyhrazení plénu: § 11 zákona o Ústavním soudu 
 
(2) V plénu Ústavní soud rozhoduje 
a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) 
Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), 
  
b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení podle čl. 87 
odst. 1 písm. b) Ústavy, 
  
c) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky uvedené v čl. 65 odst. 2 Ústavy 
podle čl. 87 odst. 1 písm. g) Ústavy, 
  
d) o návrhu prezidenta na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu uvedeného 
v čl. 66 Ústavy podle čl. 87 odst. 1 písm. h) Ústavy, 
  
e) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se 
činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony podle čl. 87 odst. 1 
písm. j) Ústavy, 
  
f) o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta republiky, že referendum o 
přistoupení České republiky k Evropské unii nevyhlásí podle čl. 87 odst. 1 písm. l) 
Ústavy, 
  



 

g) o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské 
unii je v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k 
Evropské unii a se zákonem vydaným k jeho provedení podle čl. 87 odst. 1 písm. m) 
Ústavy, 
  
h) v ostatních věcech podle čl. 87 odst. 1 Ústavy, pokud senát nerozhodl, protože 
žádný z návrhů na usnesení nezískal většinu hlasů (§ 21 odst. 1), 
  
i) o stanovisku k právnímu názoru senátu, které se odchyluje od právního názoru 
Ústavního soudu vysloveného v nálezu (§ 23), 
  
j) o návrhu na obnovu řízení a v obnoveném řízení podle § 119 až 119b, 

  
k) o dalších věcech podle čl. 87 odst. 1 Ústavy, pokud si to vyhradí, 
  
l) o úpravě svých vnitřních poměrů, 
  
m) o ustavení senátů a o pravidlech rozdělení agendy mezi ně. 
  
 (3) Ústavní soud dále v plénu rozhoduje o návrzích na posouzení souladu 
mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem podle čl. 87 odst. 2 Ústavy.



 

Rozhodnutí o atrakci: vyhlášeno ve Sbírce zákonů (ze dne 25. 3. 2014) 
 

a)  rozhodování  sporů  o rozsah  kompetencí  státních  orgánů  

a orgánů  územní  samosprávy podle čl. 87 odst. 1 písm. k) 
Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“),  

b)  rozhodování  o ústavních  stížnostech  proti  rozhodnutím  
zvláštního  senátu  podle  zákona č. 131/2002 Sb., o 
rozhodování některých kompetenčních sporů,  

c)  rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutí nebo 
jinému zásahu orgánu veřejné moci,  je-li  účastníkem  řízení  

nebo  vedlejším  účastníkem  řízení  o  této  ústavní  stížnosti 
prezident  republiky,  vláda,  předseda  vlády,  Parlament  nebo  
některá  z jeho  komor, předseda Poslanecké sněmovny 

Parlamentu nebo předseda Senátu Parlamentu nebo jiný orgán 
komory Parlamentu,  

d)  rozhodování  o opravném  prostředku  proti  rozhodnutí  ve  
věci  ověření  volby  poslance nebo senátora podle čl. 87 odst. 
1 písm. e) Ústavy,  



 

e)  rozhodování  v pochybnostech  o ztrátě  volitelnosti  a  o 

neslučitelnosti  výkonu  funkcí poslance nebo senátora podle čl. 
25 a čl. 87 odst. 1 písm. f) Ústavy,  
f)  rozhodování  o  ústavních  stížnostech  proti  rozhodnutím  

správního  soudu  ve  věcech registrace (§ 89 soudního řádu 
správního), jde-li o volby do Parlamentu  a Evropského  

parlamentu nebo o volbu prezidenta republiky,  
g)  rozhodování  o  ústavních  stížnostech  proti  rozhodnutím  
správního  soudu  o  neplatnosti voleb  do  Parlamentu,  

Evropského  parlamentu  nebo  volby  prezidenta  republiky  
nebo neplatnosti hlasování nebo neplatnosti volby kandidáta v 

těchto volbách (§ 90 soudního řádu správního),  
h)  rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutí soudu 

vydaném v řízení, v němž na žádost  soudu  rozhodl  Soudní  
dvůr  Evropské  unie  o  předběžné  otázce  podle  čl.  267 
Smlouvy o fungování Evropské unie,  

i)  rozhodování  i  jiné  věci,  navrhne-li  to  jednomyslně  senát  
příslušný  k projednání  a rozhodování věci.   



 

 

Stěžovateli (zástupci) je za 2-3 dny od doručení 

návrhu odeslána informace o: 

 
- přidělené spisové značce 

 

- soudci zpravodaji 
 

- složení senátu 



 

 

Formy rozhodnutí Ústavního soudu (§43) 

 
1) usnesení o  

a. odmítnutí pro neodstranění vad (soudce zpravodaj) 
b. odmítnutí pro podání po lhůtě (soudce zpravodaj) 

c. odmítnutí pro podání někým zjevně neoprávněným 
(soudce zpravodaj) 

d. odmítnutí pro nepříslušnost Ústavního soudu 

(soudce zpravodaj) 
e. odmítnutí pro nepřípustnost (soudce zpravodaj) 

f. odmítnutí pro zjevnou neopodstatněnost (senát) 

2) nález 
a. vyhovující 
b. zamítavý 

 



 

Úkony Ústavního soudu 

 

1. Posouzení formální a kvazimeritorní 
(„přijatelnost“) 

Pokud je z ústavní stížnosti a jejích příloh zřejmé, že 

je naplněn některý z důvodů pro odmítnutí, Ústavní 
soud se stěžovatelem dále nejedná a ústavní stížnost 

odmítne a usnesení zašle stěžovateli. 

 
V případě, že jsou zjištěny vady (stěžovatel není 

zastoupen) soudce zpravodaj (asistent) stěžovatele 

vyzve, aby vady odstranil a stanoví mu lhůtu – teprve 
po uplynutí lhůty odmítne. 

 



 

 

 

2. Shromáždění podkladů pro rozhodnutí 
Pokud nebylo odmítnuto, pokračuje shromáždění 

podkladů pro rozhodnutí: 

- vyjádření účastníků řízení 
- replika stěžovatele 

- spis soudu prvního stupně 

- zprávy orgánů veřejné moci 
- další důkazy 

 

Po této fázi je ještě v praxi stále možno ústavní 
stížnost odmítnout. 



 

 

3. Věcné projednání 

 
Od 1. 1. 2013 – zásadně bez jednání 

 
Novela č. 404/2012 Sb.; § 44: 
 
Nebyl-li návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti 
účastníků usnesením odmítnut, nařídí Ústavní soud 
ústní jednání, lze-li od tohoto jednání 
očekávat další objasnění věci. Ústní jednání 
nařídí vždy, stanoví-li tak tento zákon nebo 
provádí-li Ústavní soud dokazování



 

Ústní jednání před Ústavním soudem 

 

- úvodní konstatování (označení věci, přítomnost 
účastníků, složení senátu, námitky podjatosti …) 

- rekapitulace ústavní stížnosti, obsah napadených 

rozhodnutí, důkazy opatřené Ústavním soudem 
(narace nálezu) 

- dotaz předsedy senátu na další důkazní návrhy 

- výzva k přednesení závěrečného návrhu  
 

Nález je vyhlášen v praxi zpravidla bezprostředně 

po ústním jednání (v řádech hodin), případně je řízení 
odročeno na jiný termín za účelem vyhlášení nálezu. 



 

 

Z praxe: 

Pokud účastník vyslovil nesouhlas s upuštěním od 
ústního jednání, avšak bez omluvy se nedostavil - 

možnost uložení pořádkové pokuty až do výše 

100 000 Kč. 



 



 

 

 



 

 

 

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se 
nelze odvolat (§ 54 odst. 2) 

- proti nálezu není opravných prostředků 

- není možná autoremedura 
- je možné opravné usnesení (v praxi upozorní 

advokát) 

- res iudicata 
- „Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou 

závazná pro všechny orgány i osoby“ (čl. 89 

odst. 2 Ústavy) 



 

 

Prokazování doručení rozhodnutí Ústavního 

soudu v řízení před ESLP 
 

Pro účely prokázání doručení rozhodnutí Ústavního 

soudu však Soudu postačuje vytištění kopie 
doručenky z datové schránky stěžovatelova advokáta, 

kterou není třeba dále ověřovat. 

 
= není nutno žádat o vyznačení doložky 

vykonatelnosti  



 

 

OBNOVA ŘÍZENÍ  

 
§ 119 

 

(1) Rozhodoval-li Ústavní soud ve věci (původně: 
v trestní věci), v níž mezinárodní soud shledal, že 

zásahem orgánu veřejné moci bylo v rozporu s 

mezinárodní smlouvou porušeno lidské právo nebo 
základní svoboda, lze proti takovému rozhodnutí 

Ústavního soudu podat návrh na obnovu řízení za 

podmínek stanovených tímto zákonem. 
 
 



 

 
 
 
 
 

Ústavní stížnost jako prostředek 

ochrany základního práva



 

 

Pojmové znaky ústavní stížnosti jak plynou z 
Ústavy: 

 

 existence „pravomocného rozhodnutí“ nebo „jiného 
zásahu veřejné moci“ 

 

 existence ústavně zaručeného práva či svobody 
 

 porušení základního práva zásahem (příčinná 

souvislost) 



 

 

 

Funkce ústavní stížnosti (Šimíček) 
 

 subjektivní (ochrana subjektivního základního 

práva) 
 objektivní (ochrana ústavnosti, odstranění 

protiústavního rozhodnutí) 

 reparativní a preventivní funkce (orgán musí vydat 
rozhodnutí nové) 

 funkce výchovy k občanské demokracii 



 

 

 

Ochrana subjektivního základního práva  
 

 Ústavní soud zruší napadené rozhodnutí (kasační 

pravomoc) 
 

 do budoucna zaváže dotčený orgán i všechny 

ostatní „orgány a osoby“ nosnými důvody svého 
rozhodnutí (interpretace) 



 

 

Náležitosti ústavní stížnosti (ZÚS) 

 
Obecné náležitosti návrhu (§34) 
 podává se písemně  
 kdo jej činí 

 jaké věci se týká 
 co sleduje 

 podpis 

 datum 
 přiložen takový počet stejnopisů, aby jeden stejnopis 

zůstal u soudu a každému účastníku a vedlejšímu 
účastníku mohl být zaslán jeden stejnopis 

 vylíčení rozhodných skutečností 
 označení důkazů 

 petit (čeho se navrhovatel domáhá) 



 

 

Zvláštní ustanovení týkající se ústavní stížnosti 

(§72) 
 tvrzení, že pravomocným rozhodnutím v řízení, 

jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným 

zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její 
základní právo nebo svoboda zaručené ústavním 

pořádkem. 

 ústavní stížnost musí být podána ve lhůtě 2 měsíců 
od doručení posledního rozhodnutí o opravném 

prostředku, a není-li takového prostředku, do 2 

měsíců ode dne, kdy se o zásahu dozvěděl 
 přiložení kopie rozhodnutí o posledním opravném 

prostředku 

 



 

Důstojná forma podání 

 

II. ÚS 383/97 
Dlužno ovšem konstatovat, že tyto stejnopisy jsou 

podány každý na čtyřech listech, z nichž 2 listy jsou 

takřka zcela nečitelné. Kvalita zpracování právní 
stížnosti právním zástupcem je přinejmenším zarážející 

… přístup právního zástupce je natolik nedbalý, že 

právní vady podání, tak jak to vyžadoval ústavní soud 
ve svém přípisu ze dne 25. 11. 1997, odstraněny 

nebyly. … Ve snaze nepoškodit navrhovatelku ústavní 

stížnosti pouze pro porušení formálních náležitostí 
zkoumal Ústavní soud i obsahovou stránku ústavní 

stížnosti. 



 

I. ÚS 393/98 

Stěžovatel napadl svou ústavní stížností rozhodnutí 

kárného senátu České advokátní komory, jímž mu byla 
uložena pokuta 10 000 Kč pro porušení povinností 

advokáta, když ústavní stížnost k Ústavnímu 

soudu podal na útržku průklepového papíru. 
Stěžovatel uvedl, že v těchto rozhodnutích nebylo 

zjištěno, která pravidla slušnosti či zdvořilosti svým 

jednáním porušil. Dále namítl, že po prostudování 
všech dostupných publikací o společenském chování a 

zdvořilosti, které v letech 1918 až 1998 vyšly, 

nenalezl tvrzení, že snad existují "etické zásady 
stanovené pro písemný styk profesního zástupce 

s orgány veřejné moci tak, jak se lege artis od 

nepaměti ustálily".  



 

Namítl rovněž, že v žádné z těchto publikací se 

nevylučuje sepsání stížnosti státnímu orgánu na 

průklepovém papíru určitého formátu ani se toto 
nepokládá za neslučitelné s postupem advokáta. 

 

Ústavní soud z ústavní stížnosti stěžovatele zjistil, že 
jde o podání, které i v tomto případě nesplňuje celou 

řadu formálních náležitostí, jejichž splnění musí být 

advokátovi České advokátní komory - zvláště pak v 
daném případě - zřejmé a že kromě toho jde o text 

vytištěný téměř nečitelně v jediném exempláři 

tak, že pokus tento text okopírovat skončil 
neúspěchem.  



 

Stěžovatel se odvolává na to, že etické zásady 

stanovené pro styk advokáta s orgány veřejné moci, v 

žádné z dostupných příruček společenského 
chování nenalezl. Tuto argumentaci Ústavní soud 

odmítá, neboť pro advokáta, který je činný v právním 

státě nemůže být obtížné nebo neobvyklé zjistit, které 
způsoby chování a jednání a které hodnoty 

mravnosti a lidské důstojnosti je třeba respektovat, 

aniž by byly výslovně vypočteny v jednotlivých 
ustanoveních, což ostatně není vůbec možné. 



 

Zákonné předpoklady ústavní stížnosti 

 

§ 72 
(1) Ústavní stížnost jsou oprávněni podat 

a) fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 

1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným 
rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, 

opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné 

moci (dále jen "zásah orgánu veřejné moci") bylo 
porušeno její základní právo nebo svoboda 

zaručené ústavním pořádkem (dále jen "ústavně 

zaručené základní právo nebo svoboda") 
 



 

1) fyzická nebo právnická osoba  

 v praxi ovšem i stát, státní orgány, příspěvkové 

organizace - tam kde mají rovné postavení, např. 
jako zaměstnavatel; srov. IV. ÚS 367/03, I. ÚS 

182/05 

 dále exekutoři 
 obce, kraje, městské části, např. ve vztahu 

k ochraně vlastnického práva 

 přípravný výbor občanského sdružení, politické 
strany nebo církve (výbor i jednotlivé osoby) 

 právnická osoba nezapsaná do žádného rejstříku 

(právovárečné měšťanstvo; lidové družstvo, které 
neprošlo transformací; historická církevní 

právnická osoba) 



 

2) zásah veřejné moci 

 

  a. rozhodnutí 
b. jiný zásah 

 

Ad a. 
 typicky rozsudek či usnesení soudu; individuální 

právní akt 

 v praxi rozhodnutí nutno posuzovat podle obsahu, 
nikoliv formy 

 ukončení řízení neformálním přípisem je 

„rozhodnutím,“ neboť bylo autoritativně zasaženo 
do právní sféry stěžovatele 

 akt vydaný z pozice vrchnostenského postavení 



 

Ad b. 

 typicky nečinnost orgánu veřejné moci, 

neodůvodněné průtahy nebo jiný jednorázový 
zásah 

 výsledkem není zrušení rozhodnutí, ale Ústavní 

soud „zakáže příslušnému orgánu, aby 
v porušování práva a svobody pokračoval“ 

 problém: Ústavní soud zásadně rozhoduje o 

aktuálním a trvajícím zásahu do základního práva, 
nikoliv akademickým výrokem 

 akademický výrok však může být podkladem pro 

uplatnění nároku podle zákona č. 82/1998 
Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci nebo nesprávným úředním 

postupem 



 

 

 

 
 dnes: poskytnutí zadostiučinění za vzniklou 

nemajetkovou újmu podle § 31a (srov. § 13, § 22 

zákona č. 82/1998 Sb.) – NUTNO vyčerpat 
 povahu jiného zásahu nemá např. normativní akt 

(zákon, nařízení, vyhláška) 

 
 

 akty smíšené povahy (rozhodnutí prezidenta o 

vyhlášení voleb) = je v určitém rozsahu 
individuálním rozhodnutím 



 

Tzv. akademický výrok 

 neruší se napadené rozhodnutí 

 směřuje proti neaktuálnímu jednorázovému 
porušení práva 

 buď ve výroku nebo výslovně v odůvodnění 

 praxe nejednotná a použití nejasné 
 

Příklad: policejní orgán neumožnil stěžovateli při 

podání vysvětlení nebo při výslechu v pozici svědka 
účast advokáta – nálezy II. ÚS 98/95; II. ÚS 386/04; 

I. ÚS 734/04 

 
- Neaktuální vazba, při níž nebylo ústní slyšení 



 

3) aktivní legitimaci má osoba, která byla 

účastníkem řízení 
 pokud se jedná o zjevně neoprávněnou osobu (rodinný 

příslušník, sousedka, advokát bez zmocnění) → 

odmítnutí 

 posouzení materiální 
 ústavní stížnost může podat i osoba, se kterou v řízení 

jednáno nebylo, ač jednáno být mělo (II. ÚS 310/04) 
nebo osoba, která vůbec nebyla účastníkem soudního 

řízení před volebním soudem, ale jejíž mandát byl 
zpochybněn (I. ÚS 768/06) 

 na druhou stranu starší judikatura uvádí, že pokud 

s osobou v řízení mělo být jednáno, ale ve skutečnosti 
nebylo, „jedná se o jiný zásah veřejné moci“ (Pl. ÚS 

30/95) 



 

4) orgán veřejné moci 

 široké pojetí 

 státní moc, veřejnoprávní korporace 
 nutno odlišit soukromoprávních vztahů 

 vrchnostenská povaha orgánu bude posuzována 

ad hoc 
 

 

 
 

 



 

 

5) ústavně zaručené právo nebo svoboda 
 ne každý zájem stěžovatele je chráněn ústavním 

pořádkem; ne každé pochybení orgánu veřejné moci 

porušuje něčí základní práva 
 opakovaně judikováno: neexistuje ústavně zaručené 

právo na to, aby jiná osoba byla trestně stíhána 
(ústavní stížnosti poškozených v rámci trestního řízení) 

– nově však I. ÚS 1565/14 (dále) 
 čl. 90 nebo čl. 95 nezakládají subjektivní ústavní 

právo, jsou pouze „institucionálními zárukami“ ochrany 
základních práv (stejně čl. 4 odst. 1 Listiny) 



 

I. ÚS 1565/14 ze dne 2. 3. 2015 

Právo na účinné vyšetřování orgány činnými v trestním 
řízení v kontextu poskytování zdravotní péče vznikne, 

pokud je vzneseno hájitelné tvrzení, že a) došlo ke smrti, či 
k ohrožení života; b) které vzniklo v důsledku jednání 

zdravotnického pracovníka; c) bylo non lege artis; d) a bylo 
zaviněno alespoň z nedbalosti. Hájitelné tvrzení 

neznamená, že jde o tvrzení, které je pravděpodobně 

pravdivé. Za hájitelné je nutno považovat tvrzení, které 
není zcela nedůvěryhodné a nepravděpodobné, je možné i 

časově, je dostatečně konkrétní a v čase neměnné. 
 

Účinné vyšetřování prováděné orgány činnými v trestním 
řízení, včetně fáze před zahájením trestního stíhání, musí 

splňovat kumulativně následující samostatné požadavky, 
vyplývající z judikatury ESLP: šetření musí být a) 



 

nezávislé a nestranné, b) důkladné a dostatečné, c) 

rychlé a d) podrobené kontrole veřejností, včetně 
práva oběti na nahlížení do spisu. Požadavek důkladnosti a 

dostatečnosti znamená, že orgány musí přijmout přiměřené 
kroky, jež mají k dispozici, pro zajištění důkazů o incidentu, 

včetně mimo jiné očitých svědectví a použití forenzních 
metod. Závěry šetření musí být založeny na důkladné, 

objektivní a nestranné analýze všech relevantních 

skutečností. Jakékoliv nedostatky ve vyšetřování, které 
podrývají jeho schopnost zjistit okolnosti případu nebo 

odpovědné osoby, povedou k rozporu s požadovanou mírou 
efektivnosti. 

 
Oběť či pozůstalí musí být v případě zásahu do práva na 

život do vyšetřování zapojeni v rozsahu nezbytném k 
zajištění svých oprávněných zájmů. Tento požadavek 



 

zahrnuje i umožnění přístupu do spisu. Právo přístupu však 

není automatické a může být odepřeno v úvodních fázích 
šetření, pokud spis obsahuje citlivé informace, které by 

mohly poškodit třetí osoby nebo ohrozit vyšetřování. 
Rozsah přístupu do spisu lze omezit i po skončení 

vyšetřování, které nevyústilo v postih pachatele, pokud pro 
to existují závažné důvody, jako je např. ochrana práv 

třetích osob. Oběť však musí mít přístup do spisu 

alespoň po skončení šetření a v takovém rozsahu, 
aby mohla posoudit, zda vyšetřování splňovalo 

všechny dílčí aspekty účinného vyšetřování, a to bez 
ohledu na to, v jaké fázi ke skončení šetření dojde.



 

 

 

Lhůta pro podání ústavní stížnosti (§72 odst. 3) 

 

 dva měsíce od doručení rozhodnutí o posledním 
procesním prostředku (do 31. 12. 2012; „60 dnů“) 

 podle původního znění zákona se lhůta počítala již 

ode dne doručení (změna č. 83/2004 Sb.) 
 promeškání nelze prominout (§ 58 o. s. ř. se 

neuplatní) 

 (vhodné pravdivě uvést v ústavní stížnosti) 
 

 v případě jiného zásahu: dva měsíce ode dne, kdy 

se stěžovatel o zásahu dozvěděl (subjektivní) 
 + 1 rok od zásahu (objektivní) (§ 72 odst. 5) 



 

 

Počítání lhůt standardně dle § 57 o. s. ř.: 
 (1) Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke 

skutečnosti určující počátek lhůty; ... 

  (2) Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí 
uplynutím toho dne, který se svým označením 

shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující 
počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem 

měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo 
svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující 

pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím 
hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy 

došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. 
  (3) Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn 

úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má 

povinnost je doručit.



 

 

Přípustnost ústavní stížnosti 

 
§ 75 odst. 1 (po 1. 1. 2013) 

„Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel 

nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu 
zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3); 

to platí i pro mimořádný opravný prostředek, který 

orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako 
nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení (§ 

72 odst. 4).“  

 
 vyčerpat všechny opravné prostředky (dovolání) 



 

 

 

 
= základ pro pojetí ústavní stížnosti jako 

subsidiárního prostředku 

 
Subsidiarita chápána formálně i materiálně (!) 

= opravný prostředek musí být řádně a včas podán; 

musí obsahovat způsobilé námitky směřující k ochraně 
základního práva 



 

Demonstrativně (srov. Šimíček): 
 Odvolání (o. s. ř., s. ř., tr. ř.) 
 Rozklad (s. ř.) 

 Žaloba v soukromoprávní věci tam, kde rozhodl správní 

orgán (§ 244 o. s. ř) 
 Žaloba a další návrh podle soudního řádu správního 

 Stížnost v přípravném řízení trestním (§ 141 tr. ř.) 
 Žaloba pro zmatečnost (§ 229 o. s. ř.) 

 Dovolání (§ 236 – 239 o. s. ř.) 
 Dovolání (§ 265a tr. ř.) 

 Odpor proti trestnímu příkazu (§ 314g tr. ř.) 
 Námitky tam, kde to procesní řády umožňují (podjatost 

soudce) 
 Stížnost podle § 164 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a 

soudcích, v případech průtahů v řízení 
 



 

 

 
 

 návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle 
§ 174a zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 

 Poskytnutí zadostiučinění za vzniklou 
nemajetkovou újmu podle § 31a (zákon č. 

82/1998 Sb.), v případě průtahů 

 Kasační stížnost (§ 103 s. ř. s.) 



 

  

EXKURZ  

 

zvláštní prezentace 
„Vztah ústavní stížnosti  

a dovolání“



 

Výjimky z nepřípustnosti ústavní stížnosti (§ 75 

odst. 2) 

 
§ 75 odst. 2: Ústavní soud neodmítne přijetí ústavní 

stížnosti, i když není splněna podmínka podle 

předchozího odstavce, jestliže 
 

a) stížnost svým významem podstatně přesahuje 

vlastní zájmy stěžovatele a byla podána do jednoho 
roku ode dne, kdy ke skutečnosti, která je předmětem 

ústavní stížnosti, došlo, nebo 
  

b) v řízení o podaném opravném prostředku dochází ke 

značným průtahům, z nichž stěžovateli vzniká nebo 

může vzniknout vážná a neodvratitelná újma. 



 

 

 

 
 

 

K písm. a): Jedná se o situaci, kdy opravný prostředek 
nebyl podán a rozhodnutí (soudu I. stupně) se tak 

stane „konečným“. Nejedná se o situaci, kdy opravný 

prostředek byl podán a dosud o něm nebylo 
rozhodnuto. (podrobně Šimíček) 



 

Účastníci a vedlejší účastníci řízení 

 

§ 76 
 (1) Účastníky řízení o ústavní stížnosti jsou 

stěžovatel a státní orgán nebo jiný orgán veřejné 

moci, proti jehož zásahu ústavní stížnost směřuje. 
  

 (2) Vedlejšími účastníky jsou ostatní účastníci 

předchozího řízení, z něhož stížností napadené 
rozhodnutí vzešlo. Šlo-li o trestní řízení, jsou vedlejšími 

účastníky strany tohoto řízení. 

 
- postavení vedlejšího účastníka je možno se vzdát 



 

 

Je-li navrhováno zrušení rozhodnutí 3 stupňů soudů, 

jsou účastníky: 
1. Nejvyšší soud 

2. Krajský soud 

3. Okresní soud 
4. Vedlejším účastníkem je druhá strana sporu  

(SZ, zúčastněná osoba, poškozený). 

 
- Je-li navrhováno zrušení pouze rozhodnutí dovolacího 

soudu, nižší soudy nejsou ani vedlejšími účastníky. 

- V praxi se však s účastníky a vedlejšími účastníky 
(před odmítnutím ústavní stížnosti) příliš nejedná.  



 

 

Obligatorní zastoupení před Ústavním soudem 
 

§ 29 

 Účastník nebo vedlejší účastník se může dát v řízení 
před Ústavním soudem zastupovat pouze advokátem 

v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. V téže věci 

může mít jen jednoho zástupce. 
  

§ 30 

  (1) Fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo 
jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem 

musí být zastoupeny advokátem v rozsahu 

stanoveném zvláštními předpisy. 
 



 

 

 

§ 31 
 

 (1) Zástupce účastníka podle § 29 a § 30 odst. 1 

není oprávněn se dát v řízení před Ústavním soudem 
zastoupit advokátním koncipientem. [do 31. 3. 

2004 „dalším zástupcem“] 

  
 (2) V plné moci k zastupování podle § 29 a § 30 

odst. 1 musí být výslovně uvedeno, že je udělena 

pro zastupování před Ústavním soudem. 



 

 zastoupení od počátku řízení, ústavní stížnost musí 

být sepsána advokátem X vytvořená praxe 

Ústavního soudu, že nezastoupeného stěžovatele 
vyzývá k „odstranění vad“ 

 připuštěna substituce (dříve dokonce substituční 

doložka v plné moci jako „vada návrhu“) 
 zastoupen musí být i stěžovatel, který se sám 

advokátem 

 speciální plná moc 
 praxe nejednotná v otázce, zda lze akceptovat plnou 

moc, která byla podepsána před tvrzeným zásahem 

do základního práva, trend tolerující 
 určení ČAK nenahrazuje plnou moc 

 

 



 

 

 

Další návrhy spojené s ústavní stížností  
(akcesorické, procesní) 

 

1. přednostní projednání pro naléhavost (§ 39) 
- je-li hrozba těžko odčinitelné újmy, omezení osobní 

svobody apod. 

- v praxi řešeno i neformálním přednostním 
projednáním 



 

 

 

2. spojení s návrhem na zrušení zákona nebo 
jiného právního předpisu (§ 74) 

- aplikací předpisu musela nastat skutečnost, která je 

předmětem ústavní stížnosti a zákon je podle 
stěžovatele v rozporu s ústavním zákonem (jinak 

neoprávněný navrhovatel) 

- konkrétní kontrola norem 
- není-li ústavní stížnost odmítnuta, senát řízení 

přeruší a předloží návrh plénu 

- vyhovění návrhu na zrušení části zákona 
neznamená automaticky vyhovění ústavní stížnosti 



 

 

 

 
3. náhrada nákladů zastoupení státem (§83) 

- odůvodňují-li to osobní a majetkové poměry 

stěžovatele a nebyla-li ústavní stížnost odmítnuta, 
soudce zpravodaj rozhodne na návrh stěžovatele, že 

náklady na jeho zastoupení zcela nebo zčásti zaplatí 

stát. 



 

 

 

4. úhrada nákladů řízení účastníkem (§ 62 odst. 4) 
 - Ústavní soud může v odůvodněných případech 

podle výsledků řízení usnesením uložit některému 

účastníkovi, aby zcela nebo zčásti nahradil jinému 
účastníkovi jeho náklady řízení. 

- nenastupuje automaticky, zvláštní okolnosti 

- náklady účastníků řízení jsou zejména hotové 
výdaje účastníků a jejich zástupců, ztráta na výdělku 

účastníků a odměna za zastupování. 



 

 

 

 
5. odklad vykonatelnosti (§ 79 odst. 2)  

- Ústavní soud může na návrh stěžovatele odložit 

vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to 
nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a 

jestliže by výkon rozhodnutí nebo uskutečnění 

oprávnění, přiznaného rozhodnutím třetí osobě, 
znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než 

jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout 

jiným osobám. 



 

 

 

6. předběžné opatření (§ 80 odst. 1) 
- směřuje-li ústavní stížnost proti jinému zásahu 

orgánu veřejné moci, než je rozhodnutí, může 

Ústavní soud k odvrácení hrozící vážné škody nebo 
újmy, k zabránění hrozícímu násilnému zásahu nebo 

z jiného závažného veřejného zájmu uložit orgánu 

veřejné moci, aby v zásahu nepokračoval. 
- rovněž pouze na návrh 



 

 

Rozhodnutí Ústavního soudu (§43) 

3) usnesení o  
a. odmítnutí pro neodstranění vad (soudce zpravodaj) 

b. odmítnutí pro podání po lhůtě (soudce zpravodaj) 
c. odmítnutí pro podání někým zjevně neoprávněným 

(soudce zpravodaj) 

d. odmítnutí pro nepříslušnost Ústavního soudu (soudce 
zpravodaj) 

e. odmítnutí pro nepřípustnost (soudce zpravodaj) 
f.      odmítnutí pro zjevnou neopodstatněnost (senát) 
 

4) nález 
a. vyhovující 
b. zamítavý 



 

 

 

Odmítnutí pro neodstranění vad  
- stěžovatel není zastoupen advokátem 

- ústavní stížnost je sepsána advokátem, není 

přiložena plná moc 
- ústavní stížnost je nesrozumitelná, část chybí 

- není přiložen dostatečný počet stejnopisů 

- není přiložena kopie rozhodnutí o posledním 
prostředku ochrany práva 

- stěžovatel je vyzván (poučen), aby vady ve lhůtě 

odstranil 
- ze strany advokáta nepostačí pouze předložit plnou 

moc, musí předložit vlastní návrh; ve výjimečných 

případech může odkázat na stěžovatelovo podání 



 

 

 

Odmítnutí pro podání po lhůtě 
- Ústavní soud zjistí ze samotné ústavní stížnosti a 

jejích příloh 

- případně ověří ve spisu soudu I. stupně 
- odmítne bez další korespondence s účastníkem 



 

 

 

Odmítnutí pro podání někým zjevně 
neoprávněným 

- pokud se jedná o zjevně neoprávněnou osobu 

(rodinný příslušník, sousedka, advokát bez 
zmocnění) 

- není možná ochrana cizích práv 

- organizace nemůže podat ústavní stížnost v zájmu 
svých členů 



 

 

 

Odmítnutí pro nepříslušnost Ústavního soudu 
- všechny návrhy, které požadují něco jiného, než 

„zrušení rozhodnutí“ nebo „zákaz porušovat práva“ 

- sporné: konstatování porušení základního práva; 
není důvod k odmítnutí, ovšem praxe ÚS je rozdílná 

při formulaci výroků 

- požadavek na změnu napadeného rozhodnutí; 
meritorní rozhodnutí; konstatování práva či stavu;  



 

 

 

Odmítnutí pro nepřípustnost 
- nevyčerpání opravných prostředků ve formálním či 

materiálním smyslu (viz dříve) 

- návrh na zrušení usnesení Ústavního soudu 



 

 

 

Odmítnutí pro zjevnou neopodstatněnost 
 

- nejčastější důvod odmítnutí 

- kvazimeritorní posouzení 
- procesně jednoduchý postup 

- zvláštní postavení v rámci ZÚS 

o rozhoduje senát (do roku 1998 zpravodaj) 
o rozhoduje všemi hlasy (pro nález postačí 2 ze 3)  

- akademickou sférou bývá praxe ÚS kritizována, 

neboť odmítnutím je nahrazováno zamítnutí 



 

 

 

 
Typické důvody „zjevné neopodstatněnosti“ 

 

- přehodnocování dokazování, s výjimkou 
extrémního rozporu mezi  

o důkazy a skutkovými závěry 

o skutkovými závěry a právním hodnocením 
- pouhý nesouhlas s výsledkem předchozího řízení 

- tvrzené porušení jednoduchého práva, které 

nemá protiústavní rozměr 



 

 

 

Další příklady nesprávné argumentace 
 

 paušální uplatnění námitek z předchozího řízení 

 vytknutí (procesních) vad, které byly zhojeny  
(= neaktuální zásah) 

 

 
 

Můj odhad: 5-10 % návrhů vůbec nepsal právník 

(často se týká drobných obchodních sporů nebo 
rodinného práva) 

 



 

 

 

 
Věcné (meritorní) projednání 

 

- nálezem 
 zamítne 

 vyhoví 

 zčásti vyhoví a zčásti zamítne 



 

 

 

Vyhovění 
 

- ÚS vysloví, které ústavní právo bylo porušeno a 

jakým zásahem k tomu došlo 
 

- zruší napadené rozhodnutí 

 
- příp. zakáže orgánu, aby v porušení práva 

pokračoval (jiný zásah) + obnovení stavu před 

porušením 
 

Petit formulovat ve smyslu § 82 ZÚS. 



 

 

 

Práce s judikaturou 
- závazný je pouze nález 

- usnesení odráží praxi, právní názor může být 

později Ústavním soudem změněn 
- právní názor obsažený v nálezu může být změněn 

toliko postupem podle § 23 (stanovisko pléna) 

- při dvou rozporných nálezech rozhoduje 
 stáří nálezu 

 zaměření nálezu  

  (nosné důvody X názor nad rámec) 
 soulad s dalšími nálezy 



 

 

 

Slovníček 
 

kautela = právní záruka 

(„porušení ústavních kautel“) 
ratio decidendi = nosné (podstatné) důvody 

rozhodnutí 

obiter dictum = kromě již uvedeného; doplňující část 
odůvodnění 

separátní votum = odlišné stanovisko soudce 

dissenting opinion X concurring opinion 



 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost 
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