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Ústavní soud požádal Českou advokátní komoru o součinnost ve věci prokazování doručení 

rozhodnutí Ústavního soudu pro účely posouzení včasnosti stížnosti k Evropskému soudu pro 

lidská práva (dále jen „Soud“). 

Počínaje 1. lednem 2014 vstoupila v platnost nová pravidla týkající se podávání 

individuálních stížností k Soudu, přičemž tato pravidla kladou na stěžovatele, resp. jejich 

zástupce zvýšené nároky co do úplnosti stížnosti a jejích příloh, a to včetně prokazování 

doručení rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva, jímž bývá zpravidla ústavní 

stížnost. 

Na Ústavní soud se opakovaně obracejí advokáti se žádostí o vyznačení doložky 

vykonatelnosti, a to buď na stejnopis rozhodnutí Ústavního soudu, nebo o vyznačení doložky 

elektronické, z níž je patrné doručení rozhodnutí Ústavního soudu právnímu zástupci 

stěžovatele. Ústavní soud je po technické stránce připraven žádostem advokátů vyhovět, jde 

však o nadbytečnou administrativní i finanční zátěž, neboť pro účely prokázání doručení 

rozhodnutí Ústavního soudu postačuje Soudu vytištění kopie doručenky z datové 

schránky stěžovatelova advokáta, kterou není třeba dále ověřovat. Tato povinnost navíc 

nastupuje především v případě, že je stížnost k Soudu podána po uplynutí 6 měsíců ode 

dne, který je uveden jako datum rozhodnutí Ústavního soudu; při podání stížnosti do 6 

měsíců ode dne rozhodnutí Ústavního soudu má Soud lhůtu za zachovanou i bez 

přiložené doručenky. 

Primární povinnost prokazovat datum doručení rozhodnutí Ústavního soudu má advokát 

stěžovatele a teprve v případě, že z technických důvodů není možné doručení prokázat kopií 

doručenky z datové schránky, může prokazování doručení napomoci Ústavní soud 

vyznačením doložky vykonatelnosti. 

Ústavní soud proto apeluje na stěžovatele a zejména jejich právní zástupce, zda by před 

podáním žádosti o vyznačení doložky Ústavním soudem zvážili využití výše uvedeného 

neformalizovaného a pro ně snadno dostupného způsobu prokázání okamžiku doručení 

rozhodnutí Ústavního soudu, případně aby právní zástupci svým klientům poskytovali v 

této věci součinnost. 

 


