JAK VYHLEDÁVAT NÁLEZY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Tento příspěvek by měl sloužit k základní orientaci v problematice toho, jak nalézt
konkrétní nález Ústavního soudu ČR.
V prvé řadě je třeba upozornit na systém označování nálezů Ústavního soudu.
Každý nález může být označen několika různými způsoby, podle toho, kde byl
publikován, případně jinak zpracován.
Patrně nejdůležitějším identifikačním údajem o nálezu je jeho signatura, kterou mu
přidělil Ústavní soud. Ze signatury je možné poznat, zda ve věci rozhodoval senát
ÚS, a případně který, nebo jeho plénum, a ve kterém roce byla věc Ústavnímu soudu
podána.
Např. viz nález Pl. ÚS 33/97 nebo nález I. ÚS 277/96
Na základě ustanovení § 59 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném
znění, jsou všechny nálezy publikovány ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního
soudu. V této sbírce mohou být publikována i usnesení, pokud tak rozhodne plénum
ÚS.
Každému nálezu publikovanému v této sbírce je přiřazeno číslo odpovídající jeho
pořadí v daném roce. Výše zmíněný nález Pl. ÚS 33/97 má tedy své další možné
označení jako nález č. 163 publikovaný v 9. svazku Sbírky nálezů a usnesení ÚS.
(Někteří autoři při odkazování na konkrétní nález někdy neuvádějí číslo svazku, ale
pouze rok, což může být matoucí, protože Ústavní soud o věci nemusí rozhodnout v
tomtéž roce, kdy mu byla podána. Vyhledání takového nálezu může být obtížné.
Můžete se také setkat s odkazem na svazek a jeho konkrétní stránku. Vyhledání
takového nálezu by nemělo způsobovat větší obtíže.)
Za podmínek stanovených § 57 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v
platném znění, jsou nálezy publikovány také ve Sbírce zákonů. Výše zmíněný
nález Pl. ÚS 33/97 byl takto publikován pod číslem 30/1998 Sb. Ve Sbírce zákonů
však nejsou publikována celá odůvodnění nálezů, a nejsou zde publikována
separátní vota. Naopak ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu najdete
kompletní znění nálezu, včetně separátních vot.
Nálezy, a případně usnesení Ústavního soudu ČR tak můžete získat z několika
různých zdrojů. Nejvhodnějším z nich je zmíněná Sbírka nálezů a usnesení
Ústavního soudu. Znáte-li číslo svazku a číslo nálezu, nebude jeho vyhledání činit
větší problém. Znáte-li pouze signaturu, bude třeba, abyste prošli všechny svazky z
příslušného roku, případně i z roku předchozího, a v rejstříku signatur nalezli
zařazení příslušného nálezu. Nejobtížnější situace může nastat, znáte-li pouze číslo
odpovídající zařazení ve Sbírce zákonů. Z jejího textu signaturu nálezu, ani jeho
zařazení ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu nezjistíte.

Máte-li přístup k internetu, využijte v takovém případě server
http://www.judikatura.cz, kde jsou zveřejňovány všechny nálezy Ústavního soudu
ČR.
Je třeba vyplnit kolonku "pramen" (nikoli "evidenční číslo"!). V případě, že zadáte
číslo ze Sbírky zákonů, zadávejte jej v následujícím tvaru: 30/1998 Sb.
Zadáváte-li signaturu, potom v tomto tvaru: Pl. ÚS 33/97
(Pozor, diakritika je naprosto nezbytná! Nemáte-li k dispozici české znaky, např. při
pobytu v cizině, zkopírujte si do schránky z nějaké české stránky, např. Ústavního
soudu, nebo této, velké "Ú". V opačném případě vám server ohlásí, že předpis nebyl
nalezen.)
Můžete zadat také údaj o čísle svazku a zařazení nálezu v něm, a to v této podobě:
Svazek 9 Nález 163.
V případě, že bude rozhodnutí úspěšně vyhledáno, na další stránce získáte kromě
údaje, který jste zadali (např. signaturu), také další dva identifikační údaje (tedy
zařazení v konkrétním svazku, a pokud bylo rozhodnutí publikováno ve Sbírce
zákonů, potom i toto jeho číslo). Znáte-li tedy pouze číslo ze Sbírky zákonů, nebude
pro vás s touto informací již obtížné nalézt rozhodnutí také ve Sbírce nálezů a
usnesení Ústavního soudu.
Identifikační údaje je nutné zadávat kompletní, včetně písmenného označení.
Tak se vyhnete nedopatření způsobeného tím, že v různých systémech značení
mohou mít dvě rozhodnutí totožné číselné označení.
Poznámka na závěr: po úspěšném zadání identifikačního údaje a zobrazení druhé
stránky je třeba kliknout na písmeno "A" - tím se vám ve zvláštním okně zobrazí text
dotyčného rozhodnutí.
Na tomto serveru jsou zveřejňována celá odůvodnění rozhodnutí, a také separátní
vota. Server je v zásadě elektronickou podobou zmíněné Sbírky nálezů a usnesení
Ústavního soudu.
Texty rozhodnutí můžete získat samozřejmě i z dalších zdrojů, zejména počítačových
programů, ne vždy však na základě takové šíře různých druhů identifikačních údajů.
Upozornění na tyto možnosti, stejně jako rozepisování všech možností, které
zmíněný server dává, by překročilo meze tohoto příspěvku, jehož účelem nebylo
podat vyčerpávající výklad.
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