ÚSTAVNÍ SOUD
JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO

Vážená paní
Alena Musilová
Nové Dvory – Hlíny 3440
738 01 Frýdek-Místek

V Brně dne 12. října 2018
sp. zn.: I. ÚS 2940/18

Vážená paní,
Ústavnímu soudu byla dne 30. 8. 2018 doručena Vaše ústavní stížnost, směřující proti
usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 28. června 2018 č. j. 1 KZN
3122/2018. Předmětná ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena prostřednictvím
Human Rights Defense z.s. NGO nevládní organizace.
V souladu s platným rozvrhem práce tato věc připadla jako soudci zpravodaji
JUDr. Davidu Uhlířovi.
Podle ustanovení § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
musíte být pro řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem na základě
speciální plné moci, ve které musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování
před Ústavním soudem. Zvolený advokát pak sepíše v souladu s ustanovením § 34 odst.
1 zákona o Ústavním soudu návrh na zahájení řízení.
Z Vašeho podání vyplývá, že advokátem zastoupena nejste, Vámi podaná ústavní
stížnost advokátem sepsána nebyla a není k ní ani přiložena plná moc advokáta pro
zastupování v řízení před Ústavním soudem.
Je zjevné, že výše uvedené požadavky na předložení plné moci a sepis ústavní stížnosti
advokátem, Vaše podání nesplňuje. V souladu s ustanovením § 41 odst. 1 písm. b)
zákona o Ústavním soudu Vás o tom vyrozumívám a k odstranění uvedených vad
návrhu stanovuji lhůtu do 16. 11. 2018.
Současně připomínám, že zákon o Ústavním soudu neumožňuje ustanovení advokáta z
úřední moci, avšak podle § 18c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších
předpisů, žadatel, jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, a který není ve
věci, v níž žádá poskytnutí právní služby, zastoupen jiným advokátem, má právo, aby
mu Česká advokátní komora určila advokáta k poskytnutí právní služby. Žádost o
právní službu pro fyzickou osobu lze podat pouze na formuláři uvedeném na stránkách
České advokátní komory, a to písemně na adresu Česká advokátní komora, pobočka v
Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno (www.cak.cz), případně Vám může být tento
formulář Českou advokátní komorou na základě Vaší žádosti zaslán. Při komunikaci

s českou advokátní komorou uvádějte shora uvedenou spisovou značku, která byla Vaší
ústavní stížnosti přidělena.
Nebudou-li vytknuté vady v uvedené lhůtě odstraněny, nebude moci být návrh věcně
projednán a Ústavní soud jej podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu
odmítne.

JUDr. Eva Petrilaková v. r.
asistentka soudce zpravodaje
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