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V Brně dne 2. března 2010 
Sp. zn. Spr. ÚS 144/10 

Vážený pane Krejzo, 

obdrželi jsme Vaše podání nadepsané „stížnost proti Ústavního [sic!] soudu 
České republiky, který podle § 163a zák. 140/1931 Sb. [sic!], Trestního zákona [sic!] se 
účastní na zločinném spolčení. Ústavní soud ČR úmyslně porušuje lidská práva", které 
činíte jménem svým a jménem několika dalších osob v souvislosti s řízením IV. ÚS 
893/09 o ústavní stížnosti, která byla usnesením Ústavního soudu ze dne 30. června 
2009 odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost. Tvrdíte mimo jiné, že Ústavní soud 
„v odůvodnění vychází ze skutečností, které se nikdy nestali [sic!] a Ústavní soud si je 
vymyslel s cílem lživě a úmyslně poškodit stěžovatele, ... že se [stěžovatelé] cítí být 
uraženi odůvodněním Ústavního soudu, ...že Ústavní soud ... úmyslně lže ...", dále 
hovoříte o „podvodném odůvodnění Ústavního soudu", o tom, že je „účelovou 
nápomocí organizovanému zločinu", že se Ústavní soud „prokazatelně účastní na 
organizovaném zločinu ... a tvoří zločinné spolčení s cílem poškodit stěžovatele" a 
žádáte o „potrestání Ústavního soudu". 

Ktomu z pověření předsedou Ústavního soudu uvádím toliko následující. 
Rozhodnutí Ústavního soudu je konečné a nelze je nijak zvrátit ani změnit. Dovedu 
pochopit Váš nesouhlas s rozhodnutím, kterým Vám nebylo vyhověno, to Vás však 
neopravňuje k hrubě urážlivým výpadům proti Ústavnímu soudu a jeho soudcům. 
Upozorňuji Vás v této souvislosti na § 61 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním 
soudu, podle něhož tomu, kdo ... učinil hrubě urážlivé podání, může předseda Ústavního 
soudu, rozhoduj e-li ve věci plénum, nebo předseda senátu, rozhoduj e-li ve věci senát, 
uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 100 000 Kč.". 

S ohledem na obsah Vašeho podání konstatuji, že jde zjevně o zneužití práva 
obracet se na Ústavní soud, a proto je bez dalšího zkoumání zakládám. 

S pozdravem 

Tomáš Langášj 
generální sekretář Ústavního, udu 
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