
 V Praze dne 4. dubna 2016 
                                                                                              Č. j.: KPR 2106/2016 

Věc: poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

         Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 30. března 2016 žádost                     o 
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, v níž žadatelka požaduje o 

1. Nahlédnutí do částečných úředních materiálů (popřípadě zaslání kopií listin) spojených 
s výkonem veřejné funkce soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Josefa Fialy, CSc., z 
období výkonu funkce od roku 2015. Jedná se o usnesení Senátu Parlamentu ČR, 
vyslovení souhlasu s jeho jmenováním soudcem Ústavního soudu, jeho jmenování do 
funkce soudce Ústavního soudu prezidentem, slib soudce Ústavního soudu a souhlas 
kandidáta s výkonem funkce soudce Ústavního soudu. 

2. Nahlédnutí do částečných úředních materiálů (popřípadě zaslání kopií listin) spojených 
s výkonem veřejné funkce soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Jana Filipa, CSc., 
z období výkonu funkce od roku 2013. Jedná se o jmenování soudce Ústavního soudu 
prezidentem republiky a dále o slib soudce Ústavního soudu.   

V návaznosti na to v příloze zasíláme příslušné kopie těchto dokumentů: 

1. Usnesení Senátu Parlamentu ČR č. 281/2015 k žádosti prezidenta republiky o vyslovení 
souhlasu se jmenováním prof. JUDr. Josefa Fialy, CSc., soudcem Ústavního soudu. 

2. Jmenovací dekret prezidenta republiky ze dne 17. prosince 2015, kterým jmenuje prof. 
JUDr. Josefa Fialu, CSc., soudcem Ústavního soudu. 

3. Slib soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Josefa Fialy, CSc., ze dne 17. prosince 2015. 
4. Prohlášení prof. JUDr. Josefa Fialy, CSc., o souhlasu s kandidaturou na funkci soudce 

Ústavního soudu.  
5. Jmenovací dekret prezidenta republiky ze dne 3. května 2013, kterým jmenuje prof. JUDr. 

Jana Filipa, CSc., soudcem Ústavního soudu. 

6. Slib soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Jana Filipa, CSc., ze dne 3. května 2013. 
              
 S pozdravem                                    
                                                                                                   JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                          ředitel Odboru legislativy a práva


