
V Praze dne 2. listopadu 2021 
Č. j.: KPR 4498/2021 

Dne 18. října 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky (KPR), s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost pana o poskytnutí těchto 
informací: 

1. Kolik existuje originálů rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana ze dne 
14. října 2021 o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
na den 8. listopad 2021 (vyhlášeno pod č. 386/2021 Sb.), a zda jsou všechny tyto 
originály vlastnoručně podepsány prezidentem republiky Milošem Zemanem. 

2. Komu (kterým státním orgánům a funkcionářům) byly předány, popř. zapůjčeny 
exempláře tohoto rozhodnutí, a zda šlo o originály nebo kopie. 

3. Kdo a kdy předal prezidentu republiky na podpis listinu (nebo listiny) s tímto 
rozhodnutím. 

4. Žádám též o zaslání listiny s tímto rozhodnutím. 

KPR k tomu sděluje: 

K bodu 1 žádosti o informace 
Originál předmětného rozhodnutí je jeden a byl vlastnoručně podepsán prezidentem 
republiky. 

K bodu 2 žádosti o informace 
Originál předmětného rozhodnutí byl předán redakci Sbírky zákonů a kopie tohoto rozhodnutí 
předsedovi Poslanecké sněmovny. 

K bodu 3 žádosti o informace 
K předání došlo dne 14. října 2021 a předmětní rozhodnutí předal k podpisu prezidentovi 
republiky vedoucí KPR. 

K bodu 4 žádosti o informace 
Kopie předmětného rozhodnutí je uvedena v příloze. 

                                                                                                     JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                           ředitel Odboru legislativy a práva 

Příloha 



 



  

Doplnění žádosti: 
V Praze dne 4. listopadu 2021 

Č. j.: KPR 4498/2021 

Dne 18. října 2021 obdržela Kancelář prezidenta republiky (KPR), s odkazem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost, o poskytnutí informací, která se 
týkala rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny. KPR dne 
2. listopadu 2021 poskytla žadateli požadované informace. Dne 2. listopadu 2021 doplnil 
žadatel svou žádost o dva další dotazy, a to: 

1. Kde a u kterého státního orgánu se v současné době nachází originál listiny s rozhodnutím 
prezidenta republiky Miloše Zemana ze dne 14. října 2021 o svolání zasedání zasedání 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na den 8. listopad 2021 (vyhlášeno pod č. 
386/2021 Sb.), 

2. Zda originály listin s rozhodnutími prezidenta republiky, poté co jsou předány redakci 
Sbírky zákonů za účelem vyhlášení ve Sbírce zákonů, zůstávají u redakci Sbírky zákonů na 
Ministerstvu vnitra ČR, nebo jsou poté vráceny předkladateli (Kanceláři prezidenta 
republiky), popř. jsou předány jinému orgánu (a kterému). 

KPR k tomu sděluje: 

K bodu 1 
Originál listiny se nachází na Ministerstvu vnitra, oddělení Publikace Sbírky zákonů a Sbírky 
mezinárodních smluv. 

K bodu 2 
Originál rozhodnutí zůstává v redakci Sbírky zákonů na Ministerstvu vnitra. 

                                                                                                  JUDr. Václav Pelikán 
                                                                                      ředitel Odboru legislativy a práva


