
- 125 - 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Dotazník pro zástupce poslaneckých klubů 

Příloha č. 2 Usnesení o ustavení klubu Úsvit přímé demokracie v VII. vol. období 

Příloha č. 3 Kodex pirátského poslance a teze poslaneckého klubu 

Příloha č. 4 Správní žaloba na KPS k Městskému soudu v Praze 

  



- 126 - 
 

Příloha č. 1 Dotazník pro zástupce poslaneckých klubů 



- 127 - 
 

 



- 128 - 
 

  



- 129 - 
 

 



- 130 - 
 

 



- 131 - 
 

 



- 132 - 
 

 



- 133 - 
 

Příloha č. 2 Usnesení o ustavení klubu Úsvit přímé demokracie218 
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 Dokument poskytnut KPS na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
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Příloha č. 3 Kodex pirátského poslance a teze poslaneckého klubu
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Příloha č. 4 Správní žaloba na KPS k Městskému soudu v Praze219 

 

ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ  
 

Městský soud v Praze 
Spálená 2, 120 00 Praha 

 
Žalobce:  Lukáš Lev Červinka 

 nar. 25. 7. 1991 

 Komenského 11, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Žalovaný:  Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 Sněmovní 4, 118 26 Praha 
  
 
Věc: Žaloba proti rozhodnutí vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky (dále jen „KPS“) o odvolání proti rozhodnutí vedoucí Samostatného odd. styku 
s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o částečném 
odmítnutí žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na částečné poskytnutí informace povinným 
subjektem dle § 16a odst. 1 písm. c) zk. č. 106/1999 Sb. 
 
 
Přílohy: 

kopie žádosti o informace, 

kopie sdělení Samostatného odd. styku s veřejností KPS ze dne 15. 9. 2017, 

kopie doplňující žádosti o informace ze dne 15. 9. 2017, 

kopie rozhodnutí vedoucí Samostatného odd. styku s veřejností KPS o částečném 
odmítnutí,  

kopie odpovědi s poskytnutím informace v rozsahu, ve kterém nedošlo k částečnému 
odmítnutí, 

kopie odvolání žadatele,  

kopie rozhodnutí vedoucího KPS o zamítnutí odvolání žadatele 

žádost o osvobození od soudního poplatku 

 
I. Dosavadní průběh řízení 

 Dne 1. 9. 2017 jsem podal e-mailem žádost o následující informace: 

1. zápisy o ustavení poslaneckých klubů dle §77/7 zk. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 
Poslanecké sněmovny, které jsou zasílány jednotlivými poslaneckými kluby sekretariátu 
předsedy Sněmovny, spolu s oznámením o názvu klubu, jméně a příjmení předsedy a 

                                                 
219

 Žaloba zde bez příloh. 
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místopředsedů klubu (atd.), které je poskytováno dle stejného ustanovení Jednacího řádu 
Sněmovny; 

2. veškeré peněžní deníky, které poslanecké kluby předávají Kanceláři Sněmovny dle bodu 
IV.6 Pravidel hospodaření poslaneckých klubů, poskytnuté poslaneckými kluby v tomto 
volebním období. 

Povinný subjekt vyřídil žádost co do bodu I.1. sdělením zaslaným dne 15. 9. 2017 
poskytnutím zápisů z ustavení jednotlivých klubů a krátkým sdělením o kontrole 
hospodaření poslaneckých klubů, zcela však přitom opomíjíc bod 2. mé žádosti vztahující 
se k peněžním deníkům. Téhož dne došlo z mé strany k žádosti o doplňující informace o 
kontrole hospodaření poslaneckých klubů a opětovné žádosti o poskytnutí peněžních 
deníků. 

Dne 22. 9. 2017 mi povinný subjekt poskytl odpověď týkající se procesu kontroly 
hospodaření poslaneckých klubů, která reagovala na mou žádost o doplňující informace, a 
ve zbytku mé žádosti z 1. 9. 2017 vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti č. j. 
PS2017/9683, ve kterém žadateli sdělil, že žádost o poskytnutí informace ve věci 
hospodaření poslaneckých klubů se podle §15 odst. 1 zk. č. 106/1999 Sb. částečně odmítá 
a to v části týkající se poskytnutí peněžních deníků poslaneckých klubů. 

 Dne 6. 10. 2017 proti tomuto rozhodnutí podal žadatel odvolání k povinnému 
subjektu, adresovanou vedoucímu KPS. 

 Dne 26. 10. 2017 vydal nadřízený správní orgán v zákonné lhůtě rozhodnutí o 
zamítnutí odvolání, č. j. VKPS11209/2017, a napadené rozhodnutí potvrdil. Ve svém 
rozhodnutí argumentoval, že žadateli byl poskytnut podrobný popis prováděných kontrol a 
auditů. Zdůraznil, že čerpání celkových výdajů je možno dohledat ve Státním závěrečném 
účtu v kapitole 302. A v neposlední řadě zopakoval argument Samostatného odd. styku 
s veřejností KPS, že peněžní deníky jsou pouze pomocnou evidencí, která slouží jako 
podklad k vedení účetnictví. A kromě toho obsahují mj. i označení příjemce platby, který je 
tímto jednoznačně identifikovatelný, přičemž k poskytnutí osobních údajů třetích osob je 
nezbytný jejich souhlas, kterýžto KPS nemá k disposici. Rozhodnutí bylo žalobci doručeno 
dne 30. 10. 2017. 

II. Žalobní důvody 
 
 Žalobce tímto napadá všechny výroky rozhodnutí vedoucího KPS o odvolání proti 
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace č.j. 9683/2017 ze dne 22. 9. 2017. 

 Argumentace žalovaného je v celku i jednotlivostech zcela nesprávná a je v rozporu 
s dikcí zákonné úpravy, dosavadní judikatury Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu 
a principy účinné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky veřejností. 

 Žalobce opakovaně označuje peněžní deníky za pouhý podklad k vedení účetnictví, 
což je dle jeho názoru vylučuje z okruhu informací, které dle zk. č. 106/1999 Sb. je povinen 
poskytovat, nicméně toto své tvrzení neopírá o žádnou zákonnou úpravu ani judikaturu. 
Sám přitom připouští, že peněžní deníky zachycují nakládání s veřejnými prostředky a tedy 
zcela evidentně tak spadá do působnosti zk. č. 106/1999 Sb. 
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 Žalobce dále opírá svou argumentaci o skutečnost, že je možno dohledat čerpání 
celkových výdajů ze Státního závěrečného účtu, opomíjí však fakt, že z těchto zdrojů lze 
zjistit pouze kolik bylo prostřednictvím poslaneckých klubů čerpáno veřejných prostředků, 
nikoli však, na co tyto prostředky byly využity. To je přitom samotné meritum kontroly 
hospodaření s veřejnými prostředky ze strany veřejnosti a zákona o svobodném přístupu 
k informacím, jak upozorňuje NSS v rozsudku ze dne 9. 12. 2004 č.j. 7 A 118/2002 
„Smyslem tohoto ustanovení (tj. §9 odst. 2 zk. č. 106/1999 Sb.)  je umožnit veřejnou 
kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky.“, který se sice vztahuje k omezení 
poskytování informací z důvodu obchodního tajemství, nicméně principielně pokrývá 
poskytování informací jako takových. NSS dále ve výše uvedeném rozsudku ve své 
argumentaci pokračuje, kdy říká, že „jelikož samotná informace o ceně nevypovídá o 
způsobu hospodaření, je nutné společně s ní vždy poskytnout alespoň rámcovou informaci 
o předmětu plnění, za něž se cena poskytuje, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení 
hospodárnosti využití veřejných prostředků.“ V tomto ohledu si lze jen těžko představit, jak 
by mohlo být poskytnutí informací pouze o celkové výši čerpání ve světle tohoto názoru 
NSS dostačující.  

 Posledním argumentem, o který žalobce opírá své rozhodnutí, je skutečnost, že 
poskytnutím peněžních deníků by došlo k poskytnutí osobních údajů o příjemcích veřejných 
prostředků, čemuž by potřeboval jejich souhlas, kterážto však nemá. NSS se však i v tomto 
ohledu již několikrát vyjádřil naprosto jasně a stejně jasně je koncipován i samotný zákon o 
svobodném přístupu k informacím, když praví v §8b odst. 1 „Povinný subjekt poskytne 
základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.“ Výjimkou z této povinnosti 
je pak poskytování veřejných prostředků dle zákonů v oblasti sociální, poskytování 
zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního 
spoření a státní pomoci při obnově území, což rozhodně není případ poslaneckých klubů. 
NSS naopak v této souvislosti v rozsudku č.j. 5 AS 64/2008 ze dne 1. 6. 2010 zdůrazňuje, že 
„výluka z informační povinnosti je v druhém případě upravena autonomně, a to v § 8b odst. 
2 informačního zákona, byť toto ustanovení sleduje obdobný cíl jako obecné ustanovení § 
10 tohoto zákona. Rozdílná míra ochrany zakotvená v obou ustanoveních a v tomto směru 
poněkud slabší postavení příjemce veřejných prostředků je dáno především zájmem na 
transparentnosti poskytování veřejných prostředků a nutností jeho účinné veřejné kontroly. 
Zákonodárce tak při střetu ústavního práva na informace podle čl. 17 odst. 1 Listiny a 
ústavního práva na ochranu soukromí podle čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny zohlednil specifické 
postavení příjemců veřejných prostředků a sdělení některých jejich osobních údajů v 
souvislosti s tímto připustil.“ Je přitom nasnadě, že skutečným příjemcem veřejných 
prostředků nejsou sami poslanecké kluby, sdružení bez právní subjektivity, které jsou 
povinny nevyčerpané veřejné prostředky vrátit Poslanecké sněmovně, ale právě finální 
příjemci, kteří klubům za tyto prostředky poskytují protiplnění, zvláště vezmeme-li v potaz 
jak příjemce veřejných prostředků charakterisuje NSS v rozsudku ze dne 27. 5. 2011 č.j. 5 
AS 57/2010: „ „příjemcem veřejných prostředků“ je podle § 8b odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím jakákoli osoba, které je vyplacena byť i jen minimální částka z 
veřejných rozpočtů.“ 

V souvislosti s neposkytnutím informací o příjemcích veřejných prostředků z důvodu 
ochrany osobních údajů nelze nezmínit nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2017 sp. zn. IV. 
ÚS 1378/16. Ústavní soud ve věci poskytování informací o platech státních zaměstnanců 
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stanovil, že při poskytování výše uvedených informací musí být kumulativně splněny 
následující podmínky: 

„a) účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu; 
b) informace samotná se týká veřejného zájmu; 
c) žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. "společenského 
hlídacího psa"; 
d) informace existuje a je dostupná. 
Nejsou-li všechny tyto podmínky splněny, potom odmítnutí poskytnout žadateli informaci o 
platu a odměnách zaměstnance není porušením povinnosti státních orgánů a orgánů 
územní samosprávy poskytovat přiměřeným způsobem informace o své činnosti, 
vyplývající z článku 17 odst. 5 Listiny.“ 

Informace požadované žalobcem splňují všechny čtyři body vytyčené Ústavním soudem: 

a) Informace jsou požadovány v rámci vypracovávání diplomové práce, která má 
zpracovat doposud opomíjenou oblast úlohy a postavení poslaneckých klubů 
v ústavním systému ČR z hlediska ústavněprávního; 

b) Poslanecké kluby hrají v parlamentním systému naprosto zásadní úlohu a potřeba 
kontroly jejich hospodaření s veřejnými prostředky je tak nejen zcela legitimní, ale 
naprosto zásadní pro zdravé a transparentní demokratické prostředí; 

c) Akademická obec, a její činnost, včetně svobodného vědeckého bádání, patří mezi 
pilíře demokratické společnosti a její působení, spolu s občanskou společností a 
novináři, přispívá k zachovávání a rozvoji demokratických hodnot a vyvolávání 
celospolečenské diskuse. Akademická obec tak bezesporu, jak nám ukázaly i roky 
1939 a 1989, patří mezi „společenské hlídací psy“; 

d) Existence informace, tj. peněžních deníků, a její dostupnost je dána nejen 
usnesením Poslanecké sněmovny o Pravidlech hospodaření poslaneckých klubů, 
ale tato skutečnost není ani rozporována povinným subjektem. 

Nález Ústavního soudu se zabýval konkrétní situací poskytování informací o platech 
státních zaměstnanců, nikoli obecným poskytováním informací o příjemcích veřejných 
prostředků, nicméně splňuje-li žadatel všechny podmínky, které Ústavní soud shledal za 
nezbytné pro poskytování mnohem citlivějších osobních informací, nežli požaduje žalobce, 
pak jejich splnění je bezesporu jen dalším argumentem zdůrazňujícím povinnost povinného 
subjektu informace o hospodaření poslaneckých klubů, a spolu s tím o příjemcích veřejných 
prostředků, poskytnout. 

Opominout nelze ani skutečnost, že mluvíme-li o poslaneckých klubech a jejich hospodaření 
s veřejnými prostředky, je veřejný zájem na transparentnosti a účinné kontrole ze strany 
veřejnosti nabíledni. Jsou to totiž právě poslanecké kluby, které zajišťují disciplinovanost 
jednotlivých poslanců a podporu pro konkrétní zákony, a je celospolečenským zájmem 
každé demokratické společnosti, aby veřejnost mohla dohlížet, za co tyto kluby utrácejí 
veřejné prostředky, kdo je finálním příjemcem těchto prostředků a takovéto počínání klubů 
podrobit i režimu politické odpovědnost ve volbách. Ujištění Kanceláře Poslanecké 
sněmovny, že nebyly zjištěny žádné nedostatky ani při pravidelné kontrole ani při auditu, 
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jsou zcela nedostačující, jednak proto, že podrobné výsledky takovýchto kontrol nejsou 
veřejné a jednak proto, že takováto kontrola, podle informací poskytnutých KPS, řeší pouze 
otázku legality, nikoli hospodárnosti. (Zcela stranou pak ponechávám skutečnost, že ve 
Státním závěrečném účtu pro rok 2015 v kapitole 302 – Poslanecká sněmovna, v sekci 
Kontrolní činnost se poslaneckým klubům věnuje pouze bod CH, podle kterého KPS 
kontrolovala pouze způsob výpočtu částky zasílané klubům a jejich včasné odeslání.) 
Otázka, zdali nedochází díky těmto veřejným prostředkům k provázání poslaneckých klubů 
s konkrétními podnikatelskými subjekty, zda-li poslanecké kluby neproplácí služby jim 
poskytované jejich politickými stranami a nepřímo tak nevyvádí veřejné prostředky do 
stranických kas atp. však již KPS nekontroluje a dle zákona ani kontrolovat nemůže, jelikož 
velká část odpovědnosti poslaneckých klubů leží právě v oblasti odpovědnosti politické. 

III. Žalobní návrh 
 
 Z výše uvedených důvodů se žalobce domnívá, že byl rozhodnutím žalovaného 
zkrácen na svém právu na informace (§ 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní, ve znění pozdějších předpisů), tak jak je garantované čl. 17 Listiny základních práv 
a svobod a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žalobce proto 
navrhuje, aby soud vydal následující: 

 

R O Z S U D E K  

1. Rozhodnutí vedoucího KPS ze dne 26. 10. 2017 o odvolání proti rozhodnutí 
vedoucí Samostatného odd. styku s veřejností KPS o částečném odmítnutí 
žádosti o informace se zrušuje. 

2. Rozhodnutí vedoucí Samostatného odd. styku s veřejností KPS ze dne 22. 9. 
2017 o částečném odmítnutí žádosti o informace se zrušuje. 

3. Povinnému subjektu Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky se nařizuje informace poskytnout. 

4. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku nahradit žalobci 
náklady řízení. 

 
IV. 

 
 Pro účely výpočtu náhrady nákladů řízení žalobce sděluje, že není plátcem DPH. 
Žalobci nejsou známy žádné osoby zúčastněné na řízení. Žalobce souhlasí s rozhodnutím 
ve věci bez nařízení jednání. 
 
V Praze dne 29. 12. 2017 
 

Lukáš L. Červinka 
žalobce 

 

  


