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Věc: Rozhodnutí vedoucí Samostatného oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké
sněmovny o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ze dne 3. listopadu 2021
___________________________________________________________________________

Rozhodnutí
Vedoucí Samostatného oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny ve věci
žádosti Mgr. Venduly Zahumenské, Ph.D., nar. 28. prosince 1981, trvale bytem Lidická 700/19,
602 00 Brno, dále jen „žadatelka“, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o svobodném přístupu k informacím“)

rozhodla takto:

Žádost žadatelky, přijatá povinným subjektem dne 3. listopadu 2021, o poskytnutí informací
týkajících se stavu proočkovanosti členů Poslanecké sněmovny proti nemoci covid-19, se podle
§ 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím
odmítá.
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Odůvodnění:
Kancelář Poslanecké sněmovny jako povinný subjekt přijala dne 3. listopadu 2021
prostřednictvím datové schránky žádost žadatelky o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím.
Prostřednictvím své žádosti žadatelka požaduje sdělení informace o tom, kolik poslanců je
očkováno či tzv. rozočkováno proti nemoci covid-19.
V souladu s Příkazem č. 4/2010 vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny, v platném znění,
je k vyřízení žadatelčiny žádosti příslušné Samostatné oddělení styku s veřejností Kanceláře
Poslanecké sněmovny.
Povinný subjekt žádost posoudil a tímto konstatuje, že údaje o zdravotním stavu fyzických osob
náleží dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) do speciální kategorie tzv.
citlivých osobních údajů, a jejich zpracování podléhá mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu
u obecných údajů.
Současně povinný subjekt konstatuje, že mandát poslance v souladu s Ústavou České republiky
a souvisejícími právními předpisy vzniká zvolením, nejedná se tedy o pracovněprávní vztah,
v němž je zaměstnavatel oprávněn u osoby zaměstnance požadovat provedení vstupní či
periodické lékařské prohlídky a zdravotní údaje z ní vzešlé je potom oprávněn zpracovávat.
Takovým zákonným oprávněním Kancelář Poslanecké sněmovny vůči poslankyním a
poslancům nedisponuje.
Kancelář Poslanecké sněmovny je v souladu s §117 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny servisní organizací, která plní úkoly spojené s odborným, organizačním a
technickým zabezpečením činnosti Sněmovny, jejích orgánů a funkcionářů, poslanců a
poslaneckých klubů a poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky.
Kancelář Poslanecké sněmovny však nedisponuje žádným zákonným oprávněním zjišťovat a
zpracovávat citlivé osobní údaje o fyzických osobách – členech Poslanecké sněmovny a
takovéto údaje u ní tedy neexistují. Z uvedeného důvodu není Kancelář Poslanecké sněmovny
oprávněna ani schopna zjistit počty poslanců plně či částečně očkovaných proti nemoci covid19.
Z důvodu neexistence informací, o jejichž sdělení žadatelka žádá, nemůže povinný subjekt její
žádosti vyhovět. Neexistence požadovaných informací představuje v souladu s příslušnou
judikaturou tzv. faktický důvod pro odmítnutí žádosti.
Na základě všech výše uvedených skutečností tedy povinný subjekt rozhodl tak, jak je ve
výroku tohoto rozhodnutí uvedeno, a to v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o
svobodném přístupu k informacím, který stanoví, že „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen
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zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě
o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží“.

Poučení o opravném prostředku:
Podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení
žadateli. Odvolání se podává vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny prostřednictvím
Samostatného oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecké sněmovny, Sněmovní 176/4,
118 26 Praha 1.
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