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Odvolání
oprávněný:
Ing. Petr Žůrek - zastupitel obce Kostelec u Holešova, narozen 5.12.1959, bytem č.p. 73 Kostelec u
Holešova, DS: 6wpxg4i
povinný:
obec Kostelec u Holešova, DS: bs9bdhn
Kostelec u Holešova 11. listopadu 2021
Věc: Odvolání proti Rozhodnutí č.j. OUKUH-1149/2021
Dne 17.10.2021 jsem jako zastupitel obce zaslal datovou schránkou, dle § 82 zákona č. 128/2000
Sb., žádost o poskytnutí informací (příloha 1).
Dne 2.11.2021 jsem datovou schránkou od povinného obdržel dokument „Odpověď na žádost o
informace“ č.j. OUKUH-1119/2021 (příloha 2) datovaný dne 1.11.2021. Přílohou byly 2
dokumenty týkající se mlčenlivosti (viz příloha 3 a 4), které by se daly podřadit pod bod 1 mé
žádosti. K bodu 2 mé žádosti, kdy jsem „Žádal o konkrétní vymezení závazku mlčenlivosti
zastupitele obce Kostelec u Holešova jak z hlediska rozsahu tak i obsahu informací spadajících pod
mlčenlivost zastupitele.“, mi povinný neposkytnul žádné informace, ani nevydal rozhodnutí o
částečném odmítnutí žádosti.
Dne 3.11.2021 jsem datovou schránkou zaslal povinnému stížnost proti neposkytnutí informací,
jako jediný možný opravný prostředek, jelikož povinný nevydal rozhodnutí o částečném odmítnutí
mé žádosti v rozsahu neposkytnutých informací (viz příloha 5).
Dne 9.11.2021 jsem datovou schránkou od obce Kostelec u Holešova obdržel "Rozhodnutí" č.j.
OUKUH-1149/2021 datované dne 10.11.2021 (!), kdy povinný „žádost v části, požadující
„konkrétní vymezení závazku mlčenlivosti zastupitele obce Kostelec u Holešova jak z hlediska
rozsahu tak i obsahu informací spadajících pod mlčenlivost zastupitele“ dle § 2 odst. 4 InfZ
odmítá.“ V odůvodnění povinný uvádí „že Vámi požadované „konkrétní vymezení závazku
mlčenlivosti zastupitele obce Kostelec u Holešova jak z hlediska rozsahu tak i obsahu informací
spadajících pod mlčenlivost zastupitele“ jiné než ty, které Vám již byly poskytnuty, k dispozici
nemá, tudíž tuto informaci nemůže poskytnout.“. Dále povinný v odůvodnění uvádí „K Vaší žádosti
Vám byly poskytnuty dokumenty, týkající se mlčenlivosti, které jste vlastnoručně podepsal a které
povinný subjekt k dispozici má. Jedná se o Stanovení mlčenlivosti a Dodržování zásad s
nakládáním s osobními údaji“. (příloha 6).
V souladu s § 16 odst. 1 InfZ podávám odvolání proti Rozhodnutí č.j. OUKUH-1149/2021.
Odůvodnění:
1. Žádost o informace jsem podal jako zastupitel dle § 82 zákona č. 128/2000 Sb., nikoliv podle
zákona č. 106/1999 Sb..
2. Oba poskytnuté dokumenty mlčenlivosti (příloha č. 3 a 4) vytvořila obec Kostelec u
Holešova a požadovala jejich podepsání od každého jednotlivého člena zastupitelstva obce.
Dokument „Dodržování zásad s nakládáním s osobními údaji“ předkládal k podpisu
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zastupitelům místostarosta Hlobil na jednání ZO č. 1 konaného dne 5.11.2018. Dokument
„Stanovení mlčenlivosti“ předkládala k podpisu zastupitelům starostka Pospíšilíková na jednání
ZO č. 3 konaného dne 7.3.2019.
3. Jelikož obec Kostelec u Holešova vytvořila oba dokumenty, tak právě obec by měla znát jaký
konkrétní obsah a rozsah závazku v textu dokumentů mlčenlivosti je od zastupitelů vyžadován.
Zároveň by obec měla znát návaznost dokumentů mlčenlivosti na konkrétní právní předpisy se
zvláštním zřetelem na Čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod „Státní moc lze uplatňovat
jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“.
4. Smyslem mé žádosti nebyl požadavek na vytváření nových informací jak uvádí povinný ve
svém Rozhodnutí o odmítnutí. Cílem žádosti bylo obdržet informaci, na základě jakých
konkrétních předpisů jsem jako zastupitel vázán mlčenlivostí s konkrétním vymezením
závazku mlčenlivosti jak z hlediska rozsahu, tak obsahu informací spadajících pod
mlčenlivost.
5. Důvodem takto formulované žádosti bylo opakovaně veřejně vyslovované tvrzení, že
„zastupitelé jsou vázáni mlčenlivostí“. Jelikož takto formulované tvrzení je velmi obecné,
veřejnost si jej vykládá různě a mnohokrát nadmíru kreativně. Proto jsem přistoupil k této
žádosti o informace a chtěl jsem znát konkrétní vymezení požadavku obce na mlčenlivost
zastupitelů.
6. V mezičase jsem požádal o stanovisko k problematice závazků mlčenlivosti zastupitele obce
Kostelec u Holešova Ministerstvo vnitra ČR – odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, abych
měl alternativní právní pohled na dokumenty mlčenlivosti vytvořené obcí Kostelec u Holešova.
Dokument stanoviska je v příloze č. 7.
Žádám, aby mi povinný řádně a úplně poskytnul požadované informace.
S pozdravem

Ing. Petr
Žůrek

Podepsal Ing. Petr Žůrek
DN: cn=Ing. Petr Žůrek, c=CZ,
ou=P496179,
email=petr.zurek@bigoriginal.cz
Datum: 2021.11.11 20:52:10
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Ing. Petr Žůrek
Přílohy:
priloha 1 zadost o poskytnuti informaci 211017.pdf
priloha 2 KuH mlčenlivost.pdf
priloha 3 dodrzovani zasad nakladani s osobnimi udaji 181105.pdf
priloha 4 stanoveni mlcenlivosti 190307.pdf
priloha 5 stiznost k zadosti 211017 211103.pdf
priloha 6 KuH mlčenlivost - vyřízení stížnosti – odmítnutí.pdf
priloha 7 MV ODK 2021-178152-stanovisko.pdf

