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Věc: odvolání podpisů pod dokumenty mlčenlivosti 
 

Na prvním jednání Zastupitelstva obce dne 5. listopadu 2018 předložil Ing. Petr Hlobil st. 
zastupitelům dokument s názvem „Dodržování zásad s nakládáním s osobními údaji“, který 
vyžadoval od každého jednotlivého zastupitele podepsat. 

Na třetím jednání Zastupitelstva obce dne 7. března 2019 předložila RNDr. Marcela 
Pospíšilíková zastupitelům dokument s názvem „Stanovení mlčenlivosti“, který vyžadovala 
od každého jednotlivého zastupitele podepsat. 

V návaznosti na dokument „Stanovisko – povinnost mlčenlivosti zastupitele“ Ministerstva 
vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly,  č.j. MV-178152-2/ODK-2021 ze dne 
4. listopadu 2021 (dále jen Stanovisko),  

ODVOLÁVÁM 
svůj podpis  

ze dne 5.11.2018 pod dokumentem „Dodržování zásad s nakládáním s osobními údaji“ 
a ze dne 7.3.2019 pod dokumentem „Stanovení mlčenlivosti“. 

Z dokumentu Stanovisko nepochybně vyplývá, že statutární zástupce obce Kostelec u 
Holešova či jeho zástupce nemají žádné právo požadovat po jednotlivých zastupitelích 
uvedené závazky mlčenlivosti. Ve Stanovisku se mimo jiné uvádí: 

„Zákon o obcích, ani jiný právní předpis, nestanoví obecnou povinnost mlčenlivosti 
zastupitelů, tedy zákaz sdělovat informace o skutečnostech, o kterých se zastupitelé 
dozvěděli při výkonu své funkce. Takové pravidlo by se podle našeho názoru příčilo smyslu 
výkonu zastupitelského mandátu, neboť zastupitel by prakticky nemohl veřejně diskutovat o 
věcech souvisejících s činností obce, a bylo by v rozporu s principem transparentní veřejné 
správy.“ 

„Ze zákona ani GDPR výslovně nevyplývá povinnost obce jako správce osobních údajů 
přijmout vhodná interní opatření ve smyslu čl. 32 odst. 1 GDPR ve vztahu ke členům 
zastupitelstva, resp. členům výborů a komisí nebo dalším osobám, které nakládají nebo 
přicházejí do styku s osobními údaji zpracovávanými obcí, avšak nejsou v postavení 
zaměstnanců obce.“ 

„Opatření k ochraně osobních údajů nemohou být zastupitelům uložena jednostranně např. 
starostou obce. Starosta obce je ve vztahu k ostatním (řadovým) zastupitelům v rovném 
postavení a nemůže jim proto ukládat povinnosti (neplatí zde vztah nadřízenosti a 
podřízenosti jako v zaměstnaneckých vztazích).“ 

S pozdravem 

 

 

Ing. Petr Žůrek 
zastupitel obce Kostelec u Holešova 
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