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Ing. Petr Žůrek, nar. 05.12.1959, zastupitel obce Kostelec u Holešova 
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Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba Telefon: e-mail: Datum: 
OUKUH-1149/2021 RNDr. Marcela Pospíšilíková 724 184 620 obeckuh@volny.cz 10.11.2021 
 

 
ROZHODNUTÍ 
 
 
Obecní úřad Kostelec u Holešova jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na základě Vaší 
stížnosti, týkající se neposkytnutí „konkrétního vymezení závazku mlčenlivosti zastupitele obce 

Kostelec u Holešova jak z hlediska rozsahu tak i obsahu informací spadajících pod mlčenlivost 

zastupitele.“ znovu projednal Vaši žádost ze dne 17.10.2021 
 
a dle § 2 odst. 4 a § 15 odst. 1 InfZ a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl takto: 
 

Výše citovaná žádost se 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.   
 
 
Odůvodnění: 
 
Obecní úřad Kostelec u Holešova znovu posoudil Vaši žádost a dospěl k závěru, 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. 
 

Informační povinnost se může vztahovat pouze k informacím reálně existujícím, neboť podle InfZ 
musí informace splnit oba zákonné znaky. Musí se jednat o „obsah nebo jeho část“, který je určitým 
způsobem „zaznamenán“, tj. zachycen tak, aby mohl být kdykoli v identické podobě znovu zjištěn. 
Současně musí jít o informaci, kterou povinný subjekt reálně disponuje. Pokud by požadovaná 
informace u povinné neexistovala, resp. jí povinná nedisponovala, pak není co poskytnout. 
V souladu s ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká vytváření nových 
informací.  
 
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 
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Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro 
vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou 
případů, kdy se žádost odloží. 
 
Vydáním tohoto rozhodnutí Obecní úřad Kostelec u Holešova Vaší stížnosti v souladu s ust. § 16a 
odst. 5 InfZ zcela vyhovuje. 
 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 InfZ a v souladu s § 83 odst. 1 správního řádu podat do 15 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím 
Obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet ode dne následujícího 
po dni doručení tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 
RNDr. Marcela Pospíšilíková 
starostka obce        otisk úředního razítka  

podepsáno elektronicky  
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