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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV- 36540-2/ODK-2019 

Praha 28. března 2019 
 
Vážená paní 
Ing. Marie Kučerová 
zastupitelka MČ Praha 21 
 
elektronicky na email: marie.kucerova@praha21.cz 
 
Stanovisko -  smlouva o zachování důvěrnosti informací 
 

Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly obdrželo dne 
7. 3. 2019 Vaši žádost o posouzení správnosti a přiměřenosti přiložené smlouvy 
o zachování důvěrnosti informací, která byla předložena k podpisu členům komisí 
rady MČ Praha 21. Uvádíte, že ustanovení jednacího řádu již povinnost mlčenlivosti 
členů komisí obsahuje. Ptáte se: 

 
- Je tato smlouva přiměřená pro práci člena komise rady? 
- Které části smlouvy lze akceptovat a které by bylo vhodné upravit? 
- Je jednací řád komisí v tomto ohledu v pořádku a ustanovení čl. 2, odst. 

5 je dostačující nebo doporučujete ještě samostatné prohlášení či smlouvu 
o zachování důvěrnosti informací? 

- Je nějaký doporučený vzor prohlášení o mlčenlivosti pro člena komise 
rady? 

- Je postup rady - odvolání z komise rady z důvodu nepodepsání této 
smlouvy správný a zdůvodnitelný? 

 
Úvodem je třeba upozornit, že Ministerstvo vnitra nemá pravomoc 

přezkoumávat postup městských částí v přenesené či samostatné působnosti. 
Kontrolní pravomoc je ve vztahu k městským částem hlavního města Prahy svěřena 
Magistrátu hlavního města Prahy (viz ust. § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů). Ministerstvo vnitra se proto 
nemůže vyjádřit k tomu, zda uzavření předmětné smlouvy nebo postup 
směřující k odvolání členů komise je v rozporu se zákonem nebo jiným 
právním předpisem. S tímto dotazem Vám doporučujeme se obrátit na 
Magistrát hlavního města Prahy. K Vašemu dotazu nicméně poskytujeme níže 
uvedené obecné stanovisko. Současně upozorňujeme, že ačkoliv níže hovoříme 
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o obci nebo členech rady obce, naše závěry jsou obdobně aplikovatelné i na 
městskou část hlavního města Prahy a radu městské části hlavního města Prahy. 

 
V prvé řadě je třeba zmínit, že ze zákona nevyplývá žádná obecná povinnost 

mlčenlivosti členů výborů či komisí, která by sledovala ochranu veškerých informací, 
o kterých se člen výboru (komise) dozvěděl při výkonu své funkce. Zákonná 
povinnost mlčenlivosti se odvíjí vždy od ochrany určitého veřejného zájmu a týká se 
tedy jen určitého okruhu (druhu) informací, jejichž vyzrazení by mohlo tento chráněný 
zájem porušit. Jde např. o ochranu osobních údajů nebo o ochranu utajovaných 
informací podle zákona č. 412/2005 Sb. 

 
Otázku, zda předložená smlouva o zachování důvěrnosti informací je pro 

členy komise přiměřená, nelze jednoduše zodpovědět. S výjimkou ochrany osobních 
údajů a dalších informací týkajících se fyzických osob (občanů MČ Praha 21) totiž ze 
smlouvy není zřejmé, co je jejím smyslem a účelem, resp. ochranu jakých zájmů tato 
smlouva vlastně sleduje. V této souvislosti upozorňujeme, že věcný rozsah smluvní 
povinnosti mlčenlivosti je koncipován velmi široce, neboť se vztahuje v podstatě na 
ochranu jakýchkoliv informací týkajících se nejenom občanů, ale i samotné městské 
části, včetně výkonu státní správy a  samosprávy, ledaže jde o informace veřejně 
známé (viz odst. 1 a odst. 6 smlouvy). 

 
Z hlediska ochrany osobních údajů lze konstatovat, že smluvní povinnost 

mlčenlivosti postrádá svůj význam, neboť povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobním 
údajům pro členy výborů a komisí vyplývá již ze zákona. Odkazujeme na ust. 
§ 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, ze kterého vyplývá, že „Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné 
fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem 
nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených 
oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo 
zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích 
a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.“, 
a na obdobné znění ust. § 45 vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů. 

 
Jde-li o ochranu informací týkajících se MČ Praha 21, výkonu státní správy 

a samosprávy, upozorňujeme na zásadu, že jakékoliv informace o činnosti územního 
samosprávného celku (tedy i městské části hl. města Prahy) jsou poskytnutelné 
(zveřejnitelné) postupem podle zákona č. 106/1999 Sb., ledaže je dán zákonem 
stanovený důvod pro znepřístupnění informace (tímto důvodem je např. ochrana 
osobních údajů, obchodního tajemství, utajovaných informací atp., viz ust. § 7 a násl. 
zákona č. 106/1999 Sb.). Informace týkající se územního samosprávního celku proto 
nelze považovat za „důvěrné“, ale je tomu právě naopak, když pro znepřístupnění 
(„utajení“) informací musí existovat zákonem stanovený legitimní důvod, navíc 
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znepřístupnění informace musí obstát v tzv. testu proporcionality, v rámci kterého je 
poměřována kolize práva na informace a jiného základního práva nebo veřejného 
statku.  

 
V této souvislosti je třeba dále upozornit, že ačkoliv jednání rady a komisí rady 

jsou (na rozdíl od zasedání zastupitelstva obce) neveřejná, v žádném případě z toho 
nevyplývá, že veškeré informace (podkladové materiály a výstupy z jednání těchto 
orgánů - zápisy a usnesení) jsou taktéž „neveřejné“, resp. že mohou být automaticky 
chráněny a utajovány jako „důvěrné“. Jak vyplývá z výše uvedeného, ochrana 
informací ve veřejném právu je posuzována vždy individuálně, především s ohledem 
na druh informace, o kterou se jedná. 

 
Uložení povinnosti mlčenlivosti jak zastupitelům, tak členům výborů (komisí) 

lze obecně považovat za smysluplné tehdy, pokud se tato povinnost týká ochrany 
informací, jejichž prozrazení členy výborů či komisí může ohrozit práva třetích osob 
či zákonem chráněný veřejný zájem. 

 
Předmětná smlouva je však pojata co do vymezení „důvěrných informací“, 

resp. věcného rozsahu povinnosti mlčenlivosti, velmi široce a ukládá členům komisí 
povinnost zachovávat důvěrnost v podstatě jakýchkoliv informací týkajících se 
městské části, výkonu státní správy a samosprávy, tj. bez ohledu na to, o jaký druh 
informací se jedná a zda by jejich vyzrazení mohlo ohrozit určité legitimní zájmy 
městské části. Z uvedeného důvodu se nám takto široce pojatá smluvní povinnost 
mlčenlivosti členů komise nezdá smysluplná a tedy ani přiměřená. 

 
Z hlediska odpovědnosti za škodu je třeba upozornit, že na rozdíl od zákonné 

odpovědnosti za škodu je smluvní odpovědnost za škodu zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, koncipována jako objektivní, 
tj. ke vzniku odpovědnosti není třeba zavinění, ledaže by samotná smlouva stanovila 
jinak (tj. odpovědnost vázala na zavinění). Pokud by však smlouva nestanovila jinak 
a bylo by prokázáno splnění podmínek k náhradě škody (porušení povinnosti, vznik 
škody a příčinná souvislost), jediným způsobem, jak by se člen komise mohl 
povinnosti k náhradě škody zprostit, by bylo prokázat, že mu ve splnění povinnosti ze 
smlouvy zabránila „mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli“ (ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku). 

 
Smluvní odpovědnost člena komise se má uplatnit v případě porušení 

v podstatě jakéhokoliv ustanovení smlouvy, nikoli např. v důsledku vyjmenovaných 
povinností člena komise, jejímž účelem je ochrana legitimních zájmů městské části 
(srov. odst. 9 a 10 smlouvy). V této souvislosti považujeme za problematické např. 
ujednání v odst. 3 písm. c) smlouvy, dle kterého člen komise odpovídá za dodržení 
smlouvy „spolupracujícími osobami“, aniž by však bylo definováno, které osoby se 
považují za osoby spolupracující (teoreticky jimi mohou být i ostatní členové komise). 
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 S ohledem na výše uvedené uzavření předmětné smlouvy o zachování 

důvěrnosti informací, tj. v podobě, v jaké nám tato smlouva byla předložena, 
není doporučeníhodné. Zdejším odborem Ministerstvem vnitra nebyl zpracován 
žádný vzor prohlášení nebo smlouvy o mlčenlivosti pro členy komisí rady, který by 
Vám napomohl při řešení nastalé situace a popř. revizi předmětné smlouvy.  

 
K Vašemu dotazu, zda odvolání členů komise z důvodu nepodepsání smlouvy 

je „správné o zdůvodnitelné“ uvádíme, že zákon o hlavním městě Praze nestanoví 
žádné podmínky, za kterých může rada městské části odvolat člena (členy) jí zřízené 
komise. Členové komise mohou být tedy odvoláni z funkce na základě usnesení 
rady z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. 

 
K otázce týkající se povinnosti mlčenlivosti v jednacím řádu uvádíme, že tato 

povinnost je koncipována odlišně než povinnost mlčenlivosti podle předmětné 
smlouvy, neboť se týká pouze informací, které byly komisí či jejím předsedou 
klasifikovány jako informace důvěrné povahy. Dále je uvedeno, že povinnost 
mlčenlivosti se vztahuje na osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb. (viz čl. 2 odst. 
5 jednacího řádu). Povinnost mlčenlivosti se tedy vztahuje jednak na osobní údaje, 
jednak na informace, které jsou jako důvěrné označeny komisí či jejím předsedou. 
Takto stanovená povinnost mlčenlivosti v jednacím řádu se nám nezdá nijak 
nepřiměřená.  

 
V souvislosti s již zmíněnou odpovědností za škodu je možné dále upozornit, 

že porušení povinnosti mlčenlivosti v jednacím řádu, která nemá oporu v zákoně 
(či smlouvě), nemůže mít za následek vznik zákonné (či smluvní) odpovědnosti za 
škodu, neboť jednací řád má povahu toliko interního předpisu (porušení povinnosti 
mlčenlivosti stanovené výlučně jednacím řádem může mít za následek vznik pouze 
politické odpovědnosti, tj. odpovědnosti radě a voličům). 

 
Závěrem upozorňujeme, že výše uvedené stanovisko není právně závazné. 

Závazný výklad právních předpisů jsou v konkrétním případě oprávněny podávat 
pouze věcně a místně příslušné soudy. 

 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
v z. Ing. Bc. Tomáš Pösl 

vedoucí oddělení kontroly 
 
Vyřizuje: Mgr. Andrea Bartošová 
tel. č.: 974 816 632 
e-mail: odbordk@mvcr.cz 
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