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PRÁVNÍ PORADNA 

Odborné poradenské centrum pro obce 

Téma: Poskytování informací v rámci činnosti Kontrolního výboru  

Datum: 14.4.2015 

Související ustanovení zákona: 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů – § 110, § 117 a násl. 

 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 289/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů 

Dotaz 

Jsem zastupitel obce a předseda Kontrolního výboru. V rámci zastupitelstvem schváleného Plánu činnosti KV na 

r.2015 chceme provést kontrolu všech pohledávek a závazků obce. Odeslali jsme starostovi informace o 

plánované kontrole se specifikacemi o požadovaných informacích. Starostovu odpověď přilkládám.  

Můžete mi, prosím, poradit, zda v rámci interní kontroly opravdu nelze poskytnout kontrolnímu výboru 

informace o identifikaci dlužníka? Tato informace je jen pro KV, popř. zastupitelstvo obce, až se bude 

projednávat zápis o provedené kontrole.  

Pokud toto omezení platí, stačí, aby členové KV či zastupitelstva podepsali Prohlášení o mlčenlivosti a tím je 

zaručeno nezveřejnění identifikace dlužníka?  

Odpověď 

K tématu Vašeho dotazu je nutné sdělit, že řízení o místních poplatcích vede obecní úřad obce podle daňového 

řádu v rámci přenesené působnosti. Důležité je, že v daňovém řízení platí zásada mlčenlivosti. Poskytování 

jmen a dalších údajů o dlužnících třetím osobám, které se nepodílejí na tomto řízení, by bylo dále v rozporu se 

zákonem o ochraně osobních údajů. Znamená to tedy, že kontrolní výbor k těmto informacím přístup mít 

nemůže, a tudíž mu kontrola v těchto záležitostech nepřísluší. 

Co se týká přístupu k těmto informacím v případě člena zastupitelstva obce, tak platí, že zastupitel má podle 

zákona o obcích právo požadovat od zaměstnanců obecního úřadu informace, které souvisejí s výkonem jeho 

funkce, avšak takovou souvislost bude v případě jmen dlužníků u místních poplatků možné nalézt jen stěží. 

Naproti tomu starosta obce stojí v čele obecního úřadu, u něhož řízení o místních poplatcích probíhá. Z této 

pozice lze jeho nárok na informace o jménech dlužníků dovodit. 

Znamená to tedy, že členové zastupitelstva obce, až na starostu a místostarostu, k informacím ohledně 

poplatníků místních poplatků přístup mít nemohou. 

Odůvodnění odpovědi 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích stanovuje: 

§ 110 
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(1) Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce 

zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. 

Při správě místních poplatků je třeba dbát povinnosti mlčenlivosti vyjádřené v ustanovení § 9 odst. 1 zákona 

č. 289/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, který uvádí: „Správa daní je neveřejná. Osoby 

zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny za podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem 

zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly.“ 

Protože obecní úřad je mj. tvořen i starostou, jak vyplývá z § 109 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů a zároveň podle § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, řízení o místních poplatcích vykonává obecní úřad, lze dovodit, že starosta (případně 

místostarosta) bude mít právo nahlédnout do seznamu dlužníků místních poplatků. 

Toto lze dovodit i ze stanoviska Ministerstva vnitra ČR, které ve svém stanovisku č. 13/2009 

(http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/13-2009-pdf.aspx) říká:  

„Člen zastupitelstva obce nemá právo na informace týkající se správy poplatků (např. zda konkrétní poplatník 

zaplatil či nezaplatil ten či onen místní poplatek, atd.), neboť by tím fakticky došlo k prolomení již zmíněných 

zásad správy daní. Členům zastupitelstva obce tak mohou být poskytovány pouze některé zobecněné informace 

týkající se správy místních poplatků (např. plnění příjmové stránky obecního rozpočtu v této oblasti, atd.), aniž 

by však byly uváděny konkrétní daňové subjekty.“ 

Kontrolní výbor podle § 119 odst. 3 písm. a) a b) zákona o obcích kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce 

a rady obce, je-li zřízena, a také dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti. Z tohoto však nelze dovodit, že má právo zjišťovat osobní údaje o dlužnících místních 

poplatků, neboť kontrolní výbor nemůže vykročit z oblasti samostatné působnosti obce (kontrolní výbor je 

orgánem zastupitelstva – tedy orgánu rozhodujícího v samostatné působnosti obce) do oblasti působnosti 

přenesené. Protože místní poplatky jsou ale příjmem obecního rozpočtu, lze dovodit, že kontrolní výbor bude 

mít v rámci své kontrolní pravomoci možnost eventuálně zjišťovat, zda jsou místní poplatky např. vymáhány – 

při této činnosti mu ale nesmějí být prozrazeny osobní údaje o daňových subjektech (rozumějte poplatníky a 

plátce místních poplatků).  

Na informace o dlužnících na nájemném naproti tomu kontrolní výbor právo má, v tomto případě jde o 

samostatnou působnost a vymáhání dlužného nájemného se neřídí daňovým řádem. 

Závěrem pro úplnost dodáváme, že právní názor vyslovený v tomto dopisu není právně závazný, neboť k 

závaznému výkladu právních předpisů jsou v konkrétních případech oprávněny pouze příslušné soudy. 

Děkujeme za Váš dotaz. 

Pokud máte další otázky, využijte bezplatných služeb Odborného poradenského centra pro obce na telefonním 

čísle 226 257 505 nebo pište na e-mailovou adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz. Pokud jste s naší prací 

spokojeni, informujte o možnostech právní poradny také své kolegy.  

 

Zpracoval:      Schválil:     

Václav Chmelík      Viktor Kalabza 

Junior právník      Senior právník 
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O PROJEKTU ODPOVĚDNÝ ZASTUPITEL 
Prostřednictvím projektu „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“ podpořeného 

z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu chce Svaz měst a obcí ČR pro obce bez ohledu na jejich typ nebo charakter zajistit dostupné 

odborné zázemí. Cílem projektu je poskytnout voleným představitelům a zaměstnancům obcí a měst vzdělávání 

a poradenství v otázkách fungování samospráv. Vazba na výsledky předchozího projektu Vzdělaný zastupitel 

a posílení o nové prvky zaručují, že projekt Odpovědný zastupitel přináší obcím jedinečnou komplexní nabídku 

služeb. 

Služby a produkty nabízené v rámci projektu: 

1. Příručka pro člena zastupitelstva obce  

2. Vzory dokumentů a podání podle nového občanského zákoníku 

3. Vzdělávací semináře pro zastupitele a kurzy základních znalostí pro starosty 

4. E- learningové kurzy a prezenční semináře zaměřené na postavení obcí podle nového občanského zákoníku 

5. Služby Odborného poradenského centra pro obce (právní poradna) 

6. Poradenství a metodická pomoc v řízení rozvoje měst a obcí a nakládání s majetkem 

Další informace o projektu a realizovaných aktivitách naleznete na webových stránkách 

www.odpovednyzastupitel.cz. 

ODBORNÉ PORADENSKÉ CENTRUM pro obce  

Na telefonním čísle 226 257 505 je pro Vás každý všední den v době od 12 do 20 hodin k dispozici tým 

zkušených právníků. Nově nabízíme poradenství v dalších oblastech souvisejících s chodem obce, např. 

svobodný přístup k informacím, místní poplatky, uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku, pracovní 

právo, správní řád, přestupky, stavební zákon apod. 

Své dotazy můžete posílat také e-mailem, a to na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz.  

Služba je zdarma! 

E-LEARNING A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU 

V rámci projektu Odpovědný zastupitel bude pro zastupitele i pro zaměstnance měst a obcí připraven soubor 

vzdělávacích modulů se zaměřením na postavení obcí podle nového občanského zákoníku (NOZ).  

E-learningové vzdělávání bude koncipováno do 3 modulů: základního, pokročilého a modulu zaměřeného 

na uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku. Všemi moduly e-learningu bude provázet tutor, který 

bude účastníkům k dispozici 8 hodin každý pracovní den.  

Samotné e-learningové vzdělávání doplní prezenční kurzy zaměřené na problematiku využívání NOZ na 

obcích a městech ve vazbě na zákon o obcích. Jde o jedinečnou kombinaci prezenčních kurzů a e-

learningového vzdělávání, tzv. blended-learning. 


