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ROZHODNUTÍ 

Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „InfZ“) rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace, která byla na podatelnu magistrátu 

města Chomutova doručena dne 14.3.2021, a kterou žadatelka 

, žádá o poskytnutí informace: 

Žádám Vás o poskytnutí informace v písemné podobě do datové schránky, o skutečnosti že nejsem u 

vás registrovaná jako fyzická osoba podnikají na IČO. 

takto: 

podle § 15 odst. 1 zákona ve spojení s § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádost odmítá 

 

Odůvodnění: 

Na magistrát města Chomutova byla dne 14.3.2021 doručena žádost žadatelky  

kterou žadatelka požadoval poskytnutí informace, že není u zdejšího živnostenského úřadu 

registrována jako fyzická osoba podnikají na IČO. 

InfZ ve své § 2 odst. 3 říká, že se „Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených 

v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem 

průmyslového vlastnictví1a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, 

zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a 

způsobu poskytnutí informací.“ 

Poskytování potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není, upravuje zákon č. 

455/1991 Sb., živnostenský zákon a to konkrétně v § 60 odst. 5 písm. d) - Na žádost vydá 

živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě a za podmínek uvedených v odstavci 4 o 
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jedné osobě identifikované v žádosti z živnostenského rejstříku potvrzení o určitém zápisu, 

popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není. 

Výše uvedené znamená, že potvrzení o zápisu v živnostenském rejstříku, případně osvědčení o tom, 

že takový zápis není, vydává na žádost živnostenský úřad po zaplacení správního poplatku 

stanoveného zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Správní poplatek je zákonem o správních poplatcích stanoven: 

 u vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na 20,-Kč za každou i 

započatou stranu (položka 24 písm. h sazebníku) a  

 u vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých 

spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z 

dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu na 50,-

Kč za každou i započatou stránku (položka 3 písm. a sazebníku), 

pokud se nejedná o případy osvobozené od správního poplatku v § 8 zákona o správních 

poplatcích. 

Žádost žadatelky je sice správně adresována živnostenskému úřadu v Chomutově, ale je označena 

jako žádost o poskytnutí informací dle zákona § 106 (myšleno zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím), který upravuje poskytování informací na žádost žadatelů. InfZ 

však neslouží k poskytování informací, jejichž poskytování je samostatně upraveno ve zvláštním 

zákoně a podmíněno uhrazením správního poplatku, jako je v tomto případě poskytování 

informace o zápisu, resp. skutečnosti, že takový zápis v živnostenském rejstříku není, upraveno 

v živnostenském zákoně. 

Vzhledem k tomu, že žadatelka žádá o poskytnutí informace, jejíž poskytování je upraveno 

zvláštním zákonem (živnostenským zákonem) je tímto splněn důvod pro odmítnutí žádosti o 

poskytnutí informací podle § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, proto že se InfZ 

nevztahuje na poskytování informací, jejichž poskytování je upraveno ve zvláštním zákoně. Z 

ustanovení § 15 odst. 1 výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen 

z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o 

odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává 

ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Chomutova, odboru 

interního auditu. 

            

Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 

magistrát města Chomutova 

 


