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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 5.4.2022, a kterou žadatelka 

 žádá o poskytnutí informace: 

Dobrý den, 

v rámci výuky bakalářských studentů v předmětu marketing služeb realizujeme průzkum 

podnikatelského prostředí v oblasti jógy. Z uvedeného důvodu bych Vás velmi ráda požádala podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o jmenný seznam podnikatelských 

subjektů přihlášených k vázané živnosti: 

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy evidovaných Vaším živnostenským 

úřadem.  

Data budou použita jen v rámci výuky a vysvětlení marketingového výzkumu. 

 

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 5.4.2022 doručena žádost , kterou 

žadatelka požaduje poskytnutí informaci a jmenný seznam podnikatelských subjektů přihlášených 
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k vázané živnosti Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy evidovaných 

odborem živnostenský úřad Magistrátu města Chomutova. 

 

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.“ 

 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, stanoví: 

 

- Podle § 60 odst. 6 na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku 

sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační 

údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a 

identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění 

provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí 

zveřejnit ani poskytnout třetí osobě. 

- Podle § 60 odst. 7 žádost o poskytnutí sestavy podle odstavce 6 je možné podat u úřadu 

podle § 71 odst. 5 tohoto zákona; žádost musí kromě náležitostí podání stanovených správním 

řádem obsahovat rozsah požadované sestavy. 

- Podle § 60 odst. 8 sestava podle odstavce 6 se žadateli poskytne do 30 dnů od podání 

žádosti. Je-li požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje. 

Pokud živnostenský úřad žádosti nevyhoví, byť i jen částečně, vydá ve lhůtě podle věty první, 

případně věty druhé, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti. 

- Podle § 60 odst. 9 jiné údaje než údaje uvedené v odstavcích 4, 5 a 6 se neposkytují, pokud 

tento zákon nestanoví jinak. 

- Podle § 71 odst. 5 sestavu podle § 60 odst. 6 vydává podle své územní působnosti obecní 

živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad nebo Živnostenský úřad České republiky. Sestavu podle 

adresy sídla vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodu podnikatel sídlí. Sestavu podle 

umístění provozovny vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě se provozovna nachází. 

Sestavu podle předmětu podnikání vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě má sídlo 

nebo provozovnu podnikatel s požadovaným předmětem podnikání. 

 

Podle položky 24 písm. i) přílohy – sazebníku – zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, je vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom 

podnikateli zpoplatněno částkou ve výši 5 Kč. 

  

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 
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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. 

 

Žádost o poskytnutí požadovaných informací si můžete podat podle živnostenského zákona, 

přičemž budete následovně vyzvána k uhrazení správního poplatku ve výši odpovídající počtu 

evidovaných subjektů při poplatku 5 Kč za vydání sestavy z živnostenského rejstříku s údaji o 

jednom podnikateli. Po uhrazení správního poplatku Vám budou požadované informace poskytnuty 

v rozsahu odpovídajícím zákonné úpravě. 

 

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 

 


