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ROZHODNUTÍ

Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (dále jen
obecní živnostenský úřad), jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“) rozhodl takto:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná
(dále
jen „žadatel“) ze dne 09.09.2017 ve znění:
Žádám o statistiku – počet a seznam vietnamských podnikatelských subjektů
podnikající v Ústeckém kraji, konkrétně v okrese Děčín,
(dále jen „žádost“)
se podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím
z důvodu vytváření nových informací
odmítá.
Odůvodnění:
Dne 09.09.2017 obdržel povinný subjekt žádost výše uvedeného žadatele o poskytnutí
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve které žádá o statistiku –
počet a seznam vietnamských podnikatelských subjektů podnikající v Ústeckém kraji,
konkrétně v okrese Děčín.
V § 3 odst. 3 výše uvedeného zákona je uvedeno, že informací se pro účely tohoto zákona
rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv
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nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listě, záznamu uloženého v elektronické
podobě nebo záznamu zvukovému, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinný subjekt v postavení obecního živnostenského úřadu vykonává činnosti v rozsahu
stanoveném v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a plní další úkoly vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
Obecní živnostenský úřad je dále provozovatelem živnostenského rejstříku a správcem
tohoto rejstříku je Živnostenský úřad České republiky, jehož působnost vykonává
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Obecní živnostenské úřady zapisují do živnostenského rejstříku údaje o podnikatelích podle
§ 60 odst. 2 živnostenského zákona. Zároveň z něj poskytují údaje podnikatelům, kterých se
týkají, správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti a osobám, které
prokáží právní zájem.
Na požádání živnostenský úřad vydává z živnostenského rejstříku v listinné nebo
elektronické podobě za podmínek, které jsou uvedeny v § 60 odst. 4 živnostenského zákona:
- výpis podle § 47 odst. 2 anebo 3, tento výpis se vydává podnikateli, kterého se týká,
- úplný výpis, který obsahuje všechny údaje uvedené v § 60 odst. 2,
- částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu a
- potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý
zápis není.
Tyto výpisy se vydávají na konkrétní podnikatelský subjekt, který musí být žadatelem
identifikován jménem, příjmením a datem narození nebo u právnické osoby obchodní firmou
nebo názvem, případně ještě identifikačním číslem osoby.
Z výše uvedeného vyplývá, že povinný subjekt není schopen žadateli poskytnout
požadované informace o počtu nebo seznam vietnamských podnikatelských subjektů
podnikajících v Ústeckém kraji, konkrétně v okrese Děčín, protože podnikatele takto
neeviduje a tudíž nemá k dispozici počet vietnamských podnikatelských subjektů ani jejich
seznam.
Z tohoto důvodu, neboť by bylo potřeba vytvářet nové informace, které objektivně nejsou
k dispozici, rozhodl povinný subjekt podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona
o svobodném přístupu k informacím o odmítnutí žádosti.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu
k informacím podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Prvním dnem lhůty je
den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města Děčín
a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor správních činností a krajský
živnostenský úřad.
JUDr. Oldřich Tomášek
vedoucí odboru
z pověření Ing. Vladimíra Holečková
otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky
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