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ROZHODNUTÍ 

 
Magistrát města Pardubic, Obecní živnostenský úřad, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), 
 
r o z h o d l 

 
ve věci žádosti o poskytnutí „jmenného seznamu podnikatelských subjektů přihlášených k vázané 
živnosti: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy“ evidovaných naším 
živnostenským úřadem, kterou podala paní **** ****, datum narození ****, adresa **** **** (dále jen 
"žadatelka"), 
 
takto: 

 
podle § 15 odst. 1 s odkazem na § 2 odst. 3 InfZ se žádost žadatelky **** ****, datum narození ****, 
adresa **** ****, ze dne 05.04.2022, o poskytnutí „jmenného seznamu podnikatelských subjektů 
přihlášených k vázané živnosti: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy“ 
evidovaných naším živnostenským úřadem 
 
odmítá v celém rozsahu. 

 
Odůvodnění: 

Magistrát města Pardubic, Obecní živnostenský úřad obdržel dne 05.04.2022 žádost žadatelky o 
poskytnutí „jmenného seznamu podnikatelských subjektů přihlášených k vázané živnosti: Poskytování 
tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy“ evidovaných naším živnostenským úřadem. 
 
V ustanovení § 2 odst. 3 InfZ se uvádí: "Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených 
v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového 



vlastnictví, 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 informací ze živnostenského rejstříku se řídí zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, v platném znění (dále jen živnostenský zákon), konkrétně ustanovením § 60. Zvláštní úprava 
poskytování údajů se týká vydávání sestav podle § 60 odst. 6 až 9 živnostenského zákona, kdy na žádost 
vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu podnikatelů v listinné nebo 
elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikatelích, a to 
jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popř. název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud 
to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni 
vydání sestavy. Tuto sestavu nesmí žadatel zveřejnit ani poskytnout třetí osobě. Žádost o poskytnutí 
sestavy je možné podat u úřadu příslušného podle § 71 odst. 5 živnostenského zákona; žádost musí kromě 
náležitostí podání stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, obsahovat rozsah 
požadované sestavy. Sestava se žadateli poskytne do 30 dnů ode dne podání žádosti; je-li poskytována 
zvlášť obsáhlá sestava, lhůta se prodlužuje o 30 dnů. Za vyhotovení sestavy je stanoven správní poplatek, 
a to 5,- Kč za údaje o každém jednotlivém podnikateli. 
 
Z výše uvedených důvodů Magistrát města Pardubic, Obecní živnostenský úřad rozhodl tak, jak ve 
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 
Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 InfZ podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení tohoto 
rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Magistrátu města 
Pardubic, Obecní živnostenský úřad. 
 

 otisk kulatého razítka 
V Pardubicích dne 12.04.2022 
 
                 podpis 
         Bc. Rudolf Havlík 
           vedoucí úřadu 
 
 
Doručuje se: 
1. žadatelce do DS 
2. správní spis 
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