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R O Z H O D N U T Í 
 

Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor živnostenský, (dále jen „ÚMČ“) jako 

povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), ve věci žádosti xxxxxxxxxxxx, 

nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Žadatel“), podané 

elektronicky dne 20.01.2020 prostřednictvím elektronické adresy podatelny ÚMČ,  

č.j. 1350/2020//OOS, týkající se zaslání rozhodnutí o uložení pokuty obchodní firmě SOLID - 

správa nemovitostí, s.r.o., IČO 25139011, rozhodla podle § 15 odst. 1 informačního zákona  

 

t a k t o : 

 

podle § 15 odst. 1 informačního zákona, s odkazem na ustanovení § 63 zákona č. 455/1992 

Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Živnostenský 

zákon“), se žádost žadatele o zaslání rozhodnutí o uložení pokuty obchodní firmě SOLID - 

správa nemovitostí, s.r.o., IČO 25139011   

 

o d m í t á 

 

 
 

Odůvodnění: 

 

Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor živnostenský, obdržel dne 20.01.2020 

žádost podle informačního zákona, o zaslání rozhodnutí o uložení sankční pokuty 

v elektronické podobě na e-mailovou adresu žadatele. Žádost č.j. 1350/2020/OOS byla 

podaná elektronicky, prostřednictvím elektronické adresy podatelny ÚMČ. Vzhledem k tomu, 

že žadatel v e-mailové žádosti uvedl jen, že se jedná o rozhodnutí z roku 2017 a právnická 

osoba sídlí na adrese Neumannova 1449/2, Praha 5, byl mu obratem zaslán e-mail, aby 

upřesnil, o jakou konkrétní právnickou osobu se jedná. Žadatel sdělil, že se jedná o obchodní 

firmu SOLID - správa nemovitostí, s.r.o., IČO 25139011. Následně bylo zjištěno a žadateli 

sděleno, že předmětná kompletní spisová dokumentace se momentálně nachází na Odboru 

živnostenském a občansko správním Magistrátu hl. m. Prahy a o přesném termínu, kdy bude 

dokumentace vrácena na zdejší úřad, nejsme v současné době informováni. 

Přestože Odbor živnostenský ÚMČ nemá předmětnou spisovou dokumentaci v současné době 

k dispozici, má možnost nahlédnout na požadované rozhodnutí v programu Registr 

živnostenského podnikání. Po jeho důkladném prostudování došel zdejší živnostenský odbor 

k závěru, že žádosti o zveřejnění předmětného rozhodnutí nevyhoví. 



 

 

  

Správní řízení se společností SOLID - správa nemovitostí, s.r.o., IČO 25139011, bylo vedeno 

dle příslušných ustanovení přestupkového zákona a správního řádu, přičemž ve věci bylo 

řádně rozhodnuto a v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona byl 

uložen správní trest. Nabytím právní moci se tak stalo rozhodnutí závazným a 

nezměnitelným, přičemž byla vytvořena překážka věci rozhodnuté.   

V případě, že by došlo ze strany ÚMČ k poskytnutí předmětné informace a rozhodnutí by 

bylo v souladu s informačním zákonem poskytnuto a zveřejněno, jednalo by se o dvojí postih 

za týž skutek se stejnými rozhodnými znaky skutkové podstaty, neboť přestupkový zákon 

stanoví v ustanovení § 35 písm. e) jako jeden ze správních trestů zveřejnění rozhodnutí o 

přestupku. 

V této věci je pak nutné zmínit tu skutečnost, že přestupkové řízení je řízením správním a 

poskytování informací o správním řízení je upraveno ustanovením § 38 správního řádu o 

nahlížení do spisu a bezesporu slouží k získání informací o správním spise či jeho části pro 

účastníky řízení, jejich zástupce či pro jiné osoby. Ačkoli správní řád má povahu obecného 

právního předpisu ve vztahu ke zvláštním předpisům upravujícím správní řízení, ustanovení § 

38 správního řádu je ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím naopak 

ustanovením zvláštním. V případech, na které se vztahuje § 38 správního řádu, nelze tedy 

aplikovat zákon o svobodném přístupu k informacím (viz. rozsudek NSS – 5A 158/2001-100 

ze dne 27.1.2004). 

Z ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

vyplývá, že pokud povinný subjekt (odbor živnostenský) žádosti, byť 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. Proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je 

uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a následném odůvodnění. 

  

 

 

 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, odvolat podáním u Městské části Praha 16, Úřadu městské části, a to do 15 

dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolacím správním orgánem 

je Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občansko správní. Lhůta pro 

podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí. 

 

 

V Praze dne 30.01.2020 

 

 

                                                                                                             Tamara Černá 

                                                                                        pověřená vedoucí Odboru živnostenského 

 

 

 

Účastníci řízení: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                                                                                                      


