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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Dne 30.04.2020 obdržel živnostenský odbor Magistrátu města Zlína Vaši žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
v níž žádáte zodpovězení níže uvedených otázek vztahujících se k právnické osobě OFFICE POINT
s.r.o., IČO: 282 58 517, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1519/25.
Pro pořádek považujeme hned v úvodu za nezbytné zdůraznit, že živnostenský odbor Magistrátu
města Zlína není ve smyslu § 71 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění
pozdějších předpisů, místně příslušným živnostenským úřadem dané právnické osoby.
Pokud jde o Vaši první otázku, zda bylo proti právnické osobě OFFICE POINT s.r.o. v souvislosti
s jejími aktivitami vážícími se k portálu Živnostenské komory ČR vedeno správní řízení, Vám
sdělujeme, že tato skutečnost nám není známa. Rovněž nedisponujeme žádnou informací o tom,
že by ve vztahu k činnosti této právnické osoby probíhal, resp. proběhl, nějaký soudní spor. Taktéž
nám není známo, zda je či bylo proti této právnické osobě vedeno nějaké trestní řízení.
Jak již zaznělo, vzhledem k tomu, že nejsme místně příslušným živnostenským úřadem právnické
osoby OFFICE POINT s.r.o., nemáme, resp. ani mít nemůžeme, informace o tom, zdali se o tuto
právnickou osobu zajímal nějaký subjekt státní správy, příp. s jakým výsledkem.
V závěru své žádosti požadujete „informace, které by mohly vést k úniku informací o nově vzniklých
živnostech tomuto subjektu a jak by se k němu mohly dostat“. K první části tohoto dotazu je nutno
uvést, že zdejší živnostenský úřad žádnými takovými informacemi nedisponuje. Zároveň je s ohledem
na počet a strukturu živnostenských úřadů nanejvýš nepravděpodobné, že by živnostenské úřady
předávaly zmíněné právnické osobě (před jejímiž aktivitami přitom opakovaně varují) jakékoliv
informace anebo s ní jakkoli spolupracovaly. V této souvislosti podotýkám, že náš živnostenský úřad
před obdobnými „nabídkami“ katalogových firem opakovaně důrazně varuje. Co se týče způsobu
získávání informací, lze v obecnosti říci, že katalogové společnosti, mezi něž právnickou osobu
OFFICE POINT s.r.o. lze zařadit, získávají informace o nových živnostech systematickým

prohledáváním veřejných rejstříků, mezi něž patří i veřejná část živnostenského rejstříku, která je volně
dostupná prostřednictvím internetové adresy www.rzp.cz.
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