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Odpověď:   
 

 

ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt příslušný k rozhodování podle § 2 zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

r o z h o d l  

podle § 15 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), 

kterou podala dne paní Ing. XXX, narozená XXX, trvale bytem XXX, XXX 

takto: 

I. 

 V rozsahu žádosti o nahlédnutí do spisu MěÚ Šumperk se poskytnutí informace dle ustanovení § 

15 odst. 1 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, z důvodu uvedeného v ustanovení § 2 odst. 3 zákona 106/1999, o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

odmítá. 

II.  

V rozsahu poskytnutí informace, na základě jaké akreditace bylo vydáno živnostenské oprávnění 

paní XXX, narozené XXX, IČ: XXX, se žádosti 

http://www.sumperk.cz/


 

vyhovuje. 

 

Odůvodnění: 

I. 

Zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle § 2 

odst. 3 se nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytnutí. 

Nahlížet do spisu dle ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, mohou:  

1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci 

již v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i 

jeho podpůrce.   

2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný 

vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených 

osob anebo veřejný zájem. 

Nahlédnutí do spisu nemůžeme vyhovět z výše uvedeného důvodu. Žadatelka paní Ing. XXX není 

dle ust. § 38 SŘ účastníkem řízení a neprokázala právní zájem nebo jiný vážný důvod. 

II. 

Povinný subjekt Vám dle InfZ k Vaší žádosti sděluje následující:  

Živnostenské oprávnění paní XXX, IČO: XXX bylo vydáno na základě předloženého Osvědčení o 

zkoušce akreditovaného vzdělávacího programu, Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, 

rozhodnutí o akreditaci k vydávání dokladu o odborné způsobilosti s celostátní platností podle § 3 

odst. 1 písm. f) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, uděleno 

MŠMT ČR ze dne 8.6.2020 pod MSMT-11917/2020-1/120 do 8.6.2023. 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a 

§ 20 odst. 5) zák. č. 106/1999 Sb. odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle 

§ 178 zákona 500/2004 Sb., správní řád, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním 

učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 

787 01 Šumperk.  

 

Ing. Marek Pospíšil 

Vedoucí odboru živnostenského 

Městský úřad Šumperk 
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