
MČ Praha 13 
 

Odbor živnostenský 
 

elektronickou podatelnou + datovou zprávou 
 
 
 

V Praze dne 7.1.2020 
 
 
 

Dobrý den, 
 
 
 

dovoluji si Vás požádat,  o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 

 
a) Na základě jakých podkladů byl zapsán  

 odpovědným zástupcem ve společnostech: 
 
 
 

i) 

ii) 
 
 
 

b) jaké podklady  doložil k prokázání své kvalifikace -konkrétně jak doložil vzdělání 
nebo praxi, atd. 

 
to vše pro ohlašovací vázanou živnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 
c) dále o informaci, zda na základě doložených podkladů splňuje  podmínky pro 

funkci odpovědného zástupce. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části Praha 13 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
7.1.2020 RNDr. Jana Lehká/485 14.1.2020 

 
 

Výzva k doplnění žádosti podle §14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 

Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor živnostenský obdržel dne 7.1.2020 Vaší 
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) , v níž se domáháte poskytnutí informace 

- na základě jakých podkladů  odpovědným zástupcem ve společnostech 
 

- jaké podklady doložil k prokázání své kvalifikace pro ohlašovací vázanou živnost Provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování 

- zda na základě doložených dokladů splňuje podmínky pro funkci odpovědného zástupce. 
 

Vzhledem k tomu, že Vaše žádost neobsahuje povinné údaje a v souladu s §14 odst. 2 „InfZ“ a tento 
nedostatek brání dalšímu postupu vyřízení Vaší žádosti, vyzýváme Vás k doplnění žádosti podle § 14 
odst. 5 písm. a) „InfZ“. Doplnění je možné provést stejnou formou, kterou zákon o svobodném 
přístupu k informacím stanoví pro podání žádosti. 

 
Odbor živnostenský, Úřad městské části Praha 13 Vás vyzývá k doplnění těchto údajů o Vaši osobě 
jako o podateli žádosti: 

- datum narození, 
- adresa místa trvalého pobytu nebo, nejste-li přihlášen k trvalému pobytu, adresa bydliště 
- adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Adresou pro 

doručování se rozumí též elektronická adresa. 
 

Pokud žádost  nedoplníte  do  30  dnů  ode  dne  doručení  této  výzvy,  bude  Vaše  žádost  odložena. 
V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy Úřad Městské části 
Praha 13 obdrží doplnění žádosti (§14 odst. 5 písm. d) „InfZ“). 

 
Dále upozorňujeme, že společnost  ohlašovala vázanou živnost 



s předmětem podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstraňování u živnostenského odboru Úřadu 
městské části Praha 10. Doklady předkládané k ohlášení živnosti na Úřadu městské části Praha 10 
nemá zdejší živnostenský úřad k dispozici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Jana Lehká 
vedoucí živnostenského odboru 



MČ Praha 13 

Odbor živnostenský 

ODESLÁNO DATOVOU ZPRÁVOU 

        

V Praze dne 17.1.2020 

Doplnění žádosti k výzvě podle §14 

odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

Dobrý den, 

K výzvě doplňuji požadované informace: 

a)  

b) V žádosti uvedeno:  

c) V žádosti uvedeno:  

Rozumím, že pro obce se jedná o značnou byrokracii a kdybych to nepotřeboval, tak bych Vás žádostí 

neobtěžoval.  

Přesto by měla být sledována hospodárnost a vycházet z obdržených údajů, kdy jsem přesně v žádosti 

identifikován, a to již samotnou datovou schránkou, ze které byla žádost zaslána, a kterou má každá 

fyzickou osoba přidělenou jedinečně. 

Předpokládám proto, že zákonnou lhůtu běžící od 7.1.2020 přesto dodržíte. 

S ohledem na skutečnost, že jsem vedl rozhovory s architekty, architekty s certifikací pro stavební 

dozor a projektanty, byly z jejich strany vysloveny zásadní pochybnosti o tom, že by  

 doložit splnění podmínek kladených na odpovědného zástupce u vázané živnosti provádění 

staveb.  

Snažím se zjistit, jak je možné, že se v činnosti  

bylo mi tvrzeno, že se na realizaci podílela projevili naprosto zásadní nedostatky spočívající v 

nezpůsobilosti postavit stavbu (společnosti neznají ani základní technické normy a požadavky na 

provádění staveb v České republice), které dle mne známých skutečností (koupil jsem shodou okoností 

) nejsou způsobilé provádět 

stavby a ohrožují uživatele staveb svou nekvalifikovaností přímo na zdraví a potažmo na životech 

(příkladmo několik zásadních nedostatků: projektová dokumentace částečné chybí, firmy realizovali 

stavbu dle své úvahy, v rozporu s technickými normami; stavbu provedli v rozporu nejen s projektovou 

dokumentací, ale základními požadavky na bezpečnost a normami – chybí topení ve dvou místnostech, 

rozvody vody – teplá vodu do kuchyně zapomněli zavést úplně, elektrorozvody jsou provedeny zcela 

v rozporu nejen s projektme, ale základními normami platnými v ČR po desetiletí, dům nemá 

zabezpečeno větrání, v jedné kopelně zcela chybí, což je v rozporu s projetkem i základními 

hygienickými normami, atd., atd.). 



Nekompetentnost těchto společností částečně dokládá přiložená zpráva, po jejím zpracování ovšem 

vyšly najevo další mnohem závažnější nedostatky,  samotné stavby 

(momentálně probíhá prověřování Policií ČR, nemůžu tedy sdělit podrobnosti). 

Prosím tedy o přesné sdělení,  u zmiňované 

vázané živnosti, ze které by bylo možné dovodit, že je schopen garantovat činnost těchto společností. 

Děkuji a jsem s pozdravem 

 

 

 

 

 domu (stav zjištěný k 27.9.2019) . 



 
 

 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části Praha 13 

odbor živnostenský 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
7.1.2020 P13-00998/2020 RNDr. Jana Lehká/485 20.1.2020 

 

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 

Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor živnostenský obdržel dne 7.1.2020 Vaší 
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) , v níž se domáháte poskytnutí informace 

 

- na základě jakých podkladů byl  odpovědným zástupcem ve společnostech 
 

- jaké podklady doložil k prokázání své kvalifikace pro ohlašovací vázanou živnost Provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování 

- zda na základě doložených dokladů splňuje podmínky pro funkci odpovědného zástupce. 
 
 
 

V souladu s ustanovením § 14 „InfZ“ Vám tímto poskytujeme požadované informace: 
 

- Při ohlášení vázané živnosti s předmětem podnikání Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování společností  byl ustanoven pro tuto živnost 

 
- K ohlášení uvedené živnosti byly doloženy doklady prokazující odbornou způsobilost 

odpovědného  zástupce  v souladu  s přílohou  č.  2  živnostenského  zákona  –  doklad  o 
vysokoškolském vzdělání stavebního směru v magisterském studijním programu získaném 
v zahraničí, včetně osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České 
republice  dle  §  46  odst.  4  živnostenského  zákona;  a  dále  doklad  o  vykonání  praxe 
v požadované délce 3 let formou potvrzení o zaměstnání. 

- Při zpracování ohlášení živnosti zdejší živnostenský úřad posuzoval mimo jiné, zda jsou u 
odpovědného zástupce splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda 
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u něj netrvá překážka provozování živnosti. Jelikož byly splněny všechny náležitosti dle 
živnostenského zákona, byl proveden zápis do živnostenského rejstříku. 

 
 
 
 

• Společnost  ohlašovala vázanou živnost s předmětem 
podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstraňování u živnostenského odboru Úřadu 
městské části Praha 10. Doklady předkládané k ohlášení živnosti tomuto živnostenskému 
úřadu nemá zdejší živnostenský úřad k dispozici. 

 
• Podle ustanovení § 5 odst. 3 „InfZ“ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 13. 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Jana Lehká 
vedoucí živnostenského odboru 
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