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Věc: odpověď na žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. Mgr. Karel Janeček 
(Impactinvest 21 s.r.o.) 
 
Dne 02.05.2022 obdržel Odbor živnostenský a občanskosprávních agend MČ Praha 5 
– Úřadu MČ Praha 5 (dále jen správní orgán) Vaši žádost o informace dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Žádáte zde o zaslání informace: „Jakým způsobem Odbor živnostenský a 
občanskosprávních agend, ÚMČ Praha 5 postupoval, za účelem vyřízení podnětu 
žadatele ke zjednání nápravy v souvislosti s porušením povinnosti společnosti 
Impactinvest 21 s.r.o., IČ: 067 61 241, stanovené v ust. § 31 odst. 2 živnostenského 
zákona“ a dále žádáte o poskytnutí kopií listin, týkajících se uvedené správní věci. 
 
K výše uvedené žádosti Vám sděluji následující: 
 
Obchodní společnosti Impactinvest 21 s.r.o., IČ: 067 61 241, se sídlem Nad Výšinkou 
3218/11, 150 00, Praha 5 – Smíchov (dále jen obchodní společnost) byla správním 
orgánem odeslána žádost o doložení dokladu prokazujícího právní důvod pro užívání 
prostor, v němž má na území ČR sídlo ve smyslu § 31 odst. 2 z. č. 455/1991 o 
živnostenském podnikání. Jelikož obchodní společnost požadovaný doklad 
nedoložila, správní orgán zahájil řízení ve věci zrušení vydaného živnostenského 
oprávnění ve smyslu ust. § 58 odst. d) živnostenského zákona a ke dni 30.11.2021 bylo 
živnostenské oprávnění pro provozování živnosti volné s předmětem podnikání 
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ 
zrušeno.  
 
   
Jak je možné ověřit z veřejně dostupných údajů na www.rzp.cz, výše uvedená 
obchodní společnost ke dni 30.11.2021 zanikla a z veřejně dostupných údajů na  
www.justice.cz je patrno, že z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem 
v Praze, byl předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona“ u jmenované obchodní společnosti vymazán 13.12.2021.  
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Z důvodu žádosti o poskytnutí kopií vedených řízení, která je vyjádřena v žádosti o 
informace dle z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a 
 která byla doručena ÚMČ Praha 5 dne 02.05.2022, je součástí odpovědi příloha 
„Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění“.  
  
 

S pozdravem 
 

 

 

PhDr. Dalibor Sadovský 
vedoucí Odboru živnostenského a občanskosprávních agend 

v z.  Mgr. Eva Katzerová 
vedoucí oddělení živnostenské kontroly 

 
 

 
 
Příloha: rozhodnutí č.j. ZIV/U12932/2021/Lor 

 
 
 

 

 

 

 


