
, $tatutární město Ostrava

“ Uřad městského obvodu Vítkovice

odbor organizační, vnitřních věcí a kultury

 

Vaše značka:

  

Vje dne: 2019-04-08

C. j.: V1TK/O6611/19/OVVa

Sp. zn.: S-VíTK/05961/19/4

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 2019—04—23

Vážený pane,

\ návaznosti na Váš požadavek, týkající se poskytnutí inlormace dle zákona c. 106/1999 Sb., o

syobodnem přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vám sdčlujeme následující:

Oznámení o spáchání přestupku dle ust. § 9 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 251/2016 Sb., o některých

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“), kterého se měla

dopustit podezřelá právnická osoba

EDUCATION INSTITUTE

tim. že od blíže nezjištene doby, pravděpodobně od roku 2015 do dnešní doby neuvádí na svých webových

stránkách http://edin.cz povinné údaje o společnosti, zejmena název totožný s názvem v obchodním rejstříku,

identifikační Číslo osoby a spisovou značku, čímž jako právnická osoba neměla splnit povinnost v rámci

informací zveřejňovaných způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o své obchodní firmě, jme'nu sídle

zápisu do obchodního rejstříku, včetně oddílu a vložky a identifikačního čísla osoby. bylo-li jí přiděleno.

Oznámení o přestupku bylo dne 28.04.2019 v souladu s ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za

přestupky a řízení o nich) odloženo, jelikoz správní orgán shledal, došle oznámení neodůvodňuje zahájení

řízení o přestupku.

Dle ust. § 9 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona o některých přestupcích se právnická osoba nebo podnikající

fyzická osoba dopustí přestupku nesplní—li povinnost uvádět na obchodních listinách a vrámci informací

zveřejňovaných způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o své obchodní firmě. a nemá-lí ji, o svém

jmenu. sídle, zápisu do obchodního rejstříku. včetne oddílu a vložky, nebo do jineho veřejného rejstříku.

případně do jiné evidence. pokud jde o osobu nezapsanou ve veřejném rejstříku. a identitikační číslo osoby,

bylo—li ji přiděleno. Správní orgány jsou tak povinni zkoumat oficiální webové stránky právnických a

podnikajících fyzických osob,

7. webových stránek http://edin.cz bylo zjištěno, že společnost EDUCATION INSTITUTE základní Škola,

mateřská škola. sro má v zápatí této stránky uvedeny veškere' povinne informace, a to obchodní název

totožný s názvem uvedeným v obchodním rejstříku, sídlo, identifikační číslo. spisovou značku. datum vzniku

a zápisu do obchodního rejstříku.

Správní orgán v tomto případě neshledal naplnění formálních znaků přestupku dle ust. § 9 odst. 2 písm.

a) bod 1. zákona o některých přestupcích a na základě této skutečnosti přestupkovou vše v souladu s ust.

š 76 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich usnesením poznamenaným do spisu

odložil.

Dále pak z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2007, č.j.: 8 As 17/2007-135, vyplývá,

že pro trestnost jednáni musí být naplněna i materiální stránka přestupku. Upravují-li zásady soudního

trestání situaci, v níž formálně trestný skutek nelze považovat za trestný čin, je—li jeho společenská
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nebezpečnost (škodlivost) nižší než nepatrná. musí obdobná pravidla platit i pro přestupky. Podstatou

přestupků je postih za jednání v rozporu s právem. Kjeho trestnosti nepostačí. když jednání po formální

stránce vykazuje znaky skutkové podstaty přestupku. pokud zároveň není jednáním společensky

nebezpečným škodlivým. V daném případě správní orgán dospěl k závěru. že i kdyby vytýkane jednání této

společnosti naplnilo formální stránku přestupku dle ust. § 9 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona o některých

přestupcích. toto jednání nenaplňuje vždy a bez dalšího materiální znak přestupku. Společenská škodlivostje

v takovém případě na hraně zákona.

Totojsou všechny relevantní informace. které jsme schopny Vám poskytnout.

  


