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MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
odbor správní a školství

Příční 405, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem,
tel. 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz
Vaše č.j.

Ze dne:

Naše č.j.
BYS 1808/2021

Vyřizuje:
Mgr. Jana Zítková

E-mail:
jana.zitkova@bystricenp.cz

Telefon:
566 590 364

Datum:
28.1.2021

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Bystřici nad Pernštejnem jako povinný subjekt k poskytnutí informace dle ust. § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon") vydává v souladu s ust. § 15 odst. 1 v součinnosti s ust. § 2 odst. 3 a ust. § 8a odst. 1
zákona toto
rozhodnutí:
Žádost spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., sídlem Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha
4, o poskytnutí informace dle zákona doručená povinnému subjektu dne 8.1.2021, v níž žadatel
požadoval
seznam vydaných loveckých lístků a čísel potvrzení, na základě kterých byly tyto lístky vydány
(pokud jde o potvrzení o vykonané zkoušce vydané Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s.), a to
za uplynulých deset let, tedy za období 2010 – 2020
se odmítá.
Odůvodnění
Dne 8.1.2021 obdržel Městský úřad v Bystřici nad Pernštejnem žádost o poskytnutí informací od
žadatele spolek Českomoravská myslivecká jednota, z.s., sídlem Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4
(dále též žadatel). Žadatel žádal o poskytnutí informace: seznam vydaných loveckých lístků a čísel
potvrzení, na základě kterých byly tyto lístky vydány (pokud jde o potvrzení o vykonané zkoušce
vydané Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s.), a to za uplynulých deset let, tedy za období
2010 – 2020.
Po přezkoumání žádosti výše uvedený povinný subjekt zjistil, že požadované informace jsou v rozporu
s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Těmito předpisy jsou především Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), dále zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Povinný subjekt jako správce a zpracovatel osobních údajů dbá na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu
na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu před
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů dle uvedených
předpisů. Podle čl. 4 nařízení GDPR jsou osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě, a to i v případě jakékoliv anonymizace či zobecnění údajů. Pokud k
tomu subjekt údajů nevysloví předem souhlas, tak zpracovateli nevzniká žádné právo na to, aby tyto
údaje poskytnul třetí osobě. Naopak zpracovatel údajů má povinnost tyto údaje chránit před
neoprávněným zpřístupněním osobám, které k jejich získání nejsou oprávněny.
Žadatel požaduje informace o vydaných loveckých lístcích, včetně jejich jednoznačné identifikace.
Žadatel sám v žádosti výslovně uvádí, že požadované informace má v úmyslu spárovat se svou
evidencí, resp. s potvrzeními o vykonaných zkouškách vydaných přímo žadatelem. Vzhledem ke
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skutečnosti, že žadatel je subjektem, který již disponuje údaji, při jejichž spojení s nyní požadovanými,
by dospěl neomylně k přímé identifikaci a osobním údajům jednotlivých držitelů loveckých lístků,
není ani tyto informace možné poskytnout. Jejich poskytnutím by totiž došlo de facto k poskytnutí
osobních údajů těchto držitelů, k čemuž však povinný subjekt není oprávněn (viz výše). Povinný
subjekt tedy s ohledem na výše uvedené není oprávněn poskytnout žadateli identifikaci loveckých
lístků, neboť jejich poskytnutím by došlo ze strany povinného subjektu k porušení předpisů
upravujících zpracování a ochranu osobních údajů subjektů. Správce osobních údajů může osobní
údaje zpracovávat a předávat jiné osobě pouze za podmínek stanovených v těchto předpisech.
Vzhledem k tomu, že výše specifikované informace požadované v žádosti obsahují osobní údaje a
nejsou splněny podmínky pro jejich poskytnutí dle právních předpisů upravujících jejich ochranu,
rozhodl povinný subjekt v souladu s § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 15 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb. o odmítnutí žádosti v celém rozsahu.

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU
Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení ke
Krajskému úřadu Kraje Vysočina prostřednictvím zdejšího městského úřadu (§ 16 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb.).

oprávněná úřední osoba
Mgr. Jana Zítková

Doporučeně do vlastních rukou:
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., 141 00 Praha 4, Lešanská 1176/2a

