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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím  

 

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. 

12.1. žadatel žádost upřesnil a doplnil a uvedl, že požaduje: jména a příjmení držitele vydaného 

loveckého lístku, čísla potvrzení o vykonané zkoušce a okresní myslivecký spolek, který 

potvrzení vystavil. Žadatel dále uvádí: „Jde nám o spárování námi vydaných potvrzení a těch, 

která se pak objeví u vás při žádosti o vystavení loveckého lístku.“ 

 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informace bylo odmítnuto z důvodu ochrany osobních údajů a soukromí žadatelů o 

lovecké lístky. 

Žadatelem požadované dokumenty obsahují osobní údaje fyzických osob, spadající pod nařízení 

GDPR, a to jména a příjmení a dále čísla potvrzení o vykonané zkoušce, evidence čísel potvrzení 

je evidencí žádajícího spolku, podle čísel zkoušky tak spolek zná, o kterého absolventa zkoušek 

jde, žadatel tak přímo zná okruh účastníků, jejichž osobní údaje požaduje, s poskytnutím 

informací týkajících se jednotlivého vydaného lístku by byla fakticky sdělena totožnost žadatelů 

o lovecké lístky. Za osobní údaje považujeme i to, zda zájemce o lovecký lístek využil osvědčení 

o zkoušce k žádosti o lovecký lístek a kde o něj požádal. Šlo by tak o zásah do soukromí těchto 

osob a o nakládání s osobnímu údaji, které nemá oporu v právních předpisech. Fakticky tak 

z požadovaných údajů nezbývá nic, co by po případné anonymizaci ostatních částí šlo 

poskytnout. 

S ohledem na velký okruh tzv. dotčených osob a velký časový rozsah 10 let nepřistoupil povinný 

subjekt k vyžádání vyjádření a souhlasu všech tzv. dotčených osob, mj. s ohledem na princip 

dobré správy, efektivnosti a hospodárnosti, neboť takový úkon považoval z pohledu základních 

zásad správního řádu (zejména § 2 a § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu) za nadbytečný 

a nehospodárný, vzhledem k počtu dotčených osob a časové a administrativní náročnosti. 

Žadatelem požadované informace tak nelze poskytnout, povinný subjekt má za to, že v daném 

případě je nutné dát přednost ústavně zaručenému právu těchto osob na ochranu jejich osobních 

údajů a jejich soukromí, před ústavně zaručeným právem jiných osob na informace. 

Na okraj dodáváme, že pokud má žadatel o informace povědomí o porušování zákona a o trestné 

činnosti ve svém spolku nebo v oblasti loveckého hobby, má povinnost se obrátit na Policii ČR, 

která pak v zákonných případech může oslovit náš úřad pro spolupráci a vyžádat si informace, 

nelze se však dožadovat formou informačního zákona osobních údajů pro nějaké soukromé 

vyšetřování. 
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