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Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod   
 
 
Sp.zn.:  KS513/2021/KT 
Čj.(Če.): k MUNAC5048/2021/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
Datum:   25.01.2021 
 
 
Doprovodná informace  dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím - o důvodech odmítnutí žádosti 
 

Dne 07.01.2021 požádal spolek Českomoravská myslivecká jednota, z.s. o informace, které upřesnil dne 
12.01.2021 tak, že požádal o jména a příjmení držitelů loveckých lístků, o čísla potvrzení o vykonané 
zkoušce, na základě které byly zdejším úřadem lovecké lístky vydány, a o údaje o okresním mysliveckém 
spolku, který potvrzení vydal, vše za období let 2010 - 2020. Žadatel uvedl, že tyto údaje požaduje proto, 
že má podezření, že potvrzení o vykonané zkoušce mohou být padělána. Ze žádosti bylo též patrné, že 
osoby, o jejichž údaje žádá, jsou žadateli z jeho evidence známy. 

Osobními údaji jsou dle „nařízení GDPR“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, 
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový 
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, 
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Městský úřad Náchod žádost posoudil a shledal, že požadované údaje splňují definici osobních údajů. 
Městský úřad Náchod jako subjekt povinný poskytovat informace může takové údaje poskytnout  tehdy, 
má-li k tomu zákonný základ. Takový základ však v daném případě nebyl nalezen, dle úvahy povinného 
subjektu zde právo na ochranu osobních údajů dotčených osob (držitelů loveckých lístků) převážilo nad 
právem na informace. 

Proto byla žádost rozhodnutím odmítnuta.  
 

 

Ing. Hana Mílová v.r. 
 tajemnice Městského úřadu Náchod 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Eva Bauerová 
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