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MK 75383/2022 SOAP 

Poskytnutí dodatečné informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 30. 11. 2022 prostřednictvím 

e-mailu žádost o poskytnutí dodatečné informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, od pana 

(dále jen „žadatel“), 

evidovanou pod č. j. MK 69801/2022 POD (dále jen „žádost“). 

O poskytnutí informace žadatel požádal v elektronické formě na výše uvedenou e-mailovou 

adresu. 

Žadatel v návaznosti na svoji předchozí žádost ze dne 11. 11. 2022, evidovanou pod 

č. 4. MK 65607/2022 POD, a na vyjádření k této žádosti ze strany ministerstva ze dne 

15. 11. 2022, evidované pod č. j. 66551/2022 SOAP, požádal ministerstvo o poskytnutí 

dodatečné informace, a to o potvrzení, že žádná jiná správní rozhodnutí, na základě 

kterých bylo uděleno oprávnění ke kolektivní správě, než ta, která jsou zveřejněna 

na webových stránkách ministerstva, tedy nejsou v současné době platná. 

Jak žadatel sám ve své žádosti poukazuje, na internetových stránkách ministerstva, na které 

je odkazováno v předchozí odpovědi na žádost o poskytnutí informací, jsou ve vztahu 

k jednotlivým kolektivním správcům správní rozhodnutí následujících spisových značek: 

DILIA: 

e  10334/2006 ze dne 27.10.2006 (společně s OSA a OOA-S) 

e 8881/2006 ze dne 31.10.2006 (společně s OOA-S)



e 4542/2007 ze dne 27.3.2007 

« 18975/2008 ze dne 18.12.2008 

e = 12228/2008 ze dne 18.12.2008 

e MK 40254/2011 OAP ze dne 11.8.2011 

e MK 40255/2011 OAP ze dne 5.8.2011 

e MK 40252/2011 OAP ze dne 5.8.2011 

INTERGRAM: 

e 3209/2001 ze dne 22.3.2001 

e MK 69172/2014 OAP ze dne 5.2.2015 

OSA: 

e | 10334/2006 ze dne 27.10.2006 (společně s DILIA a OOA-S) 

e MK 70107/2012 OAP ze dne 5.11.2012 

OOA-S: 

e 10334/2006 ze dne 27.10.2006 (spoleéné s DILIA a OSA) 

e 8881/2006 ze dne 31.10.2006 (společné s DILIA) 

e MK 4365/2009 OAP ze dne 5.8.2009 

OAZA: 

e 10145/2003 ze dne 15.11.2006 

Žadatel dále pro úplnost uvádí, že kolektivní správci na svých internetových stránkách uvádějí 

1 další rozhodnutí, přičemž žadateli není zřejmé, která z nich zůstávají v platnosti. Dle zjištění 

žadatele se jedná o tato rozhodnutí: 

DILIA: 

e 10690/97 ze dne 1.10.1997 

e 380/2001 ze dne 27.2.2001 

e 380/1/2001 ze dne 5.11.2001 

e 6860/2003 ze dne 6.5.2003 

e 5361/1/2005 ze dne 30.12.2005 

e 7641/2005 ze dne 26.5.2005 

GESTOR: 

e 10042/98 ze dne 1.9.1998 

e 5106/2001 ze dne 24.5.2002 

OSA: 

e 4449/2001 ze dne 28.2.2001 

e 1306/2003 ze dne 30.1.2003



K žádosti ministerstvo uvádí následující: 

Veškerá oprávnění ke kolektivní správě uveřejněná na internetových stránkách 

ministerstva ke dni vyřízení této Žádosti jsou v současné době platná. 

S pozdravem 

vedoucí samostatného oddělení autorského práva 

podepsáno elektronicky
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