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Poskytnutí informací podle zákona č. 196/1999 Sb. 

Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 3. 2. 2022 prostřednictvím datové 
schránky žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. od společnosti Chronos 
consulting, s.r.o., se sídlem Rybná 719/24, 110 00 Praha 1, IČO: 072 38 495, evidovanou pod 

č.j. MK 9246/2022 POD (dále jen „žádost“). 

K bodu 1. a 2. žádosti sdělujeme následující: 
V období mezi 18. 12. 2021 a 3. 2. 2022 se v souvislosti s vládním návrhem zákona, kterým 

se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a který implementuje směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. 4. 2019 o autorském právu a právech s ním 
souvisejících na jednotném digitálním trhu (dále jen „vládní návrh zákona implementující 
směrnici o APnaJDT“) neuskutečnily žádné schůzky mezi zástupci ministerstva a jinými 
právnickými a fyzickými osobami. 

K bodu 3. žádosti sdělujeme následující: 
V souvislosti s vládním návrhem zákona implementujícím směrnici o APnaJDT ministerstvo 
obdrželo od jiných právnických a fyzických osob v období mezi 18. 12. 2021 a 3. 2. 2022 níže 
specifikované dokumenty: 
- dopis luridicum Remedium, z. s. a Za bezpečný a svobodný internet, z. s. ze dne 17. 12. 

2021, evidovaný pod č.j. MK 80708/2021 POD 
- společné vyjádření Sekce kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory České 

republiky ze dne 20.12. 2021, evidované pod č.j. MK 81200/2021 POD 
dopis Unie vydavatelů ze dne 1. 2. 2022, evidovaný pod č.j. MK 8286/2022 POD. 

vedoucí samostatného oddělení autorského práva 
podepsáno elektronicky
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