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IN [m] Ministerstvo kultury České republiky 

Maltézské námčstí 1 

[m] 118 00 Praha 1 

DATOVOU SCHRÁNKOU 

Váš dopis zn: 
ze dne: 
Naše zn: 2022/INF-MKCR-0203 

Vyřizuje: 
Kontakt: datová schránka: 5pfbidy, email: 
Datum: 3.2.2022 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážení, 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás zdvořile dovolujeme 
požádat o následující informace 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, zákon 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 směmici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 
17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (dále 
jen jako „Vládní návrh zákona implementují směrnici o APnJDT“): 

1. Informace o datech konání a účastnících schůzek, které v souvislosti s Vládním návrhem 

zákona implementujícím směrnici o APnJDT proběhly mezi zástupci Ministerstva kultury a 
jinými právnickými a fyzickými osobami v období mezi 18. 12. 2021 a 3. 2. 2022 včetně; 

2. Informaci o obsahu schůzek dle bodu 1) této žádosti, tj. zápisy ze schůzek, interní shrnutí o 
obsahu proběhlé schůzky a vzájemně poskytnuté materiály; 

3. Jakékoliv další dokumenty adresované Ministerstvu kultury v souvislosti s Vládním 
návrhem zákona implementujícím směrnici o ApnJDT (jako např. stanoviska, poziční 
dokumenty, vyjádření, žádosti o schůzku, apod.), které Ministerstvo kultury obdrželo od 

jiných právnických a fyzických osob, v období mezi 18. 12. 2021 a 3. 2. 2022 včetně; 

Děkujeme za vyřízení naší žádosti a zůstáváme s pozdravem, 

Chronos Consulting, s.r.o. 
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