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25. 6. 2010

�ádost o informace ve smyslu zákona o svobodném p°ístupu k informacím

[Kopie ºádosti zaslaná na adresu epodatelna@mkcr.cz z doru£ovací e-mailové adresy ºada-
tele.]

�adatelka: �eská pirátská strana, politická strana registrovaná pod £íslem MV-39553-7/VS-
2009, I�O 71339698, se sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, jejímº jménem jedná Jakub
Michálek, £len komise pro revizi práv k nehmotným statk·m a svobodu internetu pov¥°ený
podle statutu komise, narozen 6. 2. 1989, trvale bytem Zenklova 841/193, 182 00 Praha 8.

Doru£ovací adresa: Pro elektronickou komunikaci adresa jakub.michalek@pp-international.
net, pro po²tovní doru£ování adresa sídla ºadatelky.

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury, které je podle � 8 zákona £. 2/1967 Sb., o z°ízení
ministerstev a jiných úst°edních orgán· státní správy �eské republiky, v ú£inném zn¥ní,
úst°edním orgánem pro provád¥ní autorského zákona a podle � 22 téhoº zákona zpracovává
koncepce rozvoje sv¥°ených odv¥tví a °e²ení st¥ºejních otázek, o £emº informuje p°im¥°eným
zp·sobem ve°ejnost.

Podle zákona £. 106/1999 Sb., o svobodném p°ístupu k informacím, ºádám o poskytnutí
t¥chto informací:

1. písemné dokumenty vztahující se k p°ipravované novele zákona £. 121/2001 Sb., autor-
ského zákona, v£etn¥ návrh· paragrafovaného zn¥ní novel, návrh· d·vodových zpráv,
korespondence s kolektivními správci a dal²ími zainteresovanými subjekty ohledn¥ no-
vely, do²lé návrhy a podn¥ty, zápisy z jednání se zainteresovanými subjekty,

2. ve²keré dokumenty vztahující se k vyjednávané Obchodní dohod¥ proti pad¥lání (ACTA),
kterými se povinný subjekt vyjad°oval k vyjednávání nebo textu dohody nebo obdrºel
informace, které v dob¥ obdrºení nebyly ve°ejné, na p°íklad korespondenci s orgány
Evropské unie, která se této dohody týká.

Podle � 4 odst. 5 zákona o svobodném p°ístupu k informacím ºádám povinný subjekt o po-
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skytnutí informací v elektronické podob¥, kde v této podob¥ informace existuje.

D¥kuji a jsem s pozdravem

Jakub Michálek, £len komise pro revizi práv k nehmotným statk·m a svobodný Internet
�eské pirátské strany


