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Do Českého rozhlasu byla doručena  Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete  poskytnutí následujících  

informací:  

 

Tímto žádám o poskytnutí následujících informací: 

Úplné znění platné smlouvy, popřípadě všech smluv, s Ochranným svazem autorským, 

včetně případných příloh. 

 

Vaší žádosti o poskytnutí informací vyhovujeme a v příloze Vám poskytujeme požadovanou 

platnou smlouvu s OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s. V textu 

smlouvy jsou znečitelněny údaje, které OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním z.s. deklaruje jako své obchodní tajemství. 

 

 

Český rozhlas 

 

 

Příloha: Dohoda o spolupráci v období do uzavření hromadné licenční smlouvy 

 

 

 

 

Poskytnutí informace 

 

 

ROZHODNUTÍ 

o odmítnutí části žádosti o poskytnutí 

informace 

 

Český rozhlas, jako povinný subjekt ve smyslu 

§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (dále jen 

jako „InfZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jako „Český rozhlas“ nebo „povinný subjekt“) 

rozhodl v souladu s  ustanovením § 15 odst. 1 

InfZ ve spojení s § 8a InfZ, o žádosti pana 

Matěje Hollana, datum narození 9.11.1984, 

adresa trvalého pobytu:  Lipová 19, Brno, 

60200 (dále jen „žadatel“), doručené 

povinnému subjektu dne 14. května  2013, o 

poskytnutí následujících informací podle InfZ: 

    a)      přehled všech smluv uzavřených 

povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. 

dubna 2013.  

    b)      elektronickou podobu prvních deseti 

smluv, uzavřených v období 1. leden až 30. 

duben 2013, které nejsou pracovní smlouvu 

nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce. 

             Požadované informace jsou 

vyžadovány v elektronické podobě. 

 

t a k t o : 

 

 

Žádost žadatele ze dne 14. května  2013 o 

poskytnutí informací v rozsahu bodů b) se  

částečné odmítá z důvodu ochrany osobních 

údajů, a  to v rozsahu poskytnutí 

identifikačních údajů smluvních stran, jež 

uzavřely jako fyzické osoby  smlouvy 

s Českým rozhlasem, jejichž elektronickou 

podobu žadateli na základě jeho žádosti o 

poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb.  z 14. května  2013 poskytuje.   

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

V ustanovení § 8a InfZ je stanoveno, že 

informace týkající se osobnosti, projevů osobní 

povahy, soukromí fyzické osoby a osobní 


