VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.

NÁRODNÍHO ÚSTAVU
LIDOVÉ KULTURY

ZA ROK 2010

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
V SOULADU S § 18 ZÁKONA č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ

1. ZPRACOVATEL
Zpracovatel
Adresa sídla
IČ
Telefon
Fax
Elektronická pošta
Internetové stránky

Národní ústav lidové kultury (dále jen NÚLK)
Zámek č. 672, 696 62 Strážnice
00094927
+ 420 518 306 611
+ 420 518 306 615
info@nulk.cz
www.nulk.cz, www.lidovaremesla.cz,
www.cioff.cz, www.lidovakultura.cz

2. ZŘIZOVATEL
Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 (dále jen MK).

3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S § 18 ZÁKONA č. 106/1999 Sb.
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ

a) počet podaných žádostí o informace za rok 2010:

0

b) počet podaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence (to se týká informací, které jsou předmětem ochrany podle autorského práva),
NÚLK poskytl v roce 2010 jednu výhradní licenci v souvislosti s realizací 65. ročníku
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice.
- Smlouva o spolupráci mezi Českým rozhlasem a NÚLK (HS 30/2010) – NÚLK
poskytl výhradní licenci spočívající v právu pořízení trvalých zvukových záznamů
výkonů a děl v rámci MFF Strážnice 2010 a jejich nekomerčnímu využití.

Český rozhlas je od vzniku festivalu jeho stálým mediálním partnerem a spolupracuje
na pořizování dokumentace festivalu. Český rozhlas by bez poskytnutí výhradní
licence nemohl na festivalu plnit své poslání a pomáhat festivalu i NÚLK k prezentaci
své činnosti.

e) počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace (podaných podle § 16a zákona
č. 106/1999 Sb.), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
0

Ve Strážnici dne 14. 1. 2011

