Poskytnutí informace
ROZHODNUTÍ
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Sb. z 14. května 2013 poskytuje.
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Odůvodnění:

V ustanovení § 8a InfZ je stanoveno, že

den vytvoření daného hlášení (dvoumístné pořadové číslo dne v měsíci)
měsíc vytvoření daného hlášení (dvoumístné pořadové číslo měsíce v roce)
rok vytvoření daného hlášení (čtyřmístné číslo vyjadřující letopočet)
určení vysílatele, kterým je v našem případě vždy Český rozhlas
označení místa (obce) z adresy vysílatele, kterým je vždy 120 00 Praha 2
telefonní číslo na styčnou resp. zodpovědnou osobu u vysílatele
název předávaného souboru (v maximální délce 14 znaků)
typ dat (vlastní vysílání x reklamní vysílání)
typ souboru (nový soubor x oprava dřívějšího souboru)
den vytvoření daného souboru (dvoumístné pořadové číslo dne v měsíci)
měsíc vytvoření daného souboru (dvoumístné pořadové číslo měsíce v roce)
rok vytvoření daného souboru (čtyřmístné číslo vyjadřující letopočet)
počáteční den hlášeného období (dvoumístné pořadové číslo dne v měsíci)
počáteční měsíc hlášeného období (dvoumístné pořadové číslo měsíce v roce)
počáteční rok hlášeného období (čtyřmístné číslo vyjadřující letopočet)
koncový den hlášeného období (dvoumístné pořadové číslo dne v měsíci)
koncový měsíc hlášeného období (dvoumístné pořadové číslo měsíce v roce)
koncový rok hlášeného období (čtyřmístné číslo vyjadřující letopočet)
název stanice vysílání daného pořadu (dle číselníku vysílacích stanic Českého rozhlasu)
den vysílání daného pořadu (dvoumístné pořadové číslo dne v měsíci)
měsíc vysílání daného pořadu (dvoumístné pořadové číslo měsíce v roce)
rok vysílání daného pořadu (čtyřmístné číslo vyjadřující letopočet)
hodina začátku vysílání daného pořadu (celé číslo v rozmezí 0 až 23)
minuta začátku vysílání daného pořadu (celé číslo v rozmezí 0 až 59)
vteřina začátku vysílání daného pořadu (celé číslo v rozmezí 0 až 59)
minuty ze stopáže (délky) vysílání daného pořadu (celé číslo v rozmezí 0 až 999)
vteřiny ze stopáže (délky) vysílání daného pořadu (celé číslo v rozmezí 0 až 59)
název vysílaného rozhlasového pořadu (maximální délka 50 znaků)
identifikační číslo užitého rozhlasového snímku (maximální délka 24 znaků)
minuty natočené stopáže rozhlasového snímku (číslo v rozmezí 0 až 999)
vteřiny natočené stopáže rozhlasového snímku (číslo v rozmezí 0 až 59)
minuty použité stopáže rozhlasového či komerčního snímku (číslo v rozmezí 0 až 999)
vteřiny použité stopáže rozhlasového či komerčního snímku (číslo v rozmezí 0 až 59)
rozlišení premiéry a repríz (velké písmeno P resp. R)
určení žánru užitého rozhlasového či komerčního snímku (dle číselníku základních žánrů)
rok výroby rozhlasového či komerčního snímku (čtyřmístné číslo vyjadřující letopočet)
určení výrobce užitého komerčního snímku (maximální délka 30 znaků)
výrobní číslo nosiče užitého komerčního snímku (maximální délka 24 znaků)
hlavní titul užitého rozhlasového či komerčního snímku (maximální délka 50 znaků)
případný podtitul užitého rozhlasového snímku (maximální délka 50 znaků)
původ užitého rozhlasového snímku (dle jednoznakového číselníku rozlišovaných původů)
rozlišení autorského a interpretačního podílu (velkými písmeny A resp. I)
popis činnosti podílníka na výrobě užitého rozhlasového snímku (dle číselníku činností
tvůrců)
jméno fyzické osoby či název tělesa, skupiny, orchestru apod. (v maximální délce 30
znaků)
rodné číslo fyzické osoby (bez lomítka, v maximální délce 10 znaků – nepovinné)
vyplacený honorář za podíl na výrobě snímku (desetinné číslo v rozmezí 0.00 až
9999999.99)
název ulice z poslední známé adresy bydliště podílníka (maximálně 30 znaků - nepovinné)
označení místa (obce) z adresy bydliště podílníka (maximálně 24 znaků - nepovinné)
PSČ z adresy bydliště podílníka (maximálně 10 znaků - nepovinné)
typ užití resp. způsob vypořádání reprízného pro daný rozhlasový či komerční snímek
název „základní“ stanice simultánního vysílání (dle číselníku stanic Českého rozhlasu)
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Výše uvedený elektronický informační systém obsahuje některé informace, které není Český
rozhlas oprávněn Vám poskytnout, především z důvodu ochrany osobních údajů, např. rodná
čísla. Tento elektronický informační systém není v současné době naprogramován tak, aby mohl
automatizovaně vygenerovat jen informace, které jsme Vám oprávněni poskytnout. Pro
vygenerování těchto informací je tedy potřeba vytvořit speciální počítačový program pro sestavení
výstupního souboru, který nebude obsahovat údaje, které Vám nejsme oprávnění poskytnout.
Jak je patrno již z výše uvedeného popisu struktury informačního systému, nejsou v hlášeních
Českého rozhlasu uváděny konkrétní odměny autorům, resp. jiným nositelům práv, za díla
odvysílaná Českým rozhlasem, neboť na základě uzavřené smlouvy mezi Českým rozhlasem a
OSA jako kolektivním správcem odměny uhrazené Českým rozhlasem OSA rozúčtuje autorům,
resp. jiným nositelům práv, OSA dle rozúčtovacího řádu OSA.

S pozdravem
Český rozhlas
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