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Vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o., obdrželo dne 14. 8. 2019 Vaši žádost podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

K Vašim dotazům sdělujeme následující: 

 

1) K jakému účelu využíval platební kartu DJKT jeho ředitel z let 2009 - 2013? 

 

Ředitel DJKT platební kartu využíval k úhradě výdajů souvisejících s výkonem funkce 

ředitele DJKT.  

 

2) Jaký byl souhrn zaplacených sum v letech 2009 - 2013 na tuto kartu? 

 

Informaci nelze poskytnout, a to s odvoláním na § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy: 

poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 

soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu právními předpisy upravujícími 

jejich ochranu, které však jako právní titul k poskytnutí vyžadují souhlas dotčené 

osoby. Dotčené osoby nedaly souhlas s poskytnutím této informace a nebyly tudíž 

splněny podmínky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů nutné 

k poskytnutí požadovaných informací.  

 

3) Poskytnutí vyúčtování reprefondů, které měl ředitel z let 2009 - 2013 k dispozici. 

 

V účetnictví sledujeme náklady na reprezentaci (reprefond) souhrnně za celé divadlo, 

nejedná se tedy o finanční prostředky, které by měl k dispozici výhradně ředitel DJKT. 

Vyúčtování, které by sledovalo výhradně  výdaje ředitele, nemáme k dispozici.  

 

4) Ředitel DJKT v letech 2009 - 2013 používal služební vůz, žádáme o informaci kolik 

bylo na tomto autě měsíčně najeto kilometrů? 

 

Vzhledem k pětileté skartační lhůtě evidence provozu služebních vozidel požadované 

údaje nemáme k dispozici. 

 

5) Kolik DJKT zaplatilo za ubytování pana ředitele v letech 2009 - 2013 v Kajetánce 

měsíčně? 

 

DJKT neplatilo ubytování ředitele DJKT.  

 



6) Kolik celkem stály cesty ředitele v letech 2009 - 2013 do Moskvy? 

 

Informaci nelze poskytnout, a to s odvoláním na § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy: 

poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 

soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu právními předpisy upravujícími 

jejich ochranu, které však jako právní titul k poskytnutí vyžadují souhlas dotčené 

osoby. Dotčené osoby nedaly souhlas s poskytnutím této informace a nebyly tudíž 

splněny podmínky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů nutné 

k poskytnutí požadovaných informací.  

 

7) Kolik stála inscenace Rusalky v moderním pojetí, kterou diváci podle našich 

informací vypískali? 

 

Inscenace Rusalka měla premiéru 10. 10. 1998 (derniéra 11. 3. 2000). Informace 

k této inscenaci vzhledem ke skartačním lhůtám (10 let) nemáme k dispozici. 

 

8) Kolik zahraničních cest absolvoval Jan Burian v době vedení svého „úřadu“ v DJKT 

v letech 2009 - 2013? 

 

Informaci nelze poskytnout, a to s odvoláním na § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy: 

poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 

soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu právními předpisy upravujícími 

jejich ochranu, které však jako právní titul k poskytnutí vyžadují souhlas dotčené 

osoby. Dotčené osoby nedaly souhlas s poskytnutím této informace a nebyly tudíž 

splněny podmínky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů nutné 

k poskytnutí požadovaných informací.  

 


