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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 

podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění 

za rok 2019 

 

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana je jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.  

o svobodném přístupu k informacím povinna zveřejnit vždy do 1. března výroční zprávu za 

předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.  

Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence písemných žádostí fyzických a právnických 

osob o poskytnutí informace, které byly v roce 2019 vyřizovány kanceláří Žižkovského divadla 

Járy Cimrmana dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném 

znění. 

 

 

V Praze dne 19.2. 2020 

 

Zpracoval:  Mgr. Jana Rumlenová 

  ředitelka ŽDJC 
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Přehled činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím.  

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

a) počet podaných žádostí celkem / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti 
1 / 0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
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 

 

0 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný 

popis způsobu jejich vyřízení 

- stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace – nečinnost. 

Následně žadatel žaloval zřizovatele – MČ Praha 3 na nečinnost jí 

zřizované PO.  

         

  Stížnost 

na 

nečinnost        

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

- počet žádostí, kterým bylo vyhověno: 0 

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

- počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0 

- počet výzev k doplnění žádosti: 0 

- počet odložených žádostí: 0 
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- úhrady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a 

odesláním informací žadateli; za mimořádně rozsáhlé vyhledávání 

informací: 0,- 
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