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Čj.: HM-CP/1002/2022 Tábor, 28. 11. 2022

Poskytnutí informace na základě žádosti

Na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění zasíláme v příloze 
požadované informace, jsou-li ke dni podání žádosti k dispozici:

Ad 1 – Organizační struktura, organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád, etický kodex, vše 
v akt. znění

Požadované dokumenty zasíláme v přílohách č. 1–5 s tím, že Husitské muzeum v Táboře se řídí
etickým kodexem ICOM a etickým kodexem ICOM pro přírodovědná muzea.

Ad 2 – Seznam zaměstnanců od úrovně statutárního zástupce do úrovně vedoucích oddělení v rozsahu 
titul, jméno, příjmení a zastávaná funkce

Viz příloha č. 6

Ad 3 – výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2020 a 2021, plán rozpočtu na rok 2022 a 2023

Viz přílohy č. 7–9

Ad 4 – Seznam externích poradců v oblasti právních služeb, ostrahy majetku a ekonomiky v rozsahu 
název, IČO, sídlo, odpovědný zástupce, předmět a lhůty plnění, finanční ohodnocení, vše v akt. stavu

Husitské muzeum v Táboře nevyužívá služeb externích poradců v uvedených oblastech.

Ad 5 – Plán činnosti na příští období, aktuální projekty

Rámcový plán činnosti na rok 2023, viz příloha č. 10.

Ad 6 – Seznam odborových organizací (název, IČO, sídlo, statutární zástupce) a kolektivní smlouva 
v akt. znění.

Základní odborová organizace Husitského muzea v Táboře, odborová organizace. IČO 
72031808. Sídlo Tábor, nám. Mikuláše z Husi 44/5. Statutární zástupce: Bc. Kateřina 
Mikulandová, předsedkyně.

Kolektivní smlouva v současné době není uzavřena.



Ad 7 – Ediční činnost od roku 2010

Viz příloha č. 11.

Poučení:

Proti postupu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace a proti požadavku úhrady nákladů lze 
podat u Husitského muzea v Táboře stížnost podle § 16a odst. 1 písm. a)-d) zákona č 106/1999 Sb. 
Zákon o svobodném přístupu k  informacím ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. Tato 
lhůta se počítá ode dne doručení tohoto sdělení žadateli. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo kultury ČR.

S pozdravem

_____________________________
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
ředitel Husitského muzea v Táboře

Přílohy:

1) Organizační struktura
2) Organizační řád
3) Pracovní řád
4) Spisový a skartační řád
5) Etický kodex ICOM (a) a Etický kodex ICOM pro přírodovědná muzea (b)
6) Seznam vedoucích zaměstnanců HMT
7) Výroční zpráva Husitského muzea v Táboře za rok 2020
8) Výroční zpráva Husitského muzea v Táboře za rok 2021
9) Rozpočet HMT na rok 2022 a 2023
10) Rámcový plán činnosti na rok 2013
11) Ediční činnost HMT od roku 2010


