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zastoupená Janem Malým, jednatelem 

ID DS: wzz28hj 

 

 

V Tišnově dne 25. 11. 2022 

 

 

 

 

Věc: poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Dne 23. 11. 2022 bylo do datové schránky Městského kulturního střediska doručeno 

podání společnosti Spolehlivá realitka s. r. o., kterým jste vyjádřili zájem o vysílání reklamního 

spotu v kině Svratka v Tišnově (včetně žádosti o sdělení ceny a podmínek vysílání). 

Součástí výše zmíněného podání byla též žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. Tázal jste se: 

„Jaká realitní kancelář či jaký realitní makléř v rámci Vašeho kina vysílá reklamu, za 
jakých podmínek došlo k uzavření objednávky a zahájení vysílání, od kdy je vysíláno a na jakou 
dobu je objednávka uzavřena, jaká cena je účtována za vysílání reklamy?“ 

Městské kulturní středisko Tišnov jako povinný subjekt dle ustanovení 2 odst. 1 zákona 

o svobodném přístupu k informacím žádost posoudilo a dospělo k závěru, že neobsahuje 

všechny náležitosti vyžadované ustanovením § 14 odst. 2 citovaného zákona, neboť neobsahuje 

identifikační číslo právnické osoby. Tento nedostatek však nebrání vyřízení žádosti.   

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím proto Městské kulturní 

středisko Tišnov poskytuje následující informace: 



 

 
 

K dnešnímu dni má Městské kulturní středisko Tišnov uzavřenu smlouvu s realitní 

kanceláří R21 Realitní agentura, a to na základě objednávky ze dne 20. 5. 2022. Smlouva 

zahrnuje vysílání 20 ks reklamního spotu před filmovou projekcí minimálně 10x v měsíci, cena 

činí 1 Kč za diváka. Smlouva byla uzavřena na dobu 1. 6. – 31. 12. 2022. 

K Vašemu zájmu o sdělení ceny, podmínek vysílání a zaslání objednávky uvádím, že 
cena činí 1 Kč za diváka. Co se týká dalších podmínek vysílání, nevysíláme reklamu před 
dětskými filmy, před filmy promítanými v rámci filmového klubu a před projekcemi v rámci 
akce Kino za polovic. Počet spotů a počet projekcí je nutné si dohodnout s vedoucím kina 
Svratka, přičemž vedoucí kina musí zohlednit skladbu spotů dle jejich obsahu a jednotlivých 
zájemců.  
 

Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou. 

 

 

 

 

               Mgr. Jan Brdíčko 

                         ředitel 

Městského kulturního střediska Tišnov 

 


