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Vážená paní Dědečková, 

 

 

ve věci Vaší Žádosti o poskytnutí informace ve smyslu ustanovení §4, odst. 1, zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, která byla doručena 

Ministerstvu kultury dne 6. 4. 2017, č. j. MKCRX00B0DMI, a doplněna podáním ze dne 21. 

4. 2017, č. j. MKCR0C0NK42E, (dále jen „Žádost“) Vám k bodu 1 Žádosti, tedy: „Na 

základě jakých veškerých právních jednání (pracovní smlouva, dohody o pracech konaných 

mimo pracovní poměr, smlouva o vytvoření díla, licenční smlouva, etc.) pracuje generální 

ředitel Národní galerie v Praze Doc. Jiří Fajt pro Národní galerii v Praze, event. pro 

Ministerstvo kultury? Žádám o poskytnutí těchto listin o právních jednáních, případně o jejich 

zveřejnění Ministerstvem kultury.“, sděluji, že podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona 

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

„zákon“), jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich 

působnosti. Vámi dotazovaná problematika konkrétních právních jednání mezi Národní 

galerií v Praze a doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D., nenáleží do působnosti Ministerstva 

kultury, nýbrž do působnosti Národní galerie v Praze. Národní galerie v Praze jako právnická 

osoba s vlastní právní subjektivitou činí právní úkony v rámci činností spadajících do její 

působnosti dle Statutu Národní galerie v Praze. Pro takové úkony neexistuje povinnost 

příspěvkové organizace informovat svého zřizovatele. Se svojí žádostí se proto obraťte na 

Národní galerii v Praze.  

 

Z tohoto důvodu Ministerstvo kultury Vaši žádost o poskytnutí informací ve výše 

uvedeném rozsahu tímto odkládá podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona.   

 

K bodu 2 Žádosti, tedy: „Jaká veškerá plnění, řádná i mimořádná (např. odměny) 

obdržel Doc. Jiří Fajt od Národní galerie v Praze, případně Ministerstva kultury od 

1. července 2014 do dnešního dne, respektive do 31. března 2017 včetně?“, Vám sděluji, že 

v působnosti Ministerstva kultury jsou následující plnění poskytnutá doc. Dr. et Ing. Jiřímu 

Fajtovi, Ph.D.: 
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Platový výměr doc. Dr. et Ing. Jiřího Fajta, Ph.D., je k 31. 3. 2017 tvořen následujícími 

složkami: 

  

• platový tarif ……….35 650 Kč  

• osobní příplatek……33 350 Kč 

• příplatek za vedení…20 000 Kč  

• celkem…………..….89 000 Kč. 

  

Mimořádná plnění poskytnutá doc. Dr. et Ing. Jiřímu Fajtovi, Ph.D.,: 

 

Odměny za plnění profilových úkolů: v roce 2014 ……….... 70 000 Kč 

       v roce 2015………….. 120 000 Kč 

       v roce 2016………….. 140 000 Kč; 

 

Mimořádná odměna za práci při naplňování projektu „Česko – bavorská zemská výstava 

2016“ v roce 2015…………………. 375 000 Kč; 

 

Čtvrtletní odměna za práci při naplňování projektu „Česko – bavorská zemská výstava 2016“ 

v roce 2016……………………….... 4 x 225 000 Kč; 

 

Odměna za práci při naplňování projektu „Česko – bavorská zemská výstava 2016“ v roce 

2017…………………………………. 150 000 Kč; 

 

odměny celkem………………………. 1 755 000 Kč. 

 

 

Vzhledem k výše nastíněné problematice působností Ministerstva kultury a Národní 

galerie v Praze v otázce poskytování informace na základě Vaší Žádosti doplňuji, že přestože 

je Ministerstvo kultury zřizovatelem této organizace, nemůže znát veškerá plnění, která byla 

Národní galerií v Praze doc. Dr. et Ing. Jiřímu Fajtovi, Ph.D., poskytnuta, a doporučuji Vám 

obrátit se v tomto ohledu na Národní galerii v Praze, do jejíž působnosti tato problematika 

může potenciálně rovněž spadat. 

 

 

Poučení: Pokud s výše uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na 

tento postup Ministerstva kultury podat stížnost dle § 16a zákona, a to u Ministerstva kultury 

ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat ministr 

kultury. 

 

 

S pozdravem 

 

 

                                                                                         Mgr. Pavel Hlubuček 

                                                                                              ředitel odboru 

                                                                            ochrany movitého kulturního dědictví,  

                                                                                                muzeí a galerií 


