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Číslo jednací: Vyřizuje: Rychnov nad Kněžnou 

MGOH-OS-02/2023 Tomáš Zelenka 12. 1. 2023 

Sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb  

Vážená paní xxxxxxxxx, 

 

na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám sděluji 

následující:  

 

1. Společnost První krajkářská s.r.o., IČO: 05815029, provozuje svou činnost 

v nebytových prostorách v přízemí budovy Husovo náměstí 88 ve Vamberku na 

základě nájemní smlouvy, a to s účinností od 1.3.2017.  

 

2. Ke střetu zájmů nedochází. XXXXXXXXXXXXX je zaměstnancem muzea na pozici 

etnolog. S jejím pracovním zařazením není spojeno oprávnění jednat za 

zaměstnavatele. Neúčastní se tedy rozhodování o smluvních vztazích muzea.  

 

3. Stavebně-technické uspořádání prostor muzea neumožňuje jiné řešení. V 

prostorách prodejny jsou umístěny centrální ovládací prvky expozice. 

 

4. Prodej vstupenek, obsluha návštěvníků a veškeré organizační zajištění provozu 

souvisí se stavebně-technickým uspořádáním prostor muzea a s výše zmíněnými 

centrálními ovládacími prvky expozice.  
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5. Na základě dohody mezi muzeem a nájemcem umožňuje nájemce muzeu přímý 

prodej vstupenek a obsluhu návštěvníků prostřednictvím zaměstnanců muzea 

v prostorách prodejny. Muzeum jako zaměstnavatel udělil svým zaměstnancům 

souhlas s výkonem práce pro jiného zaměstnavatele. Po dobu, kdy zajišťují prodej 

vstupenek a obsluhu návštěvníků, konají zaměstnanci práci v tzv. souběhu i pro 

nájemce, a to na základě samostatného pracovněprávního vztahu uzavřeného 

s ním.    

 

Nad rámec odpovědí na položené dotazy uvádím, že uvedený model spolupráce je 

pro muzeum ekonomicky výhodný, neboť přináší muzeu úsporu pracovníka, 

kterého by jinak bylo třeba na prodej vstupenek vyčlenit (pokud by bylo takové 

řešení technicky možné) a umožňuje nabídnout návštěvníkům rozšířenou 

návštěvní dobu muzea.  

 

Za toto poskytnutí informací úhradu neúčtujeme.  

 

S pozdravem 

 

 
 
 

 
........................................................... 

Mgr. Tomáš Zelenka, 
ředitel, 

Muzeum a galerie Orlických hor  
v Rychnově nad Kněžnou 

 
 


