Povinně uveřejňované informace
1. Oficiální název
Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení
viz “Zřizovací listina”
3. Organizační struktura
viz “Organizační struktura”
4. Kontaktní spojení
Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace
Zelný trh 9, Brno 602 00
Tel.:
+ 420 542 123 411
E-mail.: ced@ced-brno.cz
WWW.: www.ced-brno.cz
Úřední hodiny: Středa 9:00 - 12:00
Divadlo Husa na provázku
Zelný trh 9, Brno 602 00
Tel.:
+ 420 542 123 411
E-mail.: provazek@provazek.cz
WWW.: www.provazek.cz
HaDivadlo
Alfa pasáž, Poštovská 8D, 602 00 Brno
Tel.:
+420 530 331 077
Tel.
+420 530 330 869
pokladna:
E-mail.: tajemnice@hadivadlo.cz
WWW.: www.hadivadlo.cz
Terén
Zelný trh 9, Brno 602 00
Tel.:
+ 420 542 123 411
E-mail.: teren@ced-brno.cz
WWW.: https://jasuteren.cz
Více viz www.ced-brno.cz - sekce Kontakt.
5. Bankovní spojení
86532621/0100, Komerční banka a.s., pobočka Brno-město
6. IČ
00400921
7. DIČ
CZ00400921
8. Dokumenty organizace
Rozpočet organizace, Zpráva o výsledku činnosti a hospodaření, Zřizovací listina, Plán činnosti

9. Žádosti o informace, kontakty
Viz “Žádost o informace”.
Zpřístupnění zákonem požadovaných informací k fyzickému nahlédnutí je zajištěno v úředních
hodinách organizace, po předchozí domluvě.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Viz “Žádost o informace”.
11. Opravné prostředky
Viz “Zásady pro podávání žádostí o informace”, článek IV a V.
12. Formuláře
Viz Žádost o poskytnutí informací, Rozklad proti rozhodnutí o poskytnutí informací.
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Viz “Zásady pro podávání žádostí o informace”.
14. Právní předpisy
Nejdůležitější právní předpisy, jimiž se organizace při své činnosti řídí:
a) ve vztahu k poskytování informací
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura
informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) ostatní
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vyhláška č. 416/2004, kterou se provádí zákon
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška 409/2010, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím.
c) vydané právní předpisy
Žádné předpisy upravující vnitřní postupy organizace směřující k veřejnosti nejsou vydány.
15. Úhrady za poskytování informací
Viz Sazebník úhrad.
Žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo organizaci doručeno.
16. Licenční smlouvy
K poskytování informací nejsou potřebné žádné licenční smlouvy nebo to v tuto chvíli není známo.
17. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
Viz přehled zpracování žádostí o informace v daném roce.

V Brně dne 27. 12. 2019

