
 

 

 

Žádost o informaci dle info Z 106 /1999 Sb. Žádám dle info Z o zaslání 
informací: 

 A.  Organizační schéma KINO METRO 70 PROSTĚJOV, p.  o., tedy t.z.  

"organizační pavouk zaměstnanců ".  

B. Seznam všech DPP a DPČ, které byly uzavřeny v roce 2017 a lednu 2018. 

Vždy s uvedením jejich předmětu.  

C. Jmenný seznam všech zaměstnanců na pracovní poměr, kteří u povinného 
subjektu pracovali (v roce 2017), u každého náplň práce dle pracovní smlouvy.  

poskytuji požadované informace:   
 
A. Organizační schéma 

 

• Ředitelka 
 

• Ekonomka –     Pokladní 
- Hlavní pokladní 
- Uklízečky 

 

• Zřízenci v kulturním zařízení, provoz šatny Prodejci popcornu 

• Promítači 

• Údržbář 

• Topiči 

• Rozvoz plakátů 
 
B. Seznam všech DPP a DPČ, které byly uzavřeny v roce 2017 a lednu 2018, vždy 

s uvedením jejich předmětů: 
 

Dohody o pracovní činnosti:  
 

1.Vašinová Jarmila-Zřízenec v kulturním zařízení-Uvaděčské práce a kontrola vstupenek vč. 
jejich znehodnocení, výdej brýlí při 3D filmových projekcí včetně kontroly jejich navrácení, 
kontrola prostor kinosálu a pořádková služba při veřejných filmových projekcích v objektu kina 
Metro 70.Úklízečka - Úklidové práce se provádějí v objektu kina Metro 70, a to o sobotách, 
nedělích, svátcích a při zástupu za dovolenou. 
2.Dokoupilová Jana-Pokladní v kině METRO 70-Zajištění provozu pokladny prostřednictvím 
počítačového programu, vyřizování písemných a telefonických objednávek a rezervací vč. 
zadávání do rezervačního pokladního systému. Zpracování podkladů pro fakturace. 
Zpracování denních uzávěrek pokladny, vč. evidence plateb poukázkami. 
Zřízenec v kulturním zařízení-Uvaděčské práce a kontrola vstupenek vč. jejich znehodnocení, 
výdej brýlí při 3D filmových projekcí včetně kontroly jejich navrácení, kontrola prostor kinosálu 
a pořádková služba při veřejných filmových projekcích v objektu kina Metro 70 



 

 

 

3.Řehulka Jan-Promítač Provádí přípravu a projekci filmových kopií a přípravu, seřizování, 
ošetřování a opravy promítacího zařízení. Topič-Výkon práce se sjednává po dobu topné 
sezóny. 
4.Buriánek Stanislav-Promítač-Provádí přípravu a projekci filmových kopií a přípravu, 
seřizování, ošetřování a opravy promítacího zařízení 
5.Planka Otakar-Promítač Provádí přípravu a projekci filmových kopií a přípravu, seřizování, 
ošetřování a opravy promítacího zařízení 
6.Novotný Čeněk-Zřízenec v kulturním zařízení-Uvaděčské práce a kontrola vstupenek vč. 
jejich znehodnocení, výdej brýlí při 3D filmových projekcí včetně kontroly jejich navrácení, 
kontrola prostor kinosálu a pořádková služba při veřejných filmových projekcích v objektu kina 
Metro 70 
7.Szymszová Magda-Pokladní v kině METRO 70.Zajištění provozu pokladny prostřednictvím 
počítačového programu, vyřizování písemných a telefonických objednávek a rezervací vč. 
zadávání do rezervačního pokladního systému. Zpracování podkladů pro fakturace. 
Zpracování denních uzávěrek pokladny, vč. evidence plateb poukázkami. 
8.Petřík Tomáš-Promítač-Provádí přípravu a projekci filmových kopií a přípravu, seřizování, 
ošetřování a opravy promítacího zařízení 
9.Vašek Josef-Drobné opravy a údržba kina METRO 70 
10.Prucková Hana-Hlavní pokladní a správce pokladního systému, zajišťování workshopů. 
Zajištění provozu pokladny prostřednictvím počítačového programu, vyřizování písemných a 
telefonických objednávek a rezervací vč. zadávání do rezervačního pokladního systému. 
Zpracování podkladů pro fakturace. Zpracování denních uzávěrek pokladny, vč. evidence 
plateb poukázkami. Příjem a výdej hlavní pokladny v systému Gordic. 
11.Fládr Milan-Promítač Provádí přípravu a projekci filmových kopií a přípravu, seřizování, 
ošetřování a opravy promítacího zařízení 
12.Richter Michal-Sekání trávy v areálu kina METRO 70. Drobné opravy a údržba kina 
METRO 70 
13.Ladislav Sogel-Topič-Výkon práce se sjednává po dobu topné sezóny. 
14.Jaromír Pražák-Promítač-Provádí přípravu a projekci filmových kopií a přípravu, seřizování, 
ošetřování a opravy promítacího zařízení 
15.Papica Jan-Zřízenec v kulturním zařízení-Uvaděčské práce a kontrola vstupenek vč. jejich 
znehodnocení, výdej brýlí při 3D filmových projekcí včetně kontroly jejich navrácení, kontrola 
prostor kinosálu a pořádková služba při veřejných filmových projekcích v objektu kina Metro 
70 Zajištění doplňkových akcí Filmového klubu Metro 70 v rámci AČFK 
16.Cardová Lucie-Zřízenec v kulturním zařízení Zajištění sezónního provozu šatny dle 
provozu kina METRO 70 v odpoledních a večerních hodinách, sobotách, nedělích a svátcích 
Uvaděčské práce a kontrola vstupenek vč. jejich znehodnocení, výdej brýlí při 3D filmových 
projekcí včetně kontroly jejich navrácení, kontrola prostor kinosálu a pořádková služba při 
veřejných filmových projekcích v objektu kina Metro 70. 
17.Langerová Marcela-Zřízenec v kulturním zařízení-Uvaděčské práce a kontrola vstupenek 
vč. jejich znehodnocení, výdej brýlí při 3D filmových projekcí včetně kontroly jejich navrácení, 
kontrola prostor kinosálu a pořádková služba při veřejných filmových projekcích v objektu kina 
Metro 70.Zajištění sezónního provozu šatny dle provozu kina METRO 70 v odpoledních a 
večerních hodinách, sobotách, nedělích a svátcích.  
18.Urbanovská Zdeňka-Zpracování mzdové agendy a zpracování mezd 
19.Mencelová Marcela-Zřízenec v kulturním zařízení-Uvaděčské práce a kontrola vstupenek 
vč. jejich znehodnocení, výdej brýlí při 3D filmových projekcí včetně kontroly jejich navrácení, 
kontrola prostor kinosálu a pořádková služba při veřejných filmových projekcích v objektu kina 
Metro 70.Zajištění sezónního provozu šatny dle provozu kina METRO 70 v odpoledních a 
večerních hodinách, sobotách, nedělích a svátcích.  



 

 

 

20.Svobodová Nina-Prodej popcornu, Zřízenec v kulturním zařízení-Uvaděčské práce a 
kontrola vstupenek vč. jejich znehodnocení, výdej brýlí při 3D filmových projekcí včetně 
kontroly jejich navrácení, kontrola prostor kinosálu a pořádková služba při veřejných filmových 
projekcích v objektu kina Metro 70.Zajištění sezónního provozu šatny dle provozu kina 
METRO 70 v odpoledních a večerních hodinách, sobotách, nedělích a svátcích 
 

Dohody o provedení práce: 
 
1.Mencelová Marcela-Zřízenec v kulturním zařízení-Uvaděčské práce a kontrola vstupenek 
vč. jejich znehodnocení, výdej brýlí při 3D filmových projekcí včetně kontroly jejich navrácení, 
kontrola prostor kinosálu a pořádková služba při veřejných filmových projekcích v objektu kina 
Metro 70.Zajištění sezónního provozu šatny dle provozu kina METRO 70 v odpoledních a 
večerních hodinách, sobotách, nedělích a svátcích.  
2.Albrecht Dominik-Rozvoz plakátů pro kino METRO 70, Zřízenec v kulturním zařízení-
Uvaděčské práce a kontrola vstupenek vč. jejich znehodnocení, výdej brýlí při 3D filmových 
projekcí včetně kontroly jejich navrácení, kontrola prostor kinosálu a pořádková služba při 
veřejných filmových projekcích v objektu kina Metro 70.Zajištění sezónního provozu šatny dle 
provozu kina METRO 70 v odpoledních a večerních hodinách, sobotách, nedělích a svátcích.  
3.Svobodová Nina-Prodej popcornu, Zřízenec v kulturním zařízení-Uvaděčské práce a 
kontrola vstupenek vč. jejich znehodnocení, výdej brýlí při 3D filmových projekcí včetně 
kontroly jejich navrácení, kontrola prostor kinosálu a pořádková služba při veřejných filmových 
projekcích v objektu kina Metro 70.Zajištění sezónního provozu šatny dle provozu kina 
METRO 70 v odpoledních a večerních hodinách, sobotách, nedělích a svátcích. 

4.Vašek Josef-Sekání trávy v areálu kina METRO 70 
5.Petřík Tomáš-Výroba propagačního spotu  
6.Dragounová Tereza-Prodej popcornu, Zřízenec v kulturním zařízení-Uvaděčské práce a 
kontrola vstupenek vč. jejich znehodnocení, výdej brýlí při 3D filmových projekcí včetně 
kontroly jejich navrácení, kontrola prostor kinosálu a pořádková služba při veřejných filmových 
projekcích v objektu kina Metro 70.Zajištění sezónního provozu šatny dle provozu kina 
METRO 70 v odpoledních a večerních hodinách, sobotách, nedělích a svátcích. 
 
C. Jmenný seznam všech zaměstnanců na pracovní poměr, kteří u povinného subjektu 

pracovali (v roce 2017), u každého náplň práce dle pracovní smlouvy.  
 

Náplně práce zaměstnanců Kina Metra 70 Prostějov, p. o., a to zaměstnankyně Ivany 
Weissové, Danuše Vysloužilové a Jaroslavy Bočkové již byly poskytnuty a vyvěšeny 
na  webových  stránkách,  odkaz níže uvádím:  
 
https://storage.cinemaware.eu/1095/282/Byro/106/Poskytnuti_informaci_dle_zakona
_._106_1_2018.pdf 
 
Doplněno o náplň práce ředitelky Mgr. Barbory Prágerové (viz příloha) 
 
 

Mgr.Barbora Prágerová 

ředitelka Kina Metra 70 Prostějov, p. o.  

 

Přílohy: dle textu 


