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1.  Základní informace

Název organizace:  Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace 
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00354082
Zřizovatel: Město Říčany
Adresa: 17. listopadu 214, Říčany, 251 01
Statutární orgán: Ing. Vladimír Levický, pověřený řízením
Zástupce stat. orgánu: Ludmila Řeháková, od 1.9.2022 Ondřej Pátek

 Kc Labuť disponuje prostory pro pořádání kulturních akcí (sál s kapacitou 365 sedících 
diváků) i pro kurzovní činnost (učebny).  
 Zaměření organizace bylo několikrát podrobně popsáno v předchozích výročních zprávách. 
Vychází ze situace v Říčanech, která je pro kulturní činnost příznivá. Obyvatelé Říčan jsou celkově 
nadprůměrně vzdělaní a o kulturu projevují zájem. Dlouhodobá koncepce činnosti KC Labuť spočívá 
v těchto bodech:
• velká pozornost hudební oblasti všech žánrů s důležitým zastoupením vážné hudby
• otevřenost dalším aktivitám (např. divadla, plesy, pořady pro školy, přednášky, soutěže,  
 festivaly apod.)
• pořádání tanečních kurzů
• další kurzovní a vzdělávací činnost – kurzy hudební, jazykové, školní poradna apod.
• všestranná spolupráce s městem Říčany, mj. také využívání prostor i pro akce města a jeho  
 organizací, 
• podpora vybraných uměleckých souborů působících v Říčanech – Divadelní spolek Tyl,  
 taneční klub Fuego, Říčanský komorní orchestr. 
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2.  Organizační struktura, pracovní úvazky

Současná struktura (k 31. 12. 2021): 

      Vedení KC

Pracovní úseky:

Ekonomika, účetnictví, Dramaturgie, programy, Provoz – pořadatelé
personalistika, mzdy nájmy, plánování akcí a asistenti při akcích

Kancelář (prodej vstup., Propagace, PR  Provoz – údržba, technika,
telefony, komunikace,     BOZP, revize, úklid
administrativa apod.)
    

U stálých zaměstnanců je celkový počet úvazků 4,75, resp. 5,75 (jedna zaměstnankyně  
je na mateřské dovolené).
 
 Podle potřeby zde dále vypomáhají pracovníci zařazení na dohody o pracovní činnosti  
a o provedení práce. Tyto dohody jsou uzavírány nepravidelně, podle aktuálně probíhajících akcí 
(např. asistenti při taneční kurzech, pořadatelé při větších koncertech, pracovníci na distribuci 
propagačních matriálů, pro zvukařské práce při některých koncertech apod.). Dále je s 1 pracovníkem 
uzavřena dohoda na obsluhu plynové kotelny v topné sezóně. 

 V polovině roku 2022 zasáhla KC Labuť tragická událost. Po kratší nemoci nás opustila kolegyně 
Ludmila Řeháková, statutární zástupkyně, která byla dlouhá léta hlavní tváří KC.  Rozhodujícím 
způsobem přispěla k rozvoji kulturního života, rozšíření nabídky koncertů a dalších představení 
a k řádovému zvýšení návštěvnosti. Práce v kultuře byla její celoživotní náplní a smyslem života. 
Ve své profesi patřila k uznávaným osobnostem. Její profesionalitu oceňovali vystupující umělci  
(s mnohými z nich se osobně znala) i návštěvníci. 

 Rozloučili jsme se s ní na benefičním koncertu za účasti mnoha muzikantů a kapel.
Zůstal úkol najít náhradu, o to těžší, že Ludmilu Řehákovou jsme považovali za prakticky 
nenahraditelnou. Vycházeli jsme z toho, že KC bude v zásadě pokračovat v osvědčené koncepci. 
Hledání variant i jejich zkoušení trvalo cca 2 měsíce, skončilo v září. Statutárním zástupcem pro KC 
Labuť je od září 2022 Ondřej Pátek, který v KC úspěšně pracoval již delší dobu a má předpoklady 
přispět k dalšímu rozvoji aktivit kulturního centra (mj. i přehledem o umělecké scéně a kontakty 
získanými vlastní úspěšnou hudební činností). Toto potvrzují výsledky dosažené v druhé polovině 
roku.
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3. Provoz v KC Labuť v roce 2021

Přehled akcí:

30.4. Mlsné medvědí příběhy  autokino
30.4. Štěstí je krásní věc   autokino
30.4. Vlastníci    autokino
1.5. Princezna zakletá v čase  autokino
1.5. 3 Bobule    autokino
1.5. Šarlatán    autokino
7.5. Vzhůru za sny   autokino
7.5. Rocketman    autokino
7.5. Krajina ve stínu   autokino
8.5. Léto patří rebelům   autokino
8.5. Pomáda    autokino
8.5. Chlast autokino   autokino
13.5. Pojar dětem    autokino
13.5. Přes okýnko (benef.koncert) autokino
14.5. Trollové: Světové turné  autokino
14.5. Havel autokino   autokino
14.5. Pulp Fiction: Historky z podsvětí autokino
15.5. Píseň moře    autokino
15.5. Bourák    autokino
15.5. Gentlemani    autokino
21.5. Pinocchio    autokino
21.5. Palm Springs    autokino
21.5. Na nože    autokino
22.5. Hurá do Jungle   autokino
22.5. Kouř     autokino
22.5. Le Mans 66    autokino
29.5. Křupaví mazlíčci   autokino
29.5. Samotáři: Obnovená premiéra autokino
29.5. Parazit    autokino
30.5. Trollové: Světové turné  autokino
30.5. Big Lebowski    autokino
30.5. Šarlatán    autokino
5.6. Jak vycvičit draka 3   autokino
5.6. Snídaně u Tiffanyho   autokino
5.6. Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw autokino
6.6. Ledové království 2   autokino
6.6. Modelář    autokino
6.6. Zelená kniha    autokino
11.6. Cesta do pravěku   autokino
11.6. Vzpomínky na Itálii   autokino
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11.6. Top Gun    autokino
12.6. Zakleté pírko    autokino
12.6. Dollitle    autokino
12.6. Joker     autokino
18.6. Velké dobrodružství Čtyřlístku autokino
18.6. Podfuk za všechny prachy  autokino
19.6. Ježek Sonic    autokino
19.6. Podfuk za všechny prachy  autokino
     
Další pořady:

9.6. Lyra da Camera (v zahradě knihovny)  koncert vážná hudba
15.6. Koncert pro učitele – Pavel Šporcl  koncert vážná hudba
16.6. Petra Černocká (v zahradě knihovny)  koncert pop
18.6. Pavel Šporcl – letní koncert na Jurečeku    koncert vážná hudba
19.6. Pavel Šporcl – letní koncert na Jurečeku    koncert vážná hudba
21.6. Koukej kolem sebe – ZŠ Bezručova  pořad pro školy
23.6. Ivan Hlas Trio (v zahradě knihovny)  koncert folk, rock
30.6. Josef Fousek koncert folk, písničkářský
9.7. Jan Adamus a jeho hosté (na Říč. hradě)   koncert vážná hudba
14.7. František Kasl trio (v zahradě knihovny)  koncert folk, rock
21.7. P. Nouzovský a L. Sommer (Říč. hrad)  koncert vážná hudba
28.7. Letní minifestival – benefice, rock. kapely   koncert rock
6.8. Kukal Kvartet (na Říčanském hradě)  koncert vážná hudba
21. –  28.8. Pohár Města Říčany   šachový turnaj
28.8. Královská harfa a kouzlo hoboje (Hrad)  koncert vážná hudba
8.9. První veřejná říčanská tančírna   tančírna
11.9. Taneční základní     taneční
12.9. Taneční základní - náhrada z r. 2020  taneční
14.9. Marcel Zmožek - koncert    koncert pop
15.9. VI Memoriál Jiřího Kadluse    koncert jazz, festival
17.9. První veřejná říčanská tančírna   tančírna
18.9. Taneční základní      taneční
19.9. Taneční základní - náhrada z r. 2020  taneční
21.9. Radůza - koncert     koncert folk
25.9. Taneční základní     taneční
26.9. Taneční základní - náhrada z r. 2020  taneční
29.9. Ivan Mládek      koncert pop, jazz
1.10. ABBA World revival     koncert pop, rock
2.10. Taneční mládež základní    taneční
3.10. Taneční mládež základní 2020   taneční
5.10. První veřejná říčanská tančírna   tančírna
6.10. Adam Plachetka - koncert KPH   koncert vážná hudba
8.10. Taneční dospělí     taneční
9.10. Taneční mládež základní    taneční
10.10. Čiperkové      pořad pro děti
10.10. Taneční mládež základní 2020   taneční
12.10. Taneční akademie ZUŠ - zrušeno 
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13.10. Karel Plíhal – Recitál    koncert folk
15.10. Aleš Brichta Project + Merlin   koncert rock
16.10. Taneční mládež základní - prodloužená  taneční
17.10. Taneční základní - náhrada z r. 2020  taneční
19.10. První veřejná říčanská tančírna   tančírna
20.10. Partička - divadlo - přeloženo  
22.10. Taneční dospělí      taneční
23.10. Taneční mládež základní    taneční
24.10. Taneční základní - náhrada z r. 2020  taneční
25.10. Setkání seniorů s hudbou    pořad pro seniory
26.10. Darja Kuncová a The Cotton Gang  koncert jazz
30.10. Taneční mládež základní 2020   taneční
31.10. Taneční mládež základní 2020   taneční
2.11. Cigánski Diabli - přeloženo  
3.11. Michal Prokop a Framus Five    koncert rock
4.11. Ostře sledované vlaky - divadlo   divadlo
5.11. Taneční dospělí      taneční
6.11. Taneční mládež základní    taneční
9.11. První veřejná říčanská tančírna   tančírna
10.11. Jaroslav Samson Lenk    koncert folk, country
11.11. ÚL, včelařské divadelní rondo - přeloženo  
13.11. Taneční mládež základní    taneční
14.11. Míša Růžičková - Lesní království   pořad pro děti
14.11. Jan Karafiát: Brouček (pohádka)   pořad pro děti
16.11. Humpolecký Dixieland    koncert jazz
18.11. Láska mezi nebem a zemí - divadlo  divadlo
19.11. Taneční dospělí      taneční
20.11. Taneční mládež základní    taneční
24.11. Epoque quartet a Dasha - koncert KPH  koncert vážná hudba
25.11. Divadlo Charlotte Keatley    divadlo
26.11. Olympic - Tour 2021     koncert rock
27.11. Taneční mládež základní    taneční
28.11. Fuego – Malá taneční soutěž   taneční soutěž
30.11. První veřejná říčanská tančírna   tančírna
2.12. Fleret a Zuzana Šuláková    koncert folk, rock
3.12. Taneční dospělí      taneční
4.12. Taneční mládež základní     taneční
5.12. Taneční mládež základní     taneční
8.12. Zdeněk Izer – Na plný coole!   divadlo
9.12. ŘKO koncert      koncert vážná hudba
11.12. 26. setkání Beatlemaniaků - přeloženo  
14.12. První veřejná říčanská tančírna   tančírna
15.12. Jazzové Vánoce     koncert jazz
16.12. Koncert kytarového kurzu J, Bardy  koncert pop, rock
18.12. šachový turnaj     šachový turnaj
18.12. Taneční dospělí prodloužená   taneční
19.12. Fuego večírek - zrušeno  
21.12. Planeta Země - zrušeno  
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21.12. Richard Pachman a Dita Hořínková  koncert pop, folk
22.12. Akademie ZŠ Bezručova - zrušeno  
28.12. První veřejná říčanská tančírna   tančírna
31.12. Silvestr 2021 s hudebním programem  koncert rock, pop, show

 Rok 2021 byl, podobně jako 2020, netypickým obdobím. Vzhledem k epidemiologické situaci 
platila výrazná omezení, která nejcitelněji zasáhla právě organizace typu divadel a kulturních 
center. V prvních měsících roku 2021 byly akce pro veřejnost ve formě, v které je lze v KC Labuť 
provozovat, zcela znemožněny. Vzhledem k zákazu veřejných představení byly do 30. 4. plánované 
pořady rušeny a přesouvány na náhradní termíny. Celkem bylo takto přesouváno cca 50 akcí, 
některé vícekrát. Dramaturgické a agentážní práce byly vzhledem k nepředvídatelnosti měnících  
se podmínek velmi obtížné. Bylo nutné rovněž řešit vracení vstupného, přesouvání frekventantů 
kurzů apod. Celodenní provozní doba vstupenkové kanceláře byla zachována a návštěvníky 
využívána. KC dále provozovalo telefonní infolinku na pomoc registraci k očkování proti covidu. 
Proběhly také rozsáhlé rekonstrukční a udržovací práce.
 Od 30. 4. do 19. 6. převzalo KC Labuť technické zajištění autokina. V letním období probíhaly 
outdoorové akce v zahradě knihovny a na říčanském hradě. KC také úzce spolupracovalo s Městem 
při letních koncertech houslisty Pavla Šporcla konaných na Jurečku. V dalším období pak probíhaly 
akce KC bez omezení, jejich rozsah byl dokonce větší; ke standardním akcím přibylo nahrazování 
dříve neuskutečněných pořadů a tanečních kurzů. Návštěvnost považujeme v porovnání s obdobnými 
kulturními institucemi v jiných místech za velmi dobrou, byla však ovlivněna platnými omezeními. 
Pořadatelé byli povinni kontrolovat návštěvníky, zda splňují podmínky vstupu, což ne všichni 
návštěvníci přijímali s pochopením. Na konci roku se epidemiologická situace dále zhoršovala,  
což u návštěvníků vyvolávalo obavy. Odhadovali jsme, že návštěvnost se pohybovala  
cca na 70% v porovnání s dobou „předcovidovou“.
 V přehledu nejsou uvedeny pravidelné zkoušky podporovaných souborů (Tyl, Fuego, ŘKO), 
návštěvy na výukových hodinách poskytovaných lektory hudebních, jazykových a jiných kurzů, 
nájmy apod.
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4.  Hospodaření  KC Labuť v roce 2021
 
 Údaje jsou uváděny v Kč.

Výnosy:

provozní dotace od zřizovatele          3 424 702,00
sponzorské dary              5 000,00
výnosy ze vstupného z kulturních akcí (koncertů apod.)  1 624 927,00
výnosy z tanečních kurzů          985 491,00
výnosy z pronájmu služebního bytu          81 336,00
výnosy z nájmů nebytových prostor        228 616,00
přefakturace energií restauraci           49 841,00
ostatní výnosy (úroky, šatna, prodej služeb, reklama apod.)       68 590,00
fond odměn            0,00
rezervní fond           524 561,00
celkem             6 993 064,00

Náklady:

materiál a drobný majetek            201 605,00
energie               472 525,00
opravy a údržba            48 071,00
honoráře za kulturní akce      2 024 478,00
honoráře za taneční kurzy         138 000,00
poplatky OSA, Dilia          235 815,00
ostatní služby (telefony, SW, stravenky, cestovné)       664 505,00
mzdové a osobní náklady (vč. pojistného)     3 113 989,00
ostatní náklady (pojištění, poplatky apod.)        94 077,00
celkem          6 993 064,00

Hospodářský výsledek roce 2021 je vyrovnaný.

Stav fondů:   

Fond odměn:       177 000,00
FKSP:          49 090,00
Fond reprodukce majetku:     237 741,00
Fond rezervní      881 988,00

Organizace nemá závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti.

8



5.  Závěr
 
 Rok 2021 byl, podobně jako rok 2020, významně poznamenán epidemiologickými omezeními, 
která ze všech oblastí zasáhla nejcitelněji právě instituce zabývající se živou kulturou, tj. divadla  
a kulturní centra. Opatření se v průběhu roku měnila, KC Labuť podle nich upravovalo svou činnost 
(podrobně popsáno v oddíle 3). Snažili jsme se maximálně využít časových úseků, kdy kulturní 
akce bylo možné pořádat. Provoz v těchto úsecích byl často intenzivnější než ve standardních 
podmínkách; přibývaly akce, které bylo původně nutné rušit a nyní se konaly v náhradních termínech. 
 Okolnosti roku 2021 byly ve vztahu ke kulturnímu centru silně nepříznivé, lze říci, že jedna 
špatná zpráva stíhala druhou. Zdaleka nejsmutnější událostí byl nenávratný odchod dlouholeté 
klíčové kolegyně. Ale radost nám nemohl přinést ani vývoj situace v průběhu roku. Rušily  
se akce (ať už vzhledem k celostátním zákazům, nebo také ze strany opatrných účinkujících), často 
právě ty, které zaručovaly příznivou finanční bilanci. Odpadaly plánované příjmy z nájmů prostor. 
Návštěvnost poklesla cca o 30% vzhledem k obavám a opatrnosti veřejnosti a také k nechuti části 
návštěvníků podřídit se povinným kontrolám (přesto jsme návštěvnost považovali za relativně 
velmi dobrou, zvlášť v porovnání s obdobnými institucemi). K tomu přistoupilo zvýšení cen většiny 
vstupů, vyšší autorské poplatky, zvyšující se honorářové požadavky umělců (i když se částečně 
dařilo vyjednáváním dosáhnout snížení), zvyšující se inflace. Vzhledem k těmto okolnostem se KC 
dostalo do svízelné finanční situace a bylo k dosažení vyrovnané bilance nuceno zapojit rezervní 
fond. Jsme však přesvědčeni, že rok 2021 byl opravdu extrémně nepříznivý a že v dalších letech už 
k tomuto nesystémovému opatření nebude nutné přistupovat. 
 Na druhou stranu patřilo KC Labuť ke kulturním institucím s nejbohatší nabídkou kvalitních 
pořadů. I v obtížném období se uskutečnily akce s atraktivními umělci (a tomu odpovídající 
návštěvností); zmiňme např. basbarytonistu Adama Plachetku, Epoque kvartet s Dashou, Olympic, 
Ivana Mládka, Michala Prokopa, Ivana Hlase či Radůzu. KC také významně spolupracovalo  
se zřizovatelem na letních koncertech houslisty Pavla Šporcla.
 Tím KC Labuť i v roce 2021, tak jako vždy, plnilo svůj hlavní úkol a účel, pro který je zřízeno 
– zajišťovat kulturní činnost v patřičném rozsahu a kvalitě.
 

                                     - - - - - - - - - - - - - -

   Děkujeme našemu zřizovateli – Městu Říčany za rozhodující podporu činnosti kulturního 
centra a za výbornou spolupráci. Vážíme si toho a oceňujeme, že Říčany patří k městům,  
kde je kulturní a vzdělávací činnost podporována. 

 Dále děkujeme všem, kteří nějakou formou přispěli k naší činnosti – Nadaci Český hudební 
fond a firmám Květinářství Spirit Zdeňky Budínové, Pekařství Frydrych, a Agentura Promotion.

V Říčanech, 28. 2. 2022  Ing. Vladimír Levický, pověřený řízením KC Labuť
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6. Dodatek – Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím

Údaje jsou uvedeny v pořadí podle §5 odst. 1, bodů a) až j) tohoto odstavce 

a)  Základní údaje o organizaci a důvod a způsob jejího založení:
Oficiální název: Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace
Je příspěvkovou organizací založenou Městem Říčany. Hlavním účelem organizace je zajišťování 
kulturní činnosti, vzdělávání a společenských aktivit Města Říčany. Blíže viz zřizovací listina  
http://www.kclabut.cz/zrizovaci-listina
Adresa: 17. listopadu 214,  251 01 Říčany
 Tel.: 323 602 456
Identifikační číslo organizace (IČ): 00354082
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 00354082
Email:  info@kclabut.cz  
Provozní doba kanceláře KC Labuť (zde lze též zakoupit vstupenky):
pondělí až čtvrtek     9:00   -   16:30
pátek                         9:00   -   15:00
Vstupenky se dále prodávají bezprostředně před pořadem v místě konání (před sálem)  
a v Informačním centru Říčany (v kanceláři na Masarykově nám. 83, 251 01 Říčany a v pobočce 
Nádraží Říčany, Nádražní 36/1, 251 01 Říčany). Lze je zakoupit také on – line pomocí vstupenkového 
systému.
Případné platby můžete poukázat na účet: 180029504/0600
Hotově můžete platit: v kanceláři KC Labuť – viz provozní doba (výše)

b)  Organizační struktura, místo, kde lze získat informace či podat podněty či stížnosti
Organizační struktura je uvedena ve výročních zprávách, viz
http://www.kclabut.cz/vyrocni-zpravy 
Získávat informace, předkládat dotazy, návrhy, podat žádost či stížnost lze:
• V sídle organizace na adrese 17. listopadu 214,  251 01 Říčany (osobně, ústně nebo písemnou 
formou, příp. zasláním na tuto adresu)
• Emailem na adresu ondra@kclabut.cz  nebo
 vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz   
• Zasláním do datové schránky s ID  4v6k5sv
Organizace nevydává formuláře pro stížnosti, petice, návrhy apod., přijímá je v libovolné formě.

c)  Opravné prostředky
Kulturní centrum Labuť není orgánem veřejné moci, nevydává správní rozhodnutí a nepostupuje  
se tedy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nelze se proto 
bránit formou odvolání a dalších opravných prostředků.
U stížností: Není – li stěžovatel spokojen s vyřízením své stížnosti v Kc Labuť, může podat stížnost 
u zřizovatele – Městský úřad Říčany, odbor školství a kultury, Komenského nám. 1619/2, 251 01 
Říčany.

d)  Postup, který musí organizace dodržovat při vyřizování podnětů a stížností
Návrhy, podněty, upozornění, petice jsou přijímány a vyřizovány vedením KC Labuť (statutárním 
orgánem nebo jeho zástupcem) do 10 dnů ode dne doručení, v případě obsáhlého prošetřování  
do 30 dnů. Po vyřízení je autor vyrozuměn o způsobu vyřízení.
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Stížnosti jsou přijímány a vyřizovány statutárním orgánem KC Labuť (pracovníkem pověřeným 
řízením KC Labuť).
Při podání ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, bude sepsán záznam, který bude po přečtení 
předložen stěžovateli k podpisu. 
Při opakované stížnosti bez nových skutečností bude tato založena, ale před jejím založením bude 
stěžovatel písemně upozorněn. 
Při podání anonymní stížnosti je s ní nutno pracovat jako s informací.
Pokud stížnost podává třetí osoba, bude písemně informována o tom, že vyřízení stížnosti bude 
zasláno osobě, které se bezprostředně týká. 
Běžná stížnost bude prozkoumána a vyřízena do 10 dnů ode dne jejího doručení, v případě 
obsáhlého prošetřování do 30 dnů. 
Pokud nebyla stížnost podána ústně nebo doručena osobně, je povinností organizace do 5 dnů  
od doručení potvrdit písemně její příjem.
Stížnost je vyřízena tehdy, jestliže po jejím přešetření byla přijata opatření nutná k odstranění 
zjištěných závad. Stěžovatel musí být o vyřízení vyrozuměn i v tom případě, kdy stížnost není 
oprávněná. 

e)  Nejdůležitější předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:
• Zákon 250/2000 Sb, §27 - 33 o příspěvkových organizacích
• Zřizovací listina KC Labuť, viz http://www.kclabut.cz/zrizovaci-listina

f)  Sazebník úhrad za poskytování informací
KC Labuť neposkytuje informace za úplatu. 

g)  Výroční zprávy
Viz  http://www.kclabut.cz/vyrocni-zpravy 
 (zde jsou výroční zprávy od roku 2006 dosud)

h), i), j)  Výhradní licence podle § 14 a odst.4, usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad, 
adresa elektronické podatelny
Tyto body se KC Labuť netýkají

- - - - - - - - - - - - - - - -

Údaje požadované podle §18:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Podle zákona č. 106/1999 Sb. neobdrželo KC Labuť žádnou žádost o informaci. Tudíž nebyla 
vydána ani žádná případná rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, 
které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech 
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní 
zastoupení:  
Nic z uvedeného se v KC Labuť v předmětném roce nestalo.
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d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 
výhradní licence:
Žádné licence nebyly poskytnuty. 
 
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení: 
 Žádné stížnosti nebyly podány.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Organizaci není znám případ, kdy by nastal rozpor s tímto zákonem.
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