
Povinně zveřejňované informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
 
1. Oficiální název: 
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace 

 

2. Důvod a způsob založení: 
Hlavním účelem galerie je ochrana sbírek muzejní povahy podle ustanovení § 10 odst. 
6 zákona č. 122/2000 Sb., které se snaží získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, 
evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti. 
 

3. Organizační struktura: 
Za činnost organizace je zodpovědný ředitel galerie, v době jeho nepřítomnosti je 
zastupován ekonomkou galerie. Podle charakteru své práce jsou zaměstnanci 
rozděleni do odborného oddělení (podléhá přímo řediteli) a ekonomicko-provozního 
oddělení (podléhá ekonomce). 
 
4. Kontaktní spojení: 
 Kontaktní poštovní adresa: 
 Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. 
 Pivovarská 34 

 440 01 Louny 

  

 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: 
 Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. 
 Pivovarská 34 

 440 01 Louny 

  

 Úřední hodiny: 
 Po – Pá: 8:00 – 15:00 
  

 Telefonní čísla: 
  Ústředna: 415 652 634 

 
 Čísla faxu: 
  Organizace nedisponuje faxem. 
 
 Adresa internetové stránky: 
  www.gbr.cz 

 
 Adresa elektronické podatelny: 
  gbr@gbr.cz 

 
 Další elektronické adresy: 
 datová schránka: t5wv8ht 
 
5. Případné platby lze poukázat: 
Číslo účtu 5637481/0100 
 
 

http://www.gbr.cz/
mailto:gbr@gbr.cz


6. IČ: 
00360724 
 
7. DIČ: 
CZ00360724 
Nejsme plátci DPH 
 
8. Dokumenty: 
Zřizovací listina zde 
Střednědobé výhledy rozpočtů zde 
Rozpočty zde 
Výroční zprávy zde 
 
9. Žádosti o informace: 
Žádosti o informace lze zaslat písemně na adresu organizace (viz bod 4.1.), 
elektronicky (viz bod 4.7.) nebo do datové schránky organizace (viz bod 4.8.). 
 
Vyřízené žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. zde 
 
10. Příjem žádostí a dalších podání: 
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na sekretariátu organizace v úředních hodinách. 
Žádosti o informace lze zaslat písemně na adresu organizace (viz bod 4.1.), 
elektronicky (viz bod 4.7.) nebo do datové schránky organizace (viz bod 4.8.). 
Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy. 
 
11. Opravné prostředky: 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
lze podat proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí u povinného subjektu, který napadené rozhodnutí vydal. Proti 
postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 
poskytnutí informace u povinného subjektu, který žádost nevyřídil. 
 
12. Formuláře: 
- 
 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: 
- 
 

14. Předpisy: 
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon 
Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla 
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

https://www.gbr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Zrizovaci_listina_GBR.pdf
https://www.gbr.cz/informace/strednedobe-vyhledy-rozpoctu/
https://www.gbr.cz/informace/rozpocty/
https://www.gbr.cz/informace/vyrocni-zpravy/
https://www.gbr.cz/informace/vyrizene-zadosti-o-informace-podle-zakona-106-1999-sb/


 
15. Úhrady za poskytování informací: 
Úhrada není požadována. 
 
16. Licenční smlouvy: 
- 
 
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.: 
Naleznete zde 

https://www.gbr.cz/informace/vyrocni-zpravy/

