Galerie Benedikta Rejta v Lounech
příspěvková organizace
Pivovarská 34
440 01 Louny

V Praze 13. 5. 2021

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ)

Podle InfZ žádám o podání následujících informací:
1. Zda je předání organizace Galerie Benedikta Rejta p. o., Pivovarská 34, 440 01 Louny k 1. 9.
2020 ukončeno, k jakému datu a jakým dokumentem, zda sbírka organizace byla převzata
samostatným předávacím protokolem a v kladném případě žádám o předložení jeho kopie.
2. Zda jsou všechny depozitáře sbírky GBR nadále zapečetěné, příp. odkdy jsou přístupné, zda
byly vstupy a jejich evidence v době zapečetění upraveny příkazem/směrnicí ředitelky (pokud
ano, prosím předložit s uvedením celkového počtu vstupů).

Za podání informace děkuji.

Ing. Stanislav Děd
Voskovcova 1075/49
152 00 Praha 5
nar. 23. 11. 1945

SMĚRNICE MIMOŘÁDNÉHO PROVOZU DEPOZITÁŘE
PO DOBU ZAPEČETĚNÍ SBÍRKY
(dále jen „směrnice“)

vydaná na základě rozhodnutí ředitele organizace dne 7.9.2020

I. Úvodní ustanovení
1. Během předávání Galerie Benedikta Rejta v Lounech (dále jen „GBR“) dne 1.9.2020 byla zapečetěna
sbírka, resp. jednotlivé místnosti, ve kterých se sbírka GBR nachází tak, aby bylo zajištěno, že se sbírkou
nebude manipulováno do doby zahájení inventarizace.

2. Dne 1.9.2020 došlo k zapečetění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Kopie protokolu o zapečetění sbírky GBR je nedílnou součástí této směrnice, jako její příloha č. 1.
4. Na základě usnesení Rady ústeckého kraje, bude zřizovatelem nařízena celková inventarizace sbírky.
II. Předmět úpravy
1. Vzhledem k technické a odborné činnosti GBR je nutné vstupovat do zapečetěných prostor sbírky, a to tak,
jak stanovuje tato směrnice.

2. Do zapečetěných prostor sbírky je možné vstupovat pouze v případě:
A)

technické obsluhy sbírky, a to zejména nikoli však výlučně:

B)

vylévání vody z odvlhčovačů
kontroly topení a klimatu
kontroly, údržba a revize EPS a EZS
další potřebné kontroly technického stavu objektů
další technické práce sloužící k zajištěním bezpečnosti sbírky (implementace SGK a instalace
sloužící k připojení objektu na PCO HZS)

odborné činnosti, a to zejména, nikoli však výlučně (zmíněné odborné činnosti lze vykonávat pouze
odborným pracovníkem - správcem depozitáře):

-

realizace smluvně domluvených výpůjček
uložení vrácených výpůjček
uložení sbírkových předmětů z expozice.

3. Vyjma činností uvedených v odst. 2 tohoto článku je zakázáno manipulovat se sbírkovými předměty a
přemísťovat je a dotýkat se jich, ledaže by to bylo nutné v případě jejich ochrany.
4. Každý vstup do zapečetěních prostor sbírky je nutné realizovat za přítomnosti 3 osob, přičemž jednou
z osob musí být vždy ředitel GBR, nebo jeho statutární zástupce. Osoby, které vstoupí do zapečetěných
prostor sbírky jsou povinny počínat si zde tak, aby nedošlo k poškození, ohrožení nebo jakékoli jiné újmě
na jednotlivých sbírkových předmětech.

5. Při každém vstupu do zapečetěných prostor sbírky je proveden zápis do depozitární knihy pro mimořádný
provoz.
6. Současně je při každém vstupu do zapečetěných prostor sbírky pořízen písemný protokol, potvrzující, že
ze sbírky nebylo nic vyneseno, vyjma výslovně zapsaných předmětů, jehož vzor je jako příloha č. 2
nedílnou součástí této směrnice.
7. Po ukončení každého vstupu do zapečetěných prostor musí být tento prostor ihned opětovně zapečetěn.
Zapečetění probíhá přelepením dveří/prostor širokou samolepící lepící páskou, na kterou přítomné osoby
připojí svůj podpis.

III. Doba trvání směrnice

Mimořádná situace se zapečetěním sbírky bude ukončena v okamžiku zahájení inventarizace. Jakmile bude
zahájena inventura, mohou se jednotlivé depozitární sekce postupně odpečetit a zůstat odpečetěné tak, aby
bylo možno provádět inventarizaci. O takových odpečetěních bude pořízen písemný záznam. Od zahájení
inventarizace budou prostory převedeny do depozitárního režimu inventury a tato směrnice pozbyde platnosti.
IV. Ostatní ujednání
1. Do doby, než bude revidován současný depozitární řád, platí stávající.
2. V případě nahodilých událostí, které směřují k tomu, že by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení sbírky
či jejích jednotlivých předmětů, je povoleno do zapečetěných prostor sbírky vstoupit i samostatně, to vždy
však pouze za předpokladu, že vstup nesnese odkladu. O takovémto vstupu je nutné bezprostředně poté
vyhotovit písemný zápis s řádným odůvodněním vstupu a ztotožněním osoby, která vstup provedla.
3. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 7.9.2020 a je závazná pro všechny zaměstnance GBR a
osoby s GBR spolupracujícími, jakož i pro další osoby, které prokáží oprávněný důvod ke vstupu do GBR.

V Lounech dne 7.9.2020

MgA. Kateřina Melenová, ředitelka
Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Pivovarská 34, 440 01 Louny
IČO: 00360724
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Datum:

239/r.2.e/Va/2021/DS
Lenka Varmusová
26.05.2021

Galerie Benedikta Rejta v Lounech (dále jen „Galerie Benedikta Rejta v Lounech“) jako povinný
subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) tímto k žádosti Ing. Stanislava Děda, narozeného dne
23. 11. 1945, bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále jen „Žadatel“) ze dne 13.5.2021
o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“) poskytuje Žadatelem poskytované informace, a to:
1. Zda je předání organizace Galerie Benedikta Rejta p. o., Pivovarská 34, 440 01 Louny
k 1. 9. 2020 ukončeno, k jakému datu a jakým dokumentem, zda sbírka organizace byla
převzata samostatným předávacím protokolem a v kladném případě žádám
o předložení jeho kopie.
Odpověď: Sbírka prochází procesem inventarizace, tudíž předávací protokol ještě není
k dispozici.
2. Zda jsou všechny depozitáře sbírky GBR nadále zapečetěné, příp. odkdy jsou přístupné,
zda byly vstupy a jejich evidence v době zapečetění upraveny příkazem/směrnicí ředitelky
(pokud ano, prosím předložit s uvedením celkového počtu vstupů).
Odpověď: Mimořádný režim depozitářů byl upraven směrnicí ředitelky, kterou zasíláme
v příloze. Režim skončil okamžikem zahájení řádné inventarizace 4.1.2021. Počet
přístupů od září do prosince 2020 byl 25.
V souladu s § 5 odst. 3 bude poskytnutá informace zveřejněna také na webových stránkách
Galerie Benedikta Rejta v Lounech – www.gbr.cz.

……………………………………………………………
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka

Doručuje se:
1. Ing. Stanislav Děd, Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5
2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
prostřednictvím
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
příspěvková organizace
Pivovarská 34
440 01 Louny
V Praze 28. 5. 2020

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ)
Dne 13. 5. 2021 jsem Galerii Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 34, 440 01 Louny
(dále jen „povinný subjekt“) zaslal pod ID 907123612 žádost o podání informace podle InfZ s bodem
1:
1. Zda je předání organizace Galerie Benedikta Rejta p. o., Pivovarská 34, 440 01 Louny k 1. 9. 2020
ukončeno a schváleno zřizovatelem, k jakému datu a jakým dokumentem, zda sbírka organizace byla
převzata samostatným předávacím protokolem a v kladném případě žádám o předložení jeho kopie.
Dne 28. 5. 2021 jsem obdržel odpověď odboru KaPP čj. KUUK/068572/2021/KP:
Sbírka prochází procesem inventarizace, tudíž předávací protokol ještě není k dispozici.
Na postup při vyřizování žádosti podávám stížnost podle § 16a InfZ. Povinný subjekt podal pouze
částečnou informaci, aniž by vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí. Vůbec se nevyjádřil k první
části bodu 1 „zda je předání organizace Galerie Benedikta Rejta p. o., Pivovarská 34, 440 01 Louny k
1. 9. 2020 ukončeno a schváleno zřizovatelem, k jakému datu a jakým dokumentem.“
S pozdravem

Ing. Stanislav Děd
Voskovcova 1075/49
152 00 Praha 5
nar. 23. 11. 1945

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Bc. Lenka Holavová
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

V Lounech, dne 07.06.2021
Č.j.: 256/r.2.e/Va/2021/DS

Postoupení Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999
Sb.
Vážená paní Holavová,
dne 18.5.2021 jsme obdrželi od Ing. Stanislava Děda Žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., na kterou jsme dne 26.5.2021 odpověděli. Reakcí na naši odpověď
byla Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1991 Sb. (dále
jen InfZ). V příloze přikládáme spis. Předáváme věc k vyřízení Vám.

Předem mockrát děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. Varmusová Lenka
ekonom/účetní
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.
Pivovarská 29 – 34
440 01 Louny
mob.: 720 739 433
email: ekonom@gbr.cz

Přílohy:
•
•

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1991 Sb.
(dále jen InfZ)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem Odbor kultury a památkové péče
Datum:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
Počet listů/příloh:

22. června 2021
KUUK/075637/2021/KP
KUUK/084157/2021/KP
Bc. Lenka Holavová/445
2/2

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče (dále též jako „nadřízený
orgán“) rozhodl v souladu s ustanovením § 16a odst. 4 a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve
spojení s ustanovením § 178 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), o stížnosti Ing. Stanislava Děda, nar. 23. listopadu 1945,
bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“ nebo „stěžovatel“) ze dne 28.
5. 2021 na postup Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace při
vyřizování jeho žádosti o informace ze dne 13. 5. 2021
t a k t o:

Povinnému subjektu se dle § 16a odst. 6 písm. b/ InfZ p ř i k a z u j e, aby ve
lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost v části týkající se zda
je předání organizace Galerie Benedikta Rejta p. o. k 1. 9. 2020 ukončeno a
schváleno zřizovatelem, k jakému datu a jakým dokumentem v y ř í d i l.
Odůvodnění
I.
1. Krajskému úřadu Ústeckého kraje byla dne 7. 6. 2021 v souladu s § 16a odst. 5 InfZ
předložena stížnost výše uvedeného žadatele proti postupu Galerie Benedikta Rejta, p.
o. při vyřizování jeho žádosti o informace ze dne 28. 5. 2021 a to včetně spisového
materiálu (k předání došlo přípisem povinného subjektu č. j. 256/r.2.e/Va/2021/DS ze dne
7. 6. 2021).
2. Z předloženého správního spisu vyplynuly následující skutečnosti rozhodné pro
posouzení napadeného postupu: dne 13. 5. 2021 požádal Ing. Stanislav Děd na základě
§ 14 InfZ povinný subjekt o informace 1. Zda je předání organizace Galerie Benedikta
Rejta p. o., Pivovarská 34, 440 01 Louny k 1. 9. 2020 ukončeno, k jakému datu a jakým
dokumentem, zda sbírka organizace byla převzata samostatným předávacím protokolem
a v kladném případě žádám o předložení jeho kopie. 2. Zda jsou všechny depozitáře
sbírky GBR nadále zapečetěné, příp. odkdy jsou přístupné, zda byly vstupy a jejich
evidence v době zapečetění upraveny příkazem/směrnicí ředitelky (pokud ano, prosím
předložit s uvedením celkového počtu vstupů).
3. Dne 26. 5. 2021 zaslal povinný subjekt žadateli odpověď, v níž sdělil, k bodu 1, že Sbírka
prochází procesem inventarizace, tudíž předávací protokol ještě není k dispozici a
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
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k bodu 2., že mimořádný režim depozitářů byl upraven směrnicí ředitelky, kterou
zasíláme v příloze. Režim skončil okamžikem zahájení řádné inventarizace 4. 1. 2021.
Počet přístupů od září do prosince 2020 byl 25.
4. Žadatel však nebyl s poskytnutými informacemi spokojen a dne 28. 5. 2021 podal stížnost,
v níž namítá, že povinný subjekt poskytl odpověď pouze částečně, aniž by vydal rozhodnutí
o částečném odmítnutí informace. Stěžovatel především povinnému subjektu vytýká, že se
vůbec nevyjádřil k první části bodu 1 „zda je předání organizace Galerie Benedikta Rejta
p. o., Pivovarská 34, 440 01 Louny k 1. 9. 2020 ukončeno, k jakému datu a jakým
dokumentem“.

5. Povinný subjekt předložil stížnost spolu se souvisejícím spisem nadřízenému orgánu dne
7. 6. 2021. V přípise č. j. 256/r.2.e/Va/2021/DS ze dne 7. 6. 2021 se povinný subjekt
k námitkám stěžovatele vůbec nevyjádřil.
II.
6. Krajský úřad Ústeckého kraje se v rámci řízení o stížnosti nejdříve zabýval svou věcnou
příslušností k rozhodnutí o stížnosti a dále otázkou včasnosti jejího podání.
7. Krajský úřad Ústeckého kraje dovodil svou věcnou příslušnost k rozhodnutí o stížnosti, a
to s přihlédnutím k předmětu žádosti, resp. k povaze požadovaných informací, jež
nepochybně spadají do působnosti Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. V této
souvislosti je třeba s ohledem na ustanovení § 178 odst. 1 správního řádu konstatovat,
že nadřízeným orgánem povinného subjektu je Krajský úřad Ústeckého kraje.
III.
8. Následně Krajský úřad Ústeckého kraje přezkoumal postup povinného subjektu (včetně
skutečností uváděných stěžovatelem) a dospěl k závěru, že stížnost je důvodná.
Vycházel přitom z následujících skutečností.
9. Stěžovatel napadá postup povinného subjektu při vyřizování jeho žádosti, protože není
spokojen s poskytnutými informacemi. Dle jeho názoru bylo vyhověno jeho požadavku
jen částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Není spokojen s
informacemi a ve stížnosti pak specifikuje, které informace povinný subjekt nepředal.
10. Povinný subjekt do předmětu žádosti formulovaný žadatelem nezahrnul informace o
předání organizace Galerie Benedikta Rejta p. o. k 1. 9. 2020. Žadatel požadoval
informace o ukončení předání organizace, k jakému datu a jakým dokumentem. Povinný
subjekt tak zřejmě považoval žádost o informace pouze v rozměru předání sbírkových
předmětů. Předání organizace jako celku k 1. 9. 2020 nekomentoval.
11. Stěžovatel však povinnému subjektu oprávněně vytýká, že při vyřizování této části
žádosti zcela opomenul, že mířila na předání celé organizace Galerie Benedikta
Rejta p. o. k 1. 9. 2020 nejen na sbírku. Tímto požadavkem se povinný subjekt vůbec
nezabýval; nesdělil, zda je předání organizace k 1. 9. 2020 ukončeno, k jakému datu a
jakým dokumentem. Nadřízený orgán proto musí povinnému subjektu v souladu s § 16a
odst. 6 písm. b/ InfZ přikázat, aby žádost v této části vyřídil.
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IV.
12. Dle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) InfZ nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti
podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne
tak, že postup povinného subjektu potvrdí, povinnému subjektu přikáže, aby ve
stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční
nabídku, a neshledá-li důvody pro odmítnutí žádosti v případě, kdy dostupné informace o
právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle
§ 16 odst. 4. nebo usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá
rozhodnutí o odmítnutí žádost.
V.
13. Nadřízený orgán po provedeném přezkumu uzavírá, že námitka upozorňující na nevyřízení
požadavku na sdělení „zda je předání organizace Galerie Benedikta Rejta p. o., Pivovarská
34, 440 01 Louny k 1. 9. 2020 ukončeno, k jakému datu a jakým dokumentem je důvodná.
14. Krajský úřad Ústeckého kraje proto v souladu s § 16a odst. 6 písm. b/ InfZ povinnému
subjektu přikázalo, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost v části
týkající se bodu 1 „zda je předání organizace Galerie Benedikta Rejta p. o., Pivovarská 34,
440 01 Louny k 1. 9. 2020 ukončeno, k jakému datu a jakým dokumentem vyřídil.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí se podle § 16a odst. 9 InfZ nelze odvolat.

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Rozdělovník
1. Rozhodnutí po jeho vydání bude doručeno povinnému subjektu (do datové schránky)
– Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny.
2. Rozhodnutí bude po nabytí právní moci a jejím vyznačení zasláno povinnému
subjektu (doporučeně s dodejkou) - Galerie Benedikta Rejta, příspěvková
organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny.
3. Rozhodnutí bude oznámeno stěžovateli (do datové schránky) - Ing. Stanislav Děd,
bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5 – Hlubočepy
4. Rozhodnutí zůstává součástí kopie spisu uložené u Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz
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Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Pivovarská 34, 440 01 Louny
IČO: 00360724

Číslo jednací:
Vyřizuje:
Datum:

291/r.2.e/Va/2021/DS
Lenka Varmusová
08.07.2021

Krajský úřad Ústeckého kraje uložil na základě rozhodnutí č. j. KUUK/084157/2021/KP ze dne
22.6.2021 povinnému subjektu žádost, v části týkající se, zda je předání organizace Galerie
Benedikta Rejta p. o. k 1. 9. 2020 ukončeno, k jakému datu, s jakým dokumentem, vyřídit.
Povinný subjekt žádost o informace ze dne 13.5.2021 znovu projednal a sděluje:
Předání organizace Galerie Benedikta Rejta, p. o. proběhlo dne 1. 9. 2020 dle předávacího
protokolu. Předávací protokol podepsal předávající a přebírající, a tím došlo k předání
organizace k datu 1. 9. 2020.
V souladu s § 5 odst. 3 bude poskytnutá informace zveřejněna také na webových stránkách
Galerie Benedikta Rejta v Lounech – www.gbr.cz.

……………………………………………………………
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka
Doručuje se:
1. Ing. Stanislav Děd, Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5
2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
prostřednictvím
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
příspěvková organizace
Pivovarská 34
440 01 Louny
(dále jen povinný subjekt)
V Praze 2. 7. 2021
Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ)

InfZ upravuje kromě poskytování informací také postup povinných subjektů při zveřejňování
informací poskytnutých. Pro porušení těchto povinností podávám podle § 16a InfZ na postup
povinného subjektu stížnost.
1.
Dne 2. 9. 2020 jsem podal pod ID 818003546 žádost o poskytnutí informace dle InfZ, která se
týkala povinných příloh výběrového řízení na funkci ředitele/ky Galerie Benedikta Rejta v Lounech.
V ustanovení § 5 odst. 3 ukládá InfZ povinnému subjektu povinnost do 15 dnů od poskytnutí
informací na žádost tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Povinný subjekt tuto povinnost se zpožděním splnil a informace zveřejnil na svých webových stránkách

https://www.gbr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Zadost_odpoved.pdf.
Při zveřejnění musí povinný subjekt dodržet příslušná ustanovení směrnice pro ochranu osobních
údajů GDPR. V dokumentech je zveřejněno moje jméno jako žadatele, které je osobním údajem.
Povinný subjekt postupuje v rozporu s Metodickým doporučením odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly ministerstva vnitra k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, cit.: „Ve všech dokumentech je nutné anonymizovat osobní
údaje, tedy především odstranit údaj o žadateli.“
2.
Dne 13. 5. 2021 jsem podal pod ID 9071213612 žádost o poskytnutí informace dle InfZ, která
se týkala předání organizace GBR v Lounech a zapečetění depozitářů. V ustanovení § 5 odst. 3 ukládá
InfZ povinnému subjektu povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost tyto informace
zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Povinný subjekt tuto povinnost dosud nesplnil.
Povinný subjekt postupuje v rozporu s Metodickým doporučením odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly ministerstva vnitra k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, cit.: „V praxi se poskytnuté informace obvykle zveřejní tak, že
povinný subjekt na své webové stránce zřídí zvláštní podsekci, na niž poskytnuté informace postupně
„doplňuje“.
Na povinnosti s tím spojené upozornil i zřizovatel na listopadové poradě ředitelů příspěvkových
organizací v oblasti kultury v r. 2019. Rovněž byly po skončení nouzového stavu vyvolaného
pandemií COVID – 19, všechny příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti kultury
dne 27. 5. 2020 písemně upozorněny na nedostatky v povinně zveřejňovaných informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zřizovatel stanovil termín na odstranění
případných nedostatků do 31. 7. 2020. Organizace obdržely metodiku Ministerstva vnitra ČR k
povinně zveřejňovaným informacím, vyhlášku č. 442/2006 Sb. a odkaz na web Ústeckého kraje a

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jako možnou variantu uspořádání povinně zveřejňovaných
informací na webu organizací.
Povinný subjekt je tedy dostatečně informován o správném postupu, přesto se jím neřídí.
3.
Podle ustanovení § 18 odst. 1 InfZ musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit
výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle
tohoto zákona obsahující vyjmenované údaje. Podle odst. 2 téhož ustanovení je povinný subjekt
povinen začlenit údaje podle odstavce 1 do výroční zprávy o činnosti jako její samostatnou část s
názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".
Na webových stránkách povinného subjektu není za r. 2020 a roky předešlé zveřejněna ani výroční
zpráva o poskytování informací, ani výroční zprava o činnosti.
Povinný subjekt neplní povinnosti v oblasti povinně zveřejňovaných informací. Žádám o zajištění
nápravy ve výše uvedených bodech, a to neprodleně.

S pozdravem

Ing. Stanislav Děd
Voskovcova 1075/49
152 00 Praha 5
nar. 23. 11. 1945

Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Pivovarská 34, 440 01 Louny
IČO: 00360724
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Datum:

309/r.2.e/Va/2021/DS
Lenka Varmusová
08.07.2021

Galerie Benedikta Rejta v Lounech (dále jen „Galerie Benedikta Rejta v Lounech“) jako povinný
subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) tímto k stížnosti Ing. Stanislava Děda, narozeného dne
23. 11. 1945, bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále jen „Stěžovatel“) ze dne
2.7.2021 na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. sděluje:
1. V dokumentech je zveřejněno moje jméno jako žadatele, které je osobním údajem.
Odpověď: Ve všech zveřejněných dokumentech jméno žadatele anonymizováno.
2. Dne 13. 5. 2021 jsem podal pod ID 9071213612 žádost o poskytnutí informace dle
InfZ, která se týkala předání organizace GBR v Lounech a zapečetění depozitářů.
V ustanovení § 5 odst. 3 ukládá InfZ povinnému subjektu povinnost do 15 dnů od
poskytnutí informací na žádost tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Povinný subjekt tuto povinnost dosud nesplnil.
Odpověď: Zveřejněno na webových stránkách galerie.
3. Podle ustanovení § 18 odst. 1 InfZ musí každý povinný subjekt vždy do 1. března
zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti
poskytování informací podle tohoto zákona obsahující vyjmenované údaje. Podle odst. 2
téhož ustanovení je povinný subjekt povinen začlenit údaje podle odstavce 1 do výroční
zprávy o činnosti jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". Na webových stránkách
povinného subjektu není za r. 2020 a roky předešlé zveřejněna ani výroční zpráva o
poskytování informací, ani výroční zprava o činnosti.
Odpověď: Roční zpráva o činnosti za rok 2020 a Výroční zpráva za rok 2020 v oblasti
poskytování informací zveřejněny na webových stránkách galerie. Dokumenty z let
předchozích organizace nemá v elektronické podobě k dispozici.

V souladu s § 5 odst. 3 bude poskytnutá informace zveřejněna také na webových stránkách
Galerie Benedikta Rejta v Lounech – www.gbr.cz.

……………………………………………………………
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka

Doručuje se:
1. Ing. Stanislav Děd, Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5
2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Prostřednictvím
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
příspěvková organizace
Pivovarská 34
440 01 Louny
(dále jen povinný subjekt)
V Praze 13. 7. 2021

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ)
InfZ upravuje kromě poskytování informací také postup povinných subjektů při zveřejňování
informací poskytnutých. Pro porušení těchto povinností jsem podal podle § 16a InfZ na postup
povinného subjektu 2. 7. 2021 pod ID 924785281 stížnost.
Povinný subjekt se ke stížnosti vyjádřil dne 10. 7. 2021 sdělením čj. 309/r.2.e/Va/2021/DS. Na tento
postup při vyřizování žádosti o informace podle InfZ podávám stížnost podle § 16a InfZ z následujících
důvodů.
1. Žádost o poskytnutí informace dle InfZ ze dne 2. 9. 2020, podaná pod ID 818003546, která se
týkala povinných příloh výběrového řízení na funkci ředitele/ky Galerie Benedikta Rejta v Lounech
byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při zveřejnění musí povinný subjekt dodržet
příslušná ustanovení směrnice pro ochranu osobních údajů GDPR.
a) Na svých webových stránkách povinný subjekt v kapitole Informace sice inzeruje Zásady
pro zpracování údajů a ochranu osobních údajů, žádné však neuvádí.
b) Povinný subjekt si celý obsah bodu č. 1 stížnosti zredukoval na: „1. V dokumentech je
zveřejněno moje jméno jako žadatele, které je osobním údajem.“ a odpověděl: „Ve všech
zveřejněných dokumentech jméno žadatele anonymizováno.“
c) Povinnost ochrany osobních údajů je objektivní, nevztahuje se pouze na žadatele, ale týká
se všech osob, uváděných v dokumentech, což povinný subjekt nerespektuje.
d) Poskytnutí anonymizovaných údajů je částečným odmítnutím podání informace, na které
musí povinný subjekt vydat rozhodnutí, což neučinil. V odůvodnění rozhodnutí musí uvést
právní úvahu, která ustanovení Směrnice GDPR vzal při rozhodnutí v úvahu.
2. Žádost o poskytnutí informace dle InfZ ze dne 13. 5. 2021, podaná pod ID 9071213612, která se
týkala předání organizace GBR v Lounech a zapečetění depozitářů, nebyla zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Na stížnost na tento stav odpověděl povinný subjekt: „Zveřejněno na
webových stránkách galerie.“
a) K takovému vyřízení bodu č. 2 stížnosti platí výhrady uvedené v bodě č. 1 písm. b) a c).
3. K bodu 3. stížnosti, že na webových stránkách povinného subjektu není za r. 2020 a roky předešlé
zveřejněna ani výroční zpráva o poskytování informací podle InfZ, ani výroční zprava o činnosti,
povinný subjekt odpověděl: „Roční zpráva o činnosti za rok 2020 a Výroční zpráva za rok 2020 v
oblasti poskytování informací zveřejněny na webových stránkách galerie. Dokumenty z let
předchozích organizace nemá v elektronické podobě k dispozici.“

a) Povinný subjekt poskytl v tomto případě pouze částečnou informaci, aniž by vydal
rozhodnutí o částečném odmítnutí informace. Ani s částečně poskytnutou informací přitom
nelze souhlasit.
b) Ve zveřejněné Výroční zprávě za r. 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací jsou u
bodu e) počet stížností podaných podle § 16a uvedeny důvody jejich podání, nikoli však
stručný popis způsobu jejich vyřízení.

S pozdravem

Ing. Stanislav Děd
Voskovcova 1075/49
152 00 Praha 5
nar. 23. 11. 1945

Galerie Benedikta Rejta v Lounech
IČO: 00360724
Pivovarská 34, 440 01 Louny

Číslo jednací:
Vyřizuje:
Datum:

335/r.2.e/Va/2021/DS
Lenka Varmusová
20.07.2021

POSKYTNUTÍ INFORMACE
Galerie Benedikta Rejta v Lounech (dále jen „Galerie Benedikta Rejta v Lounech“) jako povinný subjekt
dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“) tímto stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace Ing. Stanislava
Děda, narozeného dne 23. 11. 1945, bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále jen „Žadatel“),
ze dne 13.7.2021 (dále jen „Stížnost“), vyhovuje a poskytuje Žadatelem požadované informace z žádosti
o poskytnutí informace Žadatele ze dne 2.9.2021 (dále jen „Žádost“), a to následovně:
Žadatel ve své Stížnosti pod bodem 1) písm. a) upozorňuje na neuveřejnění „Zásad pro zpracování údajů
a ochranu osobních údajů“ na webových stránkách Galerie Benedikta Rejta v Lounech. K tomuto
povinný subjekt sděluje, že dotčené zásady nebyly zveřejněny z důvodů změny webového rozhraní
a nyní jsou již na webových stránkách k dispozici. Povinný subjekt tedy tímto vyhovuje danému bodu
Stížnosti a „Zásady pro zpracování údajů a ochranu osobních údajů“ na svých webových stránkách
zveřejňuje.
Žadatel ve své Stížnosti pod bodem 1) písm. b) napadá stručnou odpověď na svůj bod předchozí stížnosti
ze dne 2.7.2021 o anonymizaci údajů Žadatele, jehož absence mu byla vytknuta. Povinný subjekt má za
to, že stížnost byla dostatečně vyřízena, když ji bylo anonymizací údajů žadatele ve zveřejněné
dokumentaci vyhověno, nicméně doplňuje, že jméno a příjmení osoby Žadatele bylo v dotčené
dokumentaci anonymizováno pomocí začernění těchto osobních údajů Žadatele.
Žadatel ve své Stížnosti pod bodem 1) písm. c) poukazuje na objektivní ochranu osobních údajů
v souvislosti s anonymizací údajů při zveřejnění poskytnutí informace. K tomuto povinný subjekt sděluje,
že zveřejněná dokumentace byla opětovně zkontrolována a neanonymizované osobní údaje byly
anonymizovány, a to v rozsahu jména a příjmení bývalé ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech a
jména a příjmení otce současné ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech, MgA. Kateřiny Melenové.
Žadatel ve své Stížnosti pod bodem 2) písm. a) poukazuje na vyřízení bodu 2 předchozí stížnosti ze dne
2.7.2021. K tomuto povinný subjekt sděluje, že zveřejněná dokumentace je anonymizována v souladu s
§ 8a InfZ.
Žadatel ve své Stížnosti pod bodem 3) písm. a) vytýká povinnému subjektu, že při vyřízení jeho předchozí
stížnosti z 2.7.2021 nebylo vydáno částečné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. K tomuto povinný subjekt
sděluje, že vyhovuje Stížnosti tak, že výroční zprávu o činnosti povinného subjektu z roku 2020 též

zveřejnil na svých webových stránkách v elektrické podobě, a to v souladu s § 5 odst. 1 písm. g) InfoZ a
vyhláškou č. 442/2006 Sb.
Žadatel ve své Stížnosti pod bodem 3) písm. b) upozorňuje, že ve zveřejněné výroční zprávě o činnosti
za rok 2020 chybí stručný popis vyřízení stížností podaných dle § 16 InfoZ. Povinný subjekt sděluje, že
stručný popis vyřízení stížností z roku 2020, jejichž obsah byl prakticky totožný, je v dotčené výroční
zprávě dostatečně popsán tak, že:
Od nástupu nového vedení došlo k několika stížnostem na nezveřejněné podklady k výběrovému řízení
na ředitele. Přesto, že tyto materiály byly vyhodnoceny jako neveřejné, pro několikeré odvolání
stěžovatele došlo k jejich předání.
Povinný subjekt k popisu vyřízení stížností ve výroční zprávě z roku 2020 doplňuje, že:
Stížnost ze dne 10.9.2020 byla vyřízena tak, že žádost o informace, k jejímu vyřízení stěžovatel podal
stížnost byla částečně odmítnuta v rozsahu poskytnutí motivačního dopisu a základní koncepce, které
byly předloženy při výběrovém řízení ze strany současné ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
MgA. Kateřiny Melenové, a to z důvodu, že se v případě motivačního dopisu jedná o osobní vlastnictví,
k jehož poskytnutí nebyl udělen souhlas a v případě koncepce rozvoje se jedná o osobní vlastnictví, které
nebylo vypracováno s použitím veřejných prostředků.
Stížnost ze dne 26.9.2020 byla vyřízena tak, že byla postoupena k vyřízení nadřízenému orgánu, který
rozhodl, aby povinný subjekt žádost o informaci týkající se poskytnutí motivačního dopisu a základní
koncepce, které byly předloženy při výběrovém řízení ze strany současné ředitelky Galerie Benedikta
Rejta v Lounech, MgA. Kateřiny Melenové, ze dne 2.9.2020, vyřídil.
Stížnost ze dne 16.12.2020 byla vyřízena tak, že stěžovateli byly v souladu s rozhodnutím nadřízeného
orgánu o vyřízení žádosti o informaci žadatele ze dne 2.9.2020 poskytnuty požadované informace
v rozsahu poskytnutí motivačního dopisu a základní koncepce, které byly předloženy při výběrovém
řízení ze strany současné ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech, MgA. Kateřiny Melenové.
Stížnost ze dne 27.12.2020 byla vyřízena tak, že tato byla postoupena nadřízenému orgánu, který
rozhodl, že postup povinného subjektu při vyřízení žádosti o poskytnutí informace ze dne 2.9.2020,
týkající se poskytnutí motivačního dopisu a základní koncepce, které byly předloženy při výběrovém
řízení ze strany současné ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech, MgA. Kateřiny Melenové, se
potvrzuje.

K části Stížnosti pod bodem 1) písm. d) vydává Galerie Benedikta Rejta v Lounech
ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍNUTÍ ŽÁDOSTI
dle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a InfZ, neboť se jedná o osobní údaj.
ODŮVODNĚNÍ:
Důvodem pro částečné odmítnutí Žádosti je anonymizace osobních údajů v dokumentech, které
souvisejí s poskytnutím informací dle Žádosti, když povinný subjekt je v tomto ohledu povinen
postupovat v souladu s §8a InfZ a současně zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Osobním
údajem se přitom rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů s tím,
že subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou,
fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, přičemž povinný subjekt má
zákonnou povinnost dotčené osobní údaje chránit, když tato povinnost povinného subjektu chránit
osobní údaje vede k závěru o přednosti této ochrany před právem na informace.
Poučení:
Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí Žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje prostřednictvím Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace.
V souladu se InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno také na webových stránkách Galerie Benedikta
Rejta v Lounech – www.gbr.cz.

………………………………………………
Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvková organizace
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka

Doručuje se:
1. Ing. Stanislav Děd, Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 – do datové schránky
2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace

Galerie Benedikta Rejta v Lounech
IČO: 00360724
Pivovarská 34, 440 01 Louny

Číslo jednací:
Vyřizuje:
Datum:

337/r.2.e/Va/2021/DS
Lenka Varmusová
21.07.2021

POSKYTNUTÍ INFORMACE
Galerie Benedikta Rejta v Lounech (dále jen „Galerie Benedikta Rejta v Lounech“) jako povinný subjekt
dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“) tímto stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace Ing. Stanislava
Děda, narozeného dne 23. 11. 1945, bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále jen „Žadatel“),
ze dne 13.7.2021 (dále jen „Stížnost“), vyhovuje a poskytuje Žadatelem požadované informace z žádosti
o poskytnutí informace Žadatele ze dne 16.6.2021 (dále jen „Žádost“), a to následovně:
Žadatel ve své Stížnosti pod bodem 1) odůvodnění Stížnosti tvrdí, že vyhovění povinného subjektu
předchozí stížnosti Žadatele ze dne 2.7.2021 je nesprávně označeno jako poskytnutí nové informace,
což však z vyhovění stížnosti ze dne 8.7.2021, č.j. 308/r.2.e/Va/2021/DS (dále jen „Vyhovění stížnosti“)
nevyplývá, a naopak bylo dotčeným poskytnutím informace zcela vyhověno dotčené stížnosti Žadatele,
což vyplývá z poskytnutí informací. Z opatrnosti povinný subjekt sděluje Žadateli, že v této části vyhovuje
jeho Stížnosti a požadovanou dokumentaci mu poskytuje s tím, že v rozsahu poskytnutí požadované
dokumentace odkazuje na zaslání žádosti o zpracování odborného posudku, fakturu č. 202101 a
odborný posudek Žadateli spolu s Vyhověním stížnosti.
Žadatel ve své Stížnosti pod bodem 3) vytýká povinnému subjektu, že se nezabýval tím, že Žadatel
upozorňoval na chybějící identifikaci poskytnutých dokumentů. K tomuto povinný subjekt sděluje, že se
touto výtkou žadatele zabýval tak, že poskytl dokumentaci včetně identifikačních znaků, které jsou
běžně povinným subjektem používány, pouze toto nepopsal do těla Vyhovění stížnosti. Z opatrnosti
povinný subjekt sděluje Žadateli, že v této části vyhovuje jeho Stížnosti a požadovanou dokumentaci mu
poskytuje včetně identifikačních znaků s tím, že v rozsahu poskytnutí požadované dokumentace
odkazuje opět na zaslání žádosti o zpracování odborného posudku, fakturu č. 202101 a odborný posudek
Žadateli spolu s Vyhověním stížnosti.
Žadatel ve své Stížnosti pod bodem 4) namítá, že argumentace použitá ve Vyhovění stížnosti je v rozporu
se zákonnou úpravou spisové služby a zákonem o archivnictví. K tomuto povinný subjekt sděluje, že
z jeho vyjádření nevyplývá, že dotčenou dokumentaci neeviduje v souladu se zákonem, ale pouze, že ji
v souladu se Spisovým a skartačním řádem Galerie Benedikta Rejta v Lounech ze dne 27.11.2017 eviduje
v samostatných evidencích. Tímto je proto zákonná povinnost povinného subjektu o evidování a
archivaci dokumentů dodržena.

Žadatel ve své Stížnosti pod bodem 5) zmiňuje věrohodnost podané informace, což však dále nerozvádí
a pouze poukazuje na to, že byla dokumentace Žadateli dodána jednou v kopii dokumentace a jednou
v prosté kopii tisku dokumentace. K tomuto povinný subjekt sděluje, že dokumentaci již Žadateli
v kopiích poskytl spolu s Vyhovění stížnosti. Z opatrnosti povinný subjekt sděluje Žadateli, že v této části
vyhovuje jeho Stížnosti a požadovanou dokumentaci mu poskytuje včetně identifikačních znaků s tím,
že v rozsahu poskytnutí požadované dokumentace odkazuje opět na zaslání žádosti o zpracování
odborného posudku, fakturu č. 202101 a odborný posudek Žadateli spolu s Vyhověním stížnosti.
K části Stížnosti pod bodem 2) vydává Galerie Benedikta Rejta v Lounech
ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍNUTÍ ŽÁDOSTI
dle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a InfZ, neboť se jedná o osobní údaj.
ODŮVODNĚNÍ:
Důvodem pro částečné odmítnutí Žádosti je anonymizace osobních údajů v dokumentech, které byly
poskytnuty v souvislosti s Vyhověním stížnosti, a to v žádosti o zpracování odborného posudku, faktuře
č. 202101 a odborném posudku. Povinný subjekt je v tomto ohledu povinen postupovat v souladu s §8a
InfZ a současně zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobním údajem se přitom rozumí
jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů s tím, že subjekt údajů se
považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na
základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou,
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, přičemž povinný subjekt má zákonnou povinnost dotčené
osobní údaje chránit, když tato povinnost povinného subjektu chránit osobní údaje vede k závěru
o přednosti této ochrany před právem na informace.

Poučení:
Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí Žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje prostřednictvím Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace.

V souladu se InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno také na webových stránkách Galerie Benedikta
Rejta v Lounech – www.gbr.cz.

………………………………………………
Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvková organizace
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka

Doručuje se:
1. Ing. Stanislav Děd, Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 – do datové schránky
2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace

