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V[Iぎ Ž=Sﾗゲデ o ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ podle ┣=ﾆﾗﾐ; Lく 106/1999 Sb. ふS=ﾉW jen InfZ) 
 

Podle InfZ ┥=S=ﾏ o ヮﾗS=ﾐｹ ﾐ=ゲﾉWS┌ﾃｹIｹIｴ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹぎ 
 

1. OSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉW ┣ ヲヲく ンく ヲヰヲヱ ﾆ ヴWﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIｷ ﾗHﾃWﾆデ┌ ZSWﾒﾆ; PWジ=ﾐﾆ; Fﾗﾐデ=ﾐ; 

ﾉ=┣Wﾒゲデ┗ｹ v Galerii Benedikta Rejta v Lounech a ┗WジﾆWヴﾗ┌ ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ dokumentaci, ﾆデWヴ= 

ゲ ﾗHﾃWSﾐ=ﾐｹﾏが ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹﾏ ; SﾗS=ﾐｹﾏ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ゲﾗ┌┗ｷゲｹく Z; デ;ﾆﾗ┗ﾗ┌ ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;ci 

ヮﾗ┗;┥┌ﾃｷ ┥=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹが ヮギｹヮく ﾗHﾃWSﾐ=┗ﾆ┌が ゲW┣ﾐ;ﾏ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IWが ﾆデWヴ= H┞ﾉ; ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉｷ 
ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ;が ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗヮｷゲが ヮﾗヮギく ﾃｷﾐ┠ Sﾗﾆﾉ;Sが ﾆデWヴ┠ﾏ H┞ﾉ ヮﾗゲ┌SWﾆ G;ﾉWヴｷｷ BR SﾗS=ﾐが S=ﾉW 

doklad a ﾗ┗[ギWﾐｹ ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデｷ zpracovatele k ┗┞ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ posudku, smlouvu o Sｹﾉﾗが ┗┞┎Lデﾗ┗=ﾐｹ 
ﾐ=ﾆﾉ;S└ na ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ a doklad o ┎ｴヴ;S[が ヮギｹヮ;Sﾐ[ ﾃｷﾐY doklady zde ﾐW┌┗WSWﾐYく 

 

 

Za ヮﾗS=ﾐｹ informace S[ﾆ┌ﾃｷく 
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nar. 23. 11. 1945 
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Galerie Benedikta Rejta v Lounech ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずGalerie Benedikta Rejta v Lounechさぶ ﾃ;ﾆﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ 
ゲ┌HﾃWﾆデ SﾉW よ ヲ ﾗSゲデく ヱ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヰヶっヱΓΓΓ SHくが ﾗ ゲ┗ﾗHﾗSﾐYﾏ ヮギｹゲデ┌ヮ┌ ﾆ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹﾏが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ 
ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└ ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずInfZさぶ デｹﾏデﾗ ﾆ ┥=Sﾗゲデｷ Iﾐｪく Sデ;ﾐｷゲﾉ;┗; D[S;が ﾐ;ヴﾗ┣WﾐYho dne 

ヲンく ヱヱく ヱΓヴヵが H┞デWﾏ Vﾗゲﾆﾗ┗Iﾗ┗; ヱヰΑヵっヴΓが ヱヵヲ ヰヰ Pヴ;ｴ; ヵ ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずŽ;S;デWﾉさぶ ┣W SﾐW 16.6.2021 

ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずŽ=Sﾗゲデさぶ ヮﾗゲﾆ┞デ┌ﾃW Ž;S;デWﾉWﾏ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗;ﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IWが ; デﾗぎ 

1. OSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉW ┣ 22.3.2021 k ヴWﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIｷ ﾗHﾃWﾆデ┌ ZSWﾒﾆ; PWジ=ﾐﾆ; 
Fﾗﾐデ=ﾐ; ﾉ=┣Wﾒゲデ┗ｹ ┗ Galerii Benedikta Rejta v Lounech 

OSヮﾗ┗[Tぎ );ゲｹﾉ=ﾏW ┗ ヮギｹﾉﾗ┣W. 

a vWジﾆWヴﾗ┌ ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷが ﾆデWヴ= ゲ ﾗHﾃWSﾐ=ﾐｹﾏが ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹﾏ ; SﾗS=ﾐｹﾏ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ 
souvisｹく Z; デ;ﾆﾗ┗ﾗ┌ ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ ヮﾗ┗;┥┌ﾃｷ ┥=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹが ヮギｹヮく 
ﾗHﾃWSﾐ=┗ﾆ┌が  

OSヮﾗ┗[Tぎ Ž=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ┣;ゲｹﾉ=ﾏW v ヮギｹﾉﾗ┣Wく 

ゲW┣ﾐ;ﾏ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IWが ﾆデWヴ= H┞ﾉ; ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉｷ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ;, 

OSヮﾗ┗[Tぎ Zpracovatelce ﾐWH┞ﾉ; ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ; ┥=Sﾐ= Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IWが ヮヴﾗデﾗ┥W ┥=SﾐY 
dokumenty galerie k ﾗHﾃWﾆデ┌ ﾐWﾏ=く B┞ﾉﾗ ﾃｷ ┌ﾏﾗ┥ﾐ[ﾐﾗ ヮヴﾗゲデ┌Sﾗ┗=ﾐｹ ﾗHﾃWﾆデ┌ ﾐ; ﾏｹゲデ[ 

PWジ=ﾐﾆﾗ┗; ;┌デﾗヴゲﾆYｴﾗ ﾏﾗSWﾉ┌ ┣W ゲHｹヴ  GBR. 

ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗヮｷゲが ヮﾗヮギく ﾃｷﾐ┠ Sﾗﾆﾉ;Sが ﾆデWヴ┠ﾏ H┞ﾉ ヮﾗゲ┌SWﾆ G;ﾉWヴｷｷ BR SﾗS=ﾐ, 

OSヮﾗ┗[Tぎ Pﾗゲ┌SWﾆ H┞ﾉ ┣;ゲﾉ=ﾐ HW┣ ヮヴ└┗ﾗSﾐｹｴﾗ Sﾗヮｷゲ┌く  

S=ﾉW Sﾗﾆﾉ;S ; ﾗ┗[ギWﾐｹ ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデｷ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉW ﾆ ┗┞ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が ゲﾏﾉﾗ┌┗┌ ﾗ Sｹﾉﾗが 
┗┞┎Lデﾗ┗=ﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S└ ﾐ; ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ; Sﾗﾆﾉ;S ﾗ ┎ｴヴ;S[が ヮギｹヮ;Sﾐ[ ﾃｷﾐY Sﾗﾆﾉ;S┞ ┣SW 
ﾐW┌┗WSWﾐYく 

OSヮﾗ┗[Tぎ Pﾗゲ┌SWﾆ H┞ﾉ ﾗSHﾗヴﾐ┠が ﾐｷﾆﾗﾉｷ┗ ゲﾗ┌Sﾐｹく B┞ﾉ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;ﾐ┠ ｪヴ;S┌ﾗ┗;ﾐﾗ┌ ｴｷゲデﾗヴｷLﾆﾗ┌ 
┌ﾏ[ﾐｹ. Zヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉﾆ; ﾐWﾐｹ ゲﾗ┌Sﾐｹ ┣ﾐ;ﾉWIが Sﾗﾆﾉ;S ﾗ ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデｷ zpracovatele posudku 

ﾐWH┞ﾉ デWS┞ ┗┞┥;Sﾗ┗=ﾐ. Sﾏﾉﾗ┌┗; ﾗ Sｹﾉﾗ ゲW ﾐW┌┣;┗ｹヴ;ﾉ;く F;ﾆデ┌ヴ┌ ; ┗┠ヮｷゲ ┣ H;ﾐﾆﾗ┗ﾐｹｴﾗ ┎Lデ┌ 
┣;ゲｹﾉ=ﾏW ┗ ヮギｹﾉﾗ┣Wく 

  



V ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲ よ ヵ ﾗSゲデく ン H┌SW ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ= ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ; デ;ﾆY ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ 
Galerie Benedikta Rejta v Lounech に www.gbr.cz.          

 

   

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.  

MｪAく K;デWギｷﾐ; MWﾉWﾐﾗ┗=が ギWSｷデWﾉﾆ; 

 

Dﾗヴ┌L┌je se: 

1. Ing. Sデ;ﾐｷゲﾉ;┗ D[Sが Vﾗゲﾆﾗ┗Iﾗ┗; ヱヰΑヵっヴΓが ヱヵヲ ヰヰ Pヴ;ｴ; ヵ 

2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech 

 



 

 

 
PhDr. Lenka PastýUíková 
Sládkovičova 11/1306 
142 00 Praha 4 
lenka_past@yahoo.com 
 
 
V Lounech dne: 10.03.2021 
 
 
 
Žádost o zpracování odborného posudku 
 
 
Vážená paní doktorko, 
 
obracím se na Vás s žádostí o zpracování odborného posudku na objekt nedokončené 
rekonstrukce “Fontány československého lázeOství” autora ZdeOka Pešánka, který se 
nachází v 2 suterénu GBR. Posudek potUebujeme pro náš poradní sbor, který bude 
formulovat návrh rozhodnutí o jeho další budoucnosti a pro zástupce zUizovatele.  
 
PUedem dEkuji za odpovE@ a návrh dalšího postupu. Posudek potUebujeme do 24.3., 
kdy máme první jednání poradního sboru GBR.  
 

Se srdečným pozdravem 
 

 
 
 

MgA. KateUina Melenová 
Ueditelka 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. 
tel.: 415 652 634 

    mail.: reditel@gbr.cz                     
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Odborný posudek: Objekt tzv. rekonstrukce SvEtelnE-kinetické Fontány lázeOství pro 
československý pavilon na Mezinárodní výstavE umEní a techniky v PaUíži v roce 1937 

 

 

Objekt umístEný ve 2. suterénu Galerie Benedikta Rejta v Lounech, který má 

zpUítomOovat nezachované významné dílo ZdeOka Pešánka, nelze pokládat za rekonstrukci. 

PUi porovnání objektu s dochovanými originálními plastikami ze SvEtelnE-kinetické Fontány 

lázeOství pro československý pavilon na Mezinárodní výstavE umEní a techniky v PaUíži v 

roce 1937 (dále jen: Fontána lázeOství) s dostupnou dokumentací a publikovanými 

informacemi jsou evidentní zásadní formální a materiálové odlišnosti v jednotlivých 

součástech i v celkovém uspoUádání. Rozsah odchylek je natolik velký, že nelze mluvit o 

rekonstrukci díla respektující poznatky o fragmentárnE dochovaném originálu, ale pouze o 

inspiraci Pešánkovými plastikami a dokumentací projektu. 

V Galerii Benedikta Rejta v Lounech není k dispozici technická dokumentace, ani 

dokumenty o účelu, koncepci a autorovi/autorech objektu. Posudek byl proto vypracován na 

základE vizuálního posouzení nedokončeného objektu. 

 

 

Historie díla: 

 

SochaU a architekt ZdenEk Pešánek (1896–1965) se odklonil od tradičního pojetí 

sochaUství a jako jediný z českých umElc] ve dvacátých a tUicátých letech systematicky 

pracoval s umElým svEtlem jako výtvarným prostUedkem, který podobu plastik a konstrukcí 

promEOoval v čase. Využíval pUitom také moderní technologie a materiály (napU. umElou 

hmotu, žárovky, neonové trubice) a navrhoval Uadu dalších technik svEtelnE-kinetického 

umEní, v nEmž spatUoval budoucnost výtvarného umEní.  

V roce 1936 československé Ministerstvo školství a národní osvEty vybralo k realizaci 

v československém pavilon na mezinárodní výstavE v PaUíži soutEžní návrh originální fontány 

od ZdeOka Pešánka. V národním pavilonu byla Fontána lázeOství osazena v červnu 1937 

v expozici propagující turismus a lázeOství. Za fontánu a další čtyUi vystavené svEtelnE-

kinetické plastiky Pešánek obdržel ocenEní v kategorii „UplatnEní techniky a elektUiny“. Po 

skončení výstavy v PaUíži byly exponáty pUevezeny do Prahy a Pešánek uvažoval o umístEní 

fontány ve veUejném prostoru v centru mEsta. Jeho plány ale znemožnily politické události 

konce tUicátých let. Dodnes se z fontány dochovaly pouze dvE plastiky ve sbírkách Národní 
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galerie v Praze – transparentní torza z umElé pryskyUice, která byla umístEna v kruhovém 

bazénu. Plastiky jsou zvnitUku prozaUovány svEtlem zakUivených neonových trubic a 

barevných žárovek.  

Pešánek p]vodnE plánoval po obvodu a na dno nádrže rozmístit vodní trysky a 

reflektory s barevnými filtry. V pavilonu byl ale komplexní projekt z prostorových a 

technických d]vod] značnE zredukován, zejména o funkce fontány, jejíž provoz by promáčel 

stavbu. Autor se o tom zmínil ve své knize Kinetismus vydané v roce 1941, kde také uvedl, že 

fontánu pokládal jen za studijní objekt. VypuštEním zásadních složek z projektu nemohla být 

uskutečnEna souhra svEtelnE-kinetických plastik s interiérovou svEtelnE-kinetickou fontánou. 

UmElé svEtlo tvoUilo stEžejní, neoddElitelnou součást plastik – v naprogramovaném rytmu se 

stUídavE rozsvEcely barevné žárovky umístEné v jejich nitru a svEtelný dEj vnášel do 

statických forem dynamické promEny. Ve fontánE mEly být synchronizovány vodní efekty 

s barevným svEtlem reflektor].  

Z Pešánkovy Fontány lázeOství vystavené v PaUíži v roce 1937 se dochovaly dvE 

plastiky v Národní galerii v Praze (Mužské a ženské torzo, 1936, inv. č. P 7145, Ležící torzo, 

1936, inv. č. P 7146), v Archivu architektury Národního technického muzea jsou uloženy 

kresebné studie a plány k tomuto dílu, v Galerii Benedikta Rejta v Lounech pak replika 

modelu fontány, kterou ZdenEk Pešánek vytvoUil v roce 1959 (inv. č. PG 5). 

 

 

Problematika pokusu o rekonstrukci díla: 

 

VytvoUení rekonstrukce nedochovaného celku Fontány lázeOství ZdeOka Pešánka je 

spojeno se dvEma základními problémy: 

 

- Komplexní svEtelnE-kinetické dílo se skládalo z nEkolika složek. Zásadní bylo nejen 

sochaUské Uešení plastik a forma fontány, ale i svEtelné dEje plastik a promyšlená souhra 

svEtelných dEj] reflektor] a vodních efekt]. KompletnE však podle autorova zámEru nebyl 

projekt Fontány lázeOství nikdy realizován. Fontánu nainstalovanou v československém 

pavilonu v PaUíži v roce 1937 Pešánek pokládal za nedokončenou. Z technických a 

prostorových d]vod] bylo zvoleno kompromisní Uešení, kde byl potlačen svEtelnE-kinetický 

charakter díla a funkci fontány zUejmE naznačovalo jen nEkolik trysek. 

- Z díla se dochovaly pouze dvE originální svEtelnE-kinetické plastiky, celek díla a jeho 

bezprostUední okolí ovšem nejsou dostatečnE zdokumentovány (chybí fotografická 
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dokumentace z více pohled], k dispozici je pouze nEkolik černobílých fotografií, barevnost 

tedy není známá, dochovala se jen část plánové a technické dokumentace, instalace Fontány 

lázeOství v PaUíži se od tEchto plán] zUejmE lišila).  

 

Z výše uvedených d]vod] nelze provést exaktní rekonstrukci díla, ale je nutné 

částečnE využít podložené hypotézy o jeho p]vodní podobE a spolehnout se na výtvarný cit 

autora rekonstrukce. Hypotetická rekonstrukce je legitimní postup, pokud respektuje 

dochované části díla a opírá se o dostupnou dokumentaci a poznatky o díle. Objekt v Galerii 

Benedikta Rejta v Lounech tyto podmínky nesplOuje v následujících bodech a není proto 

rekonstrukcí: 

- Do bazénu fontány je umístEna plastika (vertikální torzo), která nebyla součástí 

p]vodní Fontány lázeOství. Namísto kopie dochovaného p]vodního Mužského a ženského 

torza z Národní galerie v Praze byla použita zvEtšená varianta podobné plastiky ze sbírky 

GBR (inv. č. PG4). 

- V plastikách jsou umístEny zcela nevhodné svEtelné zdroje, LED diody byly zvoleny 

bez ohledu na autorský zámEr, který dokládají plastiky torz v Národní galerii 

(naprogramované stUídavé rozsvEcení modrých, zelených, žlutých a červených klasických 

žárovek v pomalém tempu). Pešánek považoval umElé svEtlo za sv]j základní výtvarný 

prostUedek, a proto je volba adekvátních svEtelných zdroj] pUi rekonstrukci zásadní. 

- Fotografické dokumentaci neodpovídají nEkteré části: umístEní ležícího torza, forma 

podlouhlého vertikálního dElícího prvku, sporná je také forma bílého oblaku. 

- Hmotný biomorfní útvar z šedého plastu obklopující bazén fontány a obdélný prostor 

pro technické zaUízení nemá žádné opodstatnEní. Je zUejmE inspirován Pešánkovými 

instalačními plány, na nichž je vyvýšená fontána obklopená travnatým záhonem na p]dorysu 

obdobném p]dorysu plastového útvaru. Podle fotografické dokumentace byla kolem fontány 

v československém pavilonu zeleO. Zvolené Uešení vyvýšení fontány jakýmsi plastovým 

soklem je nevhodné a esteticky necitlivé. 

 

Objekt sice má nEkteré charakteristické rysy nedochovaného díla, v problematickém 

nesourodém celku ale pUevažuje libovolná interpretace, která je značnE vzdálená p]vodní 

podobE díla. Z výše uvedených d]vod] by proto objekt v]bec nemEl být veUejnE prezentován 

jako rekonstrukce Fontány lázeOství ZdeOka Pešánka. ZásadnE by deformoval pUedstavu 

veUejnosti o umElcových svEtelnE-kinetických experimentech. Za neúčelné také považuji další 

práce na dokončení objektu (bohužel nemám k dispozici informace, jestli se součástí 



4 

 

nedokončeného objektu mEly stát další svEtelné pUípadnE i vodní efekty, jak naznačuje 

zaUízení na dnE bazénu) a doporučuji zvážit jeho demontáž a hledat jiné možnosti využití. 

 

Nahrazování nedostupných umEleckých dEl kopiemi nebo rekonstrukcemi patUí 

k bEžné muzejní a výstavní praxi. Kvalitní rekonstrukce zaniklého či fragmentárnE 

dochovaného díla m]žou na krátkodobé výstavE nebo ve stálé expozici poskytnout pUibližnou 

pUedstavu o celku díla a plnit funkce dokumentační a edukativní. Sbírkotvorná a výstavní 

činnost muzeí výtvarného umEní a galerií se ale ze své podstaty soustUe@uje na uchovávání a 

prezentaci originálních umEleckých dEl a klade d]raz na umEleckou kvalitu a autenticitu, 

proto je nutné s náhradami originál] zacházet obezUetnE a spíše jako s doprovodným 

materiálem. Ze sochaUského díla ZdeOka Pešánka se dochovala jen malá část, soubor 

Pešánkových plastik a model] ve sbírkách Galerie Benedikta Rejta v Lounech je tedy 

unikátní a velmi cenný. PUipomenout ZdeOka Pešánka jako výjimečnou osobnost českého 

moderního umEní ve vlastních prostorách galerie tak m]žou nejlépe právE mimoUádné 

originály z vlastního sbírkového fondu.  

 

 

V Praze, dne 22. 3. 2021 

 

 

 

PhDr. Lenka PastýUíková 







Kヴ;ﾃゲﾆ┠ ┎ギ;S ÚゲデWIﾆYｴﾗ kraje 

VWﾉﾆ= Hヴ;SWHﾐｹ 3118/48 

400 02 Úゲデｹ nad Labem 

ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech 

ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗= organizace 

Pｷ┗ﾗ┗;ヴゲﾆ= 34 

440 01 Louny 
 

V Praze 1. 7. 2021 

 

V[Iぎ Sデｹ┥ﾐﾗゲデ na postup ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ informace podle ┣=ﾆく Lく 106/1999 Sb. ふS=ﾉW jen InfZ) 

 

DﾐW ヱヶく ヶく ヲヰヲヱ ﾃゲWﾏ G;ﾉWヴｷｷ BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ;が ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗= ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IWが Pｷ┗ﾗ┗;ヴゲﾆ= ンヴが ヴヴヰ ヰヱ Lﾗ┌ﾐ┞ 

ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデさぶ ┣;ゲﾉ;ﾉ ヮﾗS ID ΓヰヱΓヲヵヲΒンヴ ┥=Sﾗゲデ ﾗ ヮﾗS=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗSﾉW Iﾐa)が ┗W ﾆデWヴY 

jsem ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾉぎ 
 

1. OSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉW ┣ ヲヲく ンく ヲヰヲヱ ﾆ ヴWﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIｷ ﾗHﾃWﾆデ┌ )SWﾒﾆ; PWジ=ﾐﾆ; Fﾗﾐデ=ﾐ; 

ﾉ=┣Wﾒゲデ┗ｹ v Galerii Benedikta Rejta v Lounech a ┗WジﾆWヴﾗ┌ ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ dokumentaci, ﾆデWヴ= 

ゲ ﾗHﾃWSﾐ=ﾐｹﾏが ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹﾏ ; SﾗS=ﾐｹﾏ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ゲﾗ┌┗ｷゲｹく ); デ;ﾆﾗ┗ﾗ┌ ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ 
ヮﾗ┗;┥┌ﾃｷ ┥=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹが ヮギｹヮく ﾗHﾃWSﾐ=┗ﾆ┌が ゲW┣ﾐ;ﾏ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IWが ﾆデWヴ= H┞ﾉ; ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉｷ 
ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ;が ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗヮｷゲが ヮﾗヮギく ﾃｷﾐ┠ Sﾗﾆﾉ;Sが ﾆデWヴ┠ﾏ H┞ﾉ ヮﾗゲ┌SWﾆ G;ﾉWヴｷｷ BR SﾗS=ﾐが S=ﾉW 

doklad a ﾗ┗[ギWﾐｹ ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデｷ zpracovatele k ┗┞ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ posudku, smlouvu o Sｹﾉﾗが ┗┞┎Lデﾗ┗=ﾐｹ 
ﾐ=ﾆﾉ;S└ na ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ a doklad o ┎ｴヴ;S[が ヮギｹヮ;Sﾐ[ ﾃｷﾐY doklady zde ﾐW┌┗WSWﾐYく 

 
 

DﾐW ヱく Αく ヲヰヲヱ ﾃゲWﾏ ﾗHSヴ┥Wﾉ ﾗSヮﾗ┗[T ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ Lﾃく ヲΓΑっヴくヲくWっV;っヲヰヲヱっDS ゲ ヮギｹﾉﾗｴ;ﾏｷ. Na 

postup ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ヮﾗS=┗=ﾏ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ podle よ 16a InfZ. 

 

V ┥=Sﾗゲデｷ H┞ﾉ ヮﾗ┥;Sﾗ┗=ﾐ ﾗSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆ ; ┗WジﾆWヴ= ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IWが ﾆデWヴ= ゲ ﾗHﾃWSﾐ=ﾐｹﾏが 
┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹﾏ ; SﾗS=ﾐｹﾏ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ゲﾗ┌┗ｷゲｹく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWヮﾗゲﾆ┞デﾉ ヮギｹﾉﾗｴ┞ ず┥=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ 
ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が a;ﾆデ┌ヴ; L ヲヰヲヱヰヱが ﾗSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆさ ┗W aﾗヴﾏ[が ﾆデWヴ= ﾗSヮﾗ┗ｹS= ┥=Sﾗゲデｷが デﾃく ﾆﾗヮｷｹ 
┌┗WSWﾐ┠Iｴ ヮｹゲWﾏﾐﾗゲデｹが デ;ﾆ ﾃ;ﾆ H┞ﾉ┞ ﾗSWゲﾉ=ﾐ┞ ; ヮギｷﾃ;デ┞が ﾐ┠Hヴ┥ ﾃ;ﾆﾗ ﾗヮｷゲ┞ HW┣ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠Iｴ ヮﾗSヮｷゲ└が HW┣ 

┌┗WSWﾐｹ ゲヮｷゲﾗ┗┠Iｴ ┣ﾐ;LWﾆ ; ヴ;┣ｹデﾆ; ゲヮｷゲﾗ┗ﾐ┞が ゲ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠ﾏｷ ┣=┣ﾐ;ﾏ┞ ﾗ ﾗSWゲﾉ=ﾐｹ ; ヮギｷﾃWデｹが ┥=Sﾗゲデ ﾐｷﾆﾗﾉｷ 
na ｴﾉ;┗ｷLﾆﾗ┗Yﾏ ヮ;ヮｹギWく );ゲﾉ;ﾐ= dokumentace neposkytuje ┎ヮﾉﾐﾗ┌ a ┗[ヴﾗｴﾗSﾐﾗ┌ informaci. 

 

Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ヮﾗS;ﾉ ヮﾗ┌┣W L=ゲデWLﾐﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷが ;ﾐｷ┥ H┞ ┗┞S;ﾉ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹく 

S pozdravem 

 

 

Iﾐｪく Sデ;ﾐｷゲﾉ;┗ D[S 

Voskovcova 1075/49 

152 00 Praha 5 

nar. 23. 11. 1945 



Galerie Benedikta Rejta v Lounech 

Pｷ┗ﾗ┗;ヴゲﾆ= ンヴが ヴヴヰ ヰヱ Lﾗ┌ﾐ┞ 

IČOぎ ヰヰンヶヰΑヲヴ 

 

Čｹゲﾉﾗ ﾃWSﾐ;Iｹぎ  308/r.2.e/Va/2021/DS 

V┞ギｷ┣┌ﾃWぎ  LWﾐﾆ; V;ヴﾏ┌ゲﾗ┗= 

Datum:  08.07.2021 

 

 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずGalerie Benedikta Rejta v Lounechさぶ ﾃ;ﾆﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ 
ゲ┌HﾃWﾆデ SﾉW よ ヲ ﾗSゲデく ヱ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヰヶっヱΓΓΓ SHくが ﾗ ゲ┗ﾗHﾗSﾐYﾏ ヮギｹゲデ┌ヮ┌ ﾆ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹﾏが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ 
ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└ ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずInfZさぶ ﾗHSヴ┥Wﾉ SﾐW ヲくΑくヲヰヲヱ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ od Iﾐｪく Sデ;ﾐｷゲﾉ;┗; D[S;, 

ﾐ;ヴﾗ┣WﾐYho dne 23. 11. 1945, bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 ﾐ; ヮﾗゲデ┌ヮ ヮギｷ 
┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ o informaceく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ┥=Sﾗゲデ ┣ﾐﾗ┗┌ ヮヴﾗﾃWSﾐ;ﾉ ; ゲS[ﾉ┌ﾃWぎ 

1. V ┥=Sﾗゲデｷ H┞ﾉ ヮﾗ┥;Sﾗ┗=ﾐ ﾗSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆ ; ┗WジﾆWヴ= ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IWが ﾆデWヴ= ゲ 
ﾗHﾃWSﾐ=ﾐｹﾏが ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹﾏ ; SﾗS=ﾐｹﾏ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ゲﾗ┌┗ｷゲｹく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWヮﾗゲﾆ┞デﾉ ヮギｹﾉﾗｴ┞ 
ず┥=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が a;ﾆデ┌ヴ; L ヲヰヲヱヰヱが ﾗSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆさ ┗W 
aﾗヴﾏ[が ﾆデWヴ= ﾗSヮﾗ┗ｹS= ┥=Sﾗゲデｷが デﾃく ﾆﾗヮｷｹ ┌┗WSWﾐ┠Iｴ ヮｹゲWﾏﾐﾗゲデｹが デ;ﾆ ﾃ;ﾆ H┞ﾉ┞ ﾗSWゲﾉ=ﾐ┞ ; 
ヮギｷﾃ;デ┞が ﾐ┠Hヴ┥ ﾃ;ﾆﾗ ﾗヮｷゲ┞ HW┣ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠Iｴ ヮﾗSヮｷゲ└が HW┣ ┌┗WSWﾐｹ ゲヮｷゲﾗ┗┠Iｴ ┣ﾐ;LWﾆ ; ヴ;┣ｹデﾆ; 
ゲヮｷゲﾗ┗ﾐ┞が ゲ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠ﾏｷ ┣=┣ﾐ;ﾏ┞ ﾗ ﾗSWゲﾉ=ﾐｹ ; ヮギｷﾃWデｹが ┥=Sﾗゲデ ﾐｷﾆﾗﾉｷ ﾐ; ｴﾉ;┗ｷLﾆﾗ┗Yﾏ ヮ;ヮｹギWく 
Z;ゲﾉ;ﾐ= Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW ﾐWヮﾗゲﾆ┞デ┌ﾃW ┎ヮﾉﾐﾗ┌ ; ┗[ヴﾗｴﾗSﾐﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷく  

OSヮﾗ┗[Tぎ V ヮギｹﾉﾗ┣W ┣;ゲｹﾉ=ﾏW ┥=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が a;ﾆデ┌ヴ┌ 

Lく ヲヰヲヱヰヱ ; ﾗSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆ ゲ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠ﾏｷ ﾗゲﾗHﾐｹﾏｷ ┎S;ﾃｷ SﾉW ﾐ;ギｹ┣Wﾐｹ ﾗ ﾗIｴヴ;ﾐ[ 
ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└ ふGDPRぶ  

D=ﾉW V=ﾏ ゲS[ﾉ┌ﾃWﾏWが ┥W organizace SﾉW Sヮｷゲﾗ┗Yｴﾗ ; ゲﾆ;ヴデ;Lﾐｹｴﾗ ギ=S┌ G;ﾉWヴｷW BWﾐWSｷﾆデ; 
Rejta v Lounech ze dne 27くヱヱくヲヰヱΑ ふHﾗS ン ﾗSゲデ;┗IW E┗ｷSWﾐIW Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ└ぶ ﾐWW┗ｷS┌ﾃW 
ヮギWゲ ゲヮｷゲﾗ┗ﾐ┌ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ┞が ﾆデWヴY ﾏ;ﾃｹ ┗ﾉ;ゲデﾐｹ W┗ｷSWﾐIｷ ふﾃ;ﾆﾗ ﾐ;ヮギく a;ﾆデ┌ヴ┞ぶ nebo jsou 

ゲﾗ┌L=ゲデｹ ﾗSHﾗヴﾐY Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW ふŽ=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が OSHﾗヴﾐ┠ 
posudek). 

V ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲ よ ヵ ﾗSゲデく ン H┌SW ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ= ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ; デ;ﾆY ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ 
Galerie Benedikta Rejta v Lounech に www.gbr.cz.          

   

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.  

MｪAく K;デWギｷﾐ; MWﾉWﾐﾗ┗=が ギWSｷデWﾉﾆ; 

 

Dﾗヴ┌L┌ﾃW ゲWぎ 

1. Ing. Sデ;ﾐｷゲﾉ;┗ D[Sが Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 

2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech 















Kヴ;ﾃゲﾆ┠ ┎ギ;S ÚゲデWIﾆYｴﾗ kraje 

VWﾉﾆ= Hヴ;SWHﾐｹ 3118/48 

400 02 Úゲデｹ nad Labem 

ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech 

ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗= organizace 

Pｷ┗ﾗ┗;ヴゲﾆ= 34 

440 01 Louny 
 

V Praze 13. 7. 2021 

 

V[Iぎ Sデｹ┥ﾐﾗゲデ na postup ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ o informace podle ┣=ﾆく Lく 106/1999 Sb. ふS=ﾉW jen InfZ) 

 

DﾐW ヱヶく ヶく ヲヰヲヱ ﾃゲWﾏ G;ﾉWヴｷｷ BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ;が ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗= ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IWが Pｷ┗ﾗ┗;ヴゲﾆ= ンヴが ヴヴヰ ヰヱ Lﾗ┌ﾐ┞ 

ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデさぶ ┣;ゲﾉ;ﾉ ヮﾗS ID ΓヰヱΓヲヵヲΒンヴ ┥=Sﾗゲデ ﾗ ヮﾗS=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗSﾉW Iﾐa)が ┗W ﾆデWヴY 

jsem ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾉぎ 
 

1. OSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉW ┣ ヲヲく ンく ヲヰヲヱ ﾆ ヴWﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIｷ ﾗHﾃWﾆデ┌ )SWﾒﾆ; PWジ=ﾐﾆ; Fﾗﾐデ=ﾐ; 

ﾉ=┣Wﾒゲデ┗ｹ v Galerii Benedikta Rejta v Lounech a vWジﾆWヴﾗ┌ ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ dokumentaci, ﾆデWヴ= 

ゲ ﾗHﾃWSﾐ=ﾐｹﾏが ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹﾏ ; SﾗS=ﾐｹﾏ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ゲﾗ┌┗ｷゲｹく ); デ;ﾆﾗ┗ﾗ┌ ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ 
ヮﾗ┗;┥┌ﾃｷ ┥=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹが ヮギｹヮく ﾗHﾃWSﾐ=┗ﾆ┌が ゲW┣ﾐ;ﾏ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IWが ﾆデWヴ= H┞ﾉ; ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉｷ 
ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ;が ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗヮｷゲが ヮﾗヮギく ﾃｷﾐ┠ Sﾗﾆﾉ;Sが ﾆデWヴ┠ﾏ H┞ﾉ ヮﾗゲ┌SWﾆ G;ﾉWヴｷｷ BR SﾗS=ﾐが S=ﾉW 

doklad a ﾗ┗[ギWﾐｹ ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデｷ zpracovatele k ┗┞ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ posudku, smlouvu o Sｹﾉﾗが ┗┞┎Lデﾗ┗=ﾐｹ 
ﾐ=ﾆﾉ;S└ na ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ a doklad o ┎ｴヴ;S[が ヮギｹヮ;Sﾐ[ ﾃｷﾐY doklady zde ﾐW┌┗WSWﾐYく 

 
 

DﾐW ヱく Αく ヲヰヲヱ ﾃゲWﾏ ﾗHSヴ┥Wﾉ ﾗSヮﾗ┗[T ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ Lﾃく ヲΓΑっヴくヲくWっV;っヲヰヲヱっDS ゲ ヮギｹﾉﾗｴ;ﾏｷ. Na 

ヮﾗゲデ┌ヮ ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾃゲWﾏ ヮﾗS;ﾉ ヲく Αく ヲヰヲヱ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ヮﾗSﾉW よ ヱヶ; Iﾐa)が ﾐ; ﾆデWヴﾗ┌ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ 

ゲ┌HﾃWﾆデ ﾗSヮﾗ┗[S[ﾉ ゲS[ﾉWﾐｹﾏ Lﾃく ンヰΒっヴくヲくWっV;っヲヰヲヱっDS ┣W SﾐW Βく Αく ヲヰヲヱく N; ヮﾗゲデ┌ヮ ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ 
┥=Sﾗゲデｷ ヮﾗS=┗=ﾏ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ SﾉW よ 16a InfZ z デ[Iｴデﾗ S└┗ﾗS└ぎ 

 
1. Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲ┗Y ゲS[ﾉWﾐｹ HW┣ ┌┗WSWﾐｹ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠Iｴ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ Iﾐa) ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ[ ﾗ┣ﾐ;L┌ﾃW ┣; 

ﾐﾗ┗Y ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷく N; ┣=ﾆﾉ;S[ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ﾗ┗ジWﾏ ﾐWﾉ┣W ヮギｷゲデﾗ┌ヮｷデ ﾆ ﾐﾗ┗Yﾏ┌ ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹ 
┥=Sﾗゲデｷが ﾐ┠Hヴ┥ ﾐ; ┣=ﾆﾉ;S[ ;┌デﾗヴWﾏWS┌ヴ┞ ヮﾗSﾉW ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ ﾗSゲデく ヵぶ よ ヱヶ; Iﾐa)く ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┗W 

ﾉｴ└デ[ Α Sﾐ└ H┌T ヮﾗ┌┣W ┣IWﾉ; ┗┞ｴﾗ┗[デ ﾐWHﾗ ﾃｷ ヮギWSﾉﾗ┥ｷデ ﾐ;Sギｹ┣WﾐYﾏ┌ ﾗヴｪ=ﾐ┌く Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ 

ﾐWIｴ=ヮW ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┌ Iﾐa) ; ﾐWHWヴW ﾐ; ┗[Sﾗﾏｹが ┥W ゲW ﾐ;Iｴ=┣ｹ ┗W ゲデ=Sｷ┌ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ゲ aﾗヴﾏ=ﾉﾐｹﾏｷ 
pravidly. 

2. Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt poskytl na ┣=ﾆﾉ;S[ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ z 8. 7. 2021 ┗┞ﾃ=SギWﾐｹが ve ﾆデWヴYﾏ v ﾆ┌ヴ┣ｷ┗[ pod 

HﾗSWﾏ ヱく ┌┗=Sｹ IWﾉﾗ┌ ヮ;ゲ=┥ ﾗS└┗ﾗSﾐ[ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣ ヲく Αく ヲヰヲヱく V ﾗSヮﾗ┗[Sｷ ┌┗=Sｹが ┥W ┣;ゲｹﾉ= 

ﾗSHﾗヴﾐ┠ posudek a ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ dokumentaci (tj. ┥=Sﾗゲデ o ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ posudku a fakturu) 

ゲ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠ﾏｷ ﾗゲﾗHﾐｹﾏｷ ┎S;ﾃｷ SﾉW ﾐ;ギｹ┣Wﾐｹ ﾗ ﾗIｴヴ;ﾐ[ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└ ふGDPRぶく NW┗┞dal 

ヮギｷデﾗﾏ ﾆ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;Iｷ ┥=SﾐY ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷが ゲデWﾃﾐ[ ﾃ;ﾆﾗ 

ﾐW┣S└┗ﾗSﾐｷﾉ ┗└HWI ﾐWﾗS└┗ﾗSﾐｷﾉ ﾐ; ┣=ﾆﾉ;S[ ﾆデWヴ┠Iｴ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ ゲﾏ[ヴﾐｷIW GDPR ﾆ ﾗﾏW┣Wﾐｹ 
SﾗIｴ=┣ｹく 



3. Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲW ┗└HWI ﾐW┣;H┠┗;ﾉ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠ﾏｷ ヮギｹﾆﾉ;S┞ ┗ Iｷデﾗ┗;ﾐYﾏ ﾗSゲデ;┗Iｷ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ 
┌┗WSWﾐ┠Iｴ Iｴ┞H[ﾃｹIｹIｴ ｷSWﾐデｷaｷﾆ;LﾐｹIｴ ┣ﾐ;ﾆ└が ﾆデWヴY ﾃWSｷﾐY ﾏﾗｴﾗ┌ Sﾗﾉﾗ┥ｷデ ┗[ヴﾗｴﾗSﾐﾗゲデ 

Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ└く Mｹゲデﾗ デﾗｴﾗ ゲW ﾗS┗ﾗﾉ=┗= ﾐ; ┗ﾐｷデギﾐｹ ゲﾏ[ヴﾐｷIｷが ﾆデWヴ= ヮﾗSﾉW ﾃWｴﾗ ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ ┗┞ﾃｹﾏ= 

tyto dokumenty ze ゲヮｷゲﾗ┗Y evidence, ;ﾐｷ┥ by ヮギWSﾉﾗ┥ｷﾉ tuto ゲﾏ[ヴﾐｷIｷ celou nebo ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠ bod 

3. ; ゲ┗Y デ┗ヴ┣Wﾐｹ Sﾗﾉﾗ┥ｷﾉが ﾆ LWﾏ┌┥ ┗┞┣┠┗=ﾏく I ヮヴﾗ デ┌デﾗ ﾐ=ﾏｷデﾆ┌ ヮﾉ;デｹが ┥W L=ゲデWLﾐY ﾐWヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ 
informace ﾏ┌ゲｹ H┠デ pokryto ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠ﾏ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹﾏ a ギ=Sﾐ[ ﾗS└┗ﾗSﾐ[ﾐﾗく 

4. N;ﾏｹデ=ﾏ S=ﾉWが ┥W デ;デﾗ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;IW ﾃW ┗ ヴﾗ┣ヮﾗヴ┌ ゲW ┣=ﾆﾗﾐﾐﾗ┌ ┎ヮヴ;┗ﾗ┌ ゲヮｷゲﾗ┗Y ゲﾉ┌┥H┞ ; 

┣=ﾆﾗﾐWﾏ o ;ヴIｴｷ┗ﾐｷIデ┗ｹく NWﾐｹ ﾏﾗ┥ﾐYが aby ┎ギWSﾐｹ dokumenty nebyly ve ゲヮｷゲﾗ┗Y ゲﾉ┌┥H[ 

W┗ｷSﾗ┗=ﾐ┞ a ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt ﾐWSﾗﾉﾗ┥ｷﾉ neexistenci ┣=ﾆﾗﾐﾐY povinnosti takovou ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ 
disponovat. 

5. )=┗;┥ﾐﾗ┌ ﾗデ=┣ﾆﾗ┌ ﾃW ┗[ヴﾗｴﾗSﾐﾗゲデ ヮﾗS;ﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IWく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾃW ヮﾗ┗ｷﾐWﾐ ヮﾗSﾉW Iﾐa) 

poskytnout informaci, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho 
část v jakékoliv podobE, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu 
na listinE. Ač to není jeho povinností, určil žadatel z dobrých d]vod] ve smyslu ustanovení § 4a 
odst. 1 zp]sob poskytnutí informace, a to podle znEní § 4a odst. 2, písm. b), poskytnutím kopie 
dokumentu obsahujícího požadovanou informaci, který v žádosti ještE podrobnEji upravil. 
Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ デWﾐデﾗ ヮﾗ┥;S;┗Wﾆ ﾐWヴWゲヮWﾆデﾗ┗;ﾉ ; ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷ ヮﾗS=┗= ﾃWSﾐﾗ┌ ┗W aﾗヴﾏ[ 
ずﾗヮｷゲ┌さが ﾃｷﾐS┞ ﾐ; ｴﾉ;┗ｷLﾆﾗ┗Yﾏ ヮ;ヮｹギWが ヮヴﾗデﾗ┥W H┞ﾉ ┗ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ﾐ; デ┌デﾗ ┣┗┞ﾆﾉﾗゲデ ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾐ[ﾐく 

 

 
S pozdravem 

 

 

 

 
 

Ing. Sデ;ﾐｷゲﾉ;┗ D[S 

Voskovcova 1075/49 

152 00 Praha 5 

nar. 23. 11. 1945 



Galerie Benedikta Rejta v Lounech 

IČOぎ ヰヰンヶヰΑヲヴ 

Pｷ┗ﾗ┗;ヴゲﾆ= ンヴが ヴヴヰ ヰヱ Lﾗ┌ﾐ┞ 

 

 

Čｹゲﾉﾗ ﾃWSﾐ;Iｹぎ  337/r.2.e/Va/2021/DS 

V┞ギｷ┣┌ﾃWぎ  LWﾐﾆ; V;ヴﾏ┌ゲﾗ┗= 

Datum:   21.07.2021 

 

 

POSKYTNUTÍ INFORMACE 

 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずGalerie Benedikta Rejta v Lounechさぶ ﾃ;ﾆﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ 
SﾉW よ ヲ ﾗSゲデく ヱ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヰヶっヱΓΓΓ SHくが ﾗ ゲ┗ﾗHﾗSﾐYﾏ ヮギｹゲデ┌ヮ┌ ﾆ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹﾏが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ 
ヮギWSヮｷゲ└ ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずInfZさぶ デｹﾏデo ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ﾐ; ヮﾗゲデ┌ヮ ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW Ing. Stanislava 

D[S;, naヴﾗ┣WﾐYho dne 23. 11. 1945, bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずŽ;S;デWﾉさぶ, 
ze dne 13.7.2021 ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずSデｹ┥ﾐﾗゲデさぶ, vyhovuje a ヮﾗゲﾆ┞デ┌ﾃW Ž;S;デWﾉWﾏ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY informace z ┥=Sﾗゲデｷ 
ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW Ž;S;デWﾉW ┣W SﾐW 16.6くヲヰヲヱ ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずŽ=Sﾗゲデさぶが ; デﾗ ﾐ=ゲﾉWSﾗ┗ﾐ[: 

 

Ž;S;デWﾉ ┗W ゲ┗Y Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS HﾗSWﾏ 1) ﾗS└┗ﾗSﾐ[ﾐｹ Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ デ┗ヴSｹが ┥W ┗┞ｴﾗ┗[ﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ 
ヮギWSIｴﾗ┣ｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ Ž;S;デWﾉW ┣W SﾐW ヲくΑくヲヰヲヱ ﾃW ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ[ ﾗ┣ﾐ;LWﾐﾗ ﾃ;ﾆﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ﾐﾗ┗Y ｷﾐaﾗヴﾏ;IWが 
Iﾗ┥ ┗ジ;ﾆ ┣ ┗┞ｴﾗ┗[ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣W SﾐW ΒくΑくヲヰヲヱが Lくﾃく ンヰΒっヴくヲ.e/Va/2021/DS ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずV┞ｴﾗ┗[ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷさぶ 
ﾐW┗┞ヮﾉ┠┗=が ; ﾐ;ﾗヮ;ﾆ H┞ﾉﾗ SﾗデLWﾐ┠ﾏ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹﾏ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┣IWﾉ; ┗┞ｴﾗ┗[ﾐﾗ SﾗデLWﾐY ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ Ž;S;デWﾉWが 
Iﾗ┥ ┗┞ヮﾉ┠┗= ┣ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹく ) ﾗヮ;デヴﾐﾗゲデｷ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉ┌ﾃW Ž;S;デWﾉｷが ┥W ┗ デYデﾗ L=ゲデｷ ┗┞ｴﾗ┗┌ﾃW 
ﾃWｴﾗ Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ; ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐﾗ┌ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ ﾏ┌ ヮﾗゲﾆ┞デ┌ﾃW ゲ デｹﾏが ┥W ┗ ヴﾗ┣ゲ;ｴ┌ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY 
Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW ﾗSﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ┣;ゲﾉ=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が a;ﾆデ┌ヴ┌ Lく ヲヰヲヱヰヱ ; 
ﾗSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆ Ž;S;デWﾉｷ ゲヮﾗﾉ┌ ゲ V┞ｴﾗ┗[ﾐｹﾏ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷく 
 

Ž;S;デWﾉ ┗W ゲ┗Y Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS HﾗSWﾏ 3) ┗┞デ┠ﾆ= ヮﾗ┗ｷﾐﾐYﾏ┌ ゲ┌HﾃWﾆデ┌が ┥W ゲW ﾐW┣;H┠┗;ﾉ デｹﾏが ┥W Ž;S;デWﾉ 
┌ヮﾗ┣ﾗヴﾒﾗ┗;ﾉ ﾐ; Iｴ┞H[ﾃｹIｹ ｷSWﾐデｷaｷﾆ;Iｷ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ┠Iｴ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ└く K デﾗﾏ┌デﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉ┌ﾃWが ┥W ゲW 
デﾗ┌デﾗ ┗┠デﾆﾗ┌ ┥;S;デWﾉW ┣;H┠┗;ﾉ デ;ﾆが ┥W ヮﾗゲﾆ┞デﾉ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ ┗LWデﾐ[ ｷSWﾐデｷaｷﾆ;LﾐｹIｴ ┣ﾐ;ﾆ└が ﾆデWヴY ﾃゲﾗ┌ 
H[┥ﾐ[ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ﾏ ゲ┌HﾃWﾆデWﾏ ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐ┞が ヮﾗ┌┣W デﾗデﾗ ﾐWヮﾗヮゲ;ﾉ Sﾗ デ[ﾉ; V┞ｴﾗ┗[ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ. Z opatrnosti 

ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉ┌ﾃW Ž;S;デWﾉｷが ┥W ┗ デYデﾗ L=ゲデｷ ┗┞ｴﾗ┗┌ﾃW ﾃWｴﾗ Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ; ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐﾗ┌ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ ﾏ┌ 
ヮﾗゲﾆ┞デ┌ﾃW ┗LWデﾐ[ ｷSWﾐデｷaｷﾆ;LﾐｹIｴ ┣ﾐ;ﾆ└ ゲ デｹﾏが ┥W ┗ ヴﾗ┣ゲ;ｴ┌ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY Sﾗﾆ┌ﾏentace 

ﾗSﾆ;┣┌ﾃW ﾗヮ[デ ﾐ; ┣;ゲﾉ=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が a;ﾆデ┌ヴ┌ Lく ヲヰヲヱヰヱ ; ﾗSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆ 
Ž;S;デWﾉｷ ゲヮﾗﾉ┌ ゲ V┞ｴﾗ┗[ﾐｹﾏ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷく 
 

Ž;S;デWﾉ ┗W ゲ┗Y Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS HﾗSWﾏ 4) ﾐ;ﾏｹデ=が ┥W ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;IW ヮﾗ┌┥ｷデ= ┗W V┞ｴﾗ┗[ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ je v rozporu 

ゲW ┣=ﾆﾗﾐﾐﾗ┌ ┎ヮヴ;┗ﾗ┌ ゲヮｷゲﾗ┗Y ゲﾉ┌┥H┞ ; ┣=ﾆﾗﾐWﾏ ﾗ ;ヴIｴｷ┗ﾐｷIデ┗ｹ. K デﾗﾏ┌デﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉ┌ﾃWが ┥W 
z ﾃWｴﾗ ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ ﾐW┗┞ヮﾉ┠┗=が ┥W SﾗデLWﾐﾗ┌ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ ﾐWW┗ｷS┌ﾃW ┗ ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲW ┣=ﾆﾗﾐWﾏが ;ﾉW ヮﾗ┌┣Wが ┥W ﾃｷ 
v ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲW Sヮｷゲﾗ┗┠ﾏ ; ゲﾆ;ヴデ;Lﾐｹﾏ ギ=SWﾏ G;ﾉWヴｷW BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ; ┗ Lounech ze dne 27.11.2017 eviduje 

v ゲ;ﾏﾗゲデ;デﾐ┠Iｴ W┗ｷSWﾐIｹIｴく Tｹﾏデﾗ ﾃW ヮヴﾗデﾗ ┣=ﾆﾗﾐﾐ= ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ﾗ W┗ｷSﾗ┗=ﾐｹ ; 
;ヴIｴｷ┗;Iｷ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ└ SﾗSヴ┥Wﾐ;く  
 



Ž;S;デWﾉ ┗W ゲ┗Y Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS HﾗSWﾏ 5ぶ ┣ﾏｷﾒ┌ﾃW ┗[ヴﾗｴﾗSﾐﾗゲデ ヮﾗS;ﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IWが Iﾗ┥ ┗ジ;ﾆ S=ﾉW ﾐWヴﾗ┣┗=Sｹ 
; ヮﾗ┌┣W ヮﾗ┌ﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; デﾗが ┥W H┞ﾉ; Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW Ž;S;デWﾉｷ SﾗS=ﾐ; ﾃWSﾐﾗ┌ ┗ kopii dokumentace a jednou 

v ヮヴﾗゲデY ﾆﾗヮｷｷ デｷゲﾆ┌ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IWく K デﾗﾏ┌デﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉ┌ﾃWが ┥W Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ ﾃｷ┥ Ž;S;デWﾉｷ 
v ﾆﾗヮｷｹIｴ ヮﾗゲﾆ┞デﾉ ゲヮﾗﾉ┌ ゲ V┞ｴﾗ┗[ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷく ) ﾗヮ;デヴﾐﾗゲデｷ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉ┌ﾃW Ž;S;デWﾉｷが ┥W ┗ デYデﾗ L=ゲデｷ 
┗┞ｴﾗ┗┌ﾃW ﾃWｴﾗ Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ; ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐﾗ┌ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ ﾏ┌ ヮﾗゲﾆ┞デ┌ﾃW ┗LWデﾐ[ ｷSWﾐデｷaｷﾆ;LﾐｹIｴ ┣ﾐ;ﾆ└ ゲ デｹﾏが 
┥W v ヴﾗ┣ゲ;ｴ┌ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW ﾗSﾆ;┣┌ﾃW ﾗヮ[デ ﾐ; ┣;ゲﾉ=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ 
ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が a;ﾆデ┌ヴ┌ Lく ヲヰヲヱヰヱ ; ﾗSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆ Ž;S;デWﾉｷ ゲヮﾗﾉ┌ ゲ V┞ｴﾗ┗[ﾐｹﾏ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷく 
 

K L=ゲデｷ Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS HﾗSWﾏ ヲぶ ┗┞S=┗= G;ﾉWヴｷW BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ; ┗ Lounech  

 

RO)HODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍNUTÍ ŽÁDOSTI 
 

SﾉW よ ヱヵ ﾗSゲデく ヱ Iﾐa) ┗W ゲヮﾗﾃWﾐｹ ゲ よ 8a Iﾐa)が ﾐWHﾗド ゲW ﾃWSﾐ= ﾗ ﾗゲﾗHﾐｹ ┎S;ﾃ. 
 

ODŮVODNĚNÍぎ 
 

D└┗ﾗSWﾏ ヮヴﾗ L=ゲデWLﾐY ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ Ž=Sﾗゲデｷ ﾃW ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;IW ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└ ┗ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデWIｴが ﾆデWヴY byly 

poskytnuty v souvislosti s V┞ｴﾗ┗[ﾐｹm ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ, a to v ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が a;ﾆデ┌ギW 
Lく ヲヰヲヱヰヱ ; ﾗSHﾗヴﾐYﾏ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌く Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾃW ┗ tomto ohledu povinen postupovat v ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲ よΒa 

Iﾐa) ; ゲﾗ┌L;ゲﾐ[ ┣=ﾆく Lく ヱヰヱっヲヰヰヰ SHく o ﾗIｴヴ;ﾐ[ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└く OゲﾗHﾐｹﾏ ┎S;ﾃWﾏ ゲW ヮギｷデﾗﾏ ヴﾗ┣┌ﾏｹ 
ﾃ;ﾆ=ﾆﾗﾉｷ┗ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW デ┠ﾆ;ﾃｹIｹ ゲW ┌ヴLWﾐYｴﾗ ﾐWHﾗ ┌ヴLｷデWﾉﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ┎S;ﾃ└ ゲ デｹﾏが ┥W ゲ┌HﾃWﾆデ ┎S;ﾃ└ ゲW 
ヮﾗ┗;┥┌ﾃW ┣; ┌ヴLWﾐ┠ ﾐWHﾗ ┌ヴLｷデWﾉﾐ┠が ﾃWゲデﾉｷ┥W ﾉ┣W ゲ┌HﾃWﾆデ ┎S;ﾃ└ ヮギｹﾏﾗ Lｷ ﾐWヮギｹﾏﾗ ｷSWﾐデｷaｷﾆﾗ┗;デ ┣WﾃﾏYﾐ; ﾐ; 
┣=ﾆﾉ;S[ Lｹゲﾉ;が ﾆﾙS┌ ﾐWHﾗ ﾃWSﾐﾗｴﾗ Lｷ ┗ｹIW ヮヴ┗ﾆ└が ゲヮWIｷaｷIﾆ┠Iｴ ヮヴﾗ ﾃWｴﾗ a┞┣ｷIﾆﾗ┌が a┞┣ｷﾗﾉﾗｪｷIﾆﾗ┌が ヮゲ┞IｴｷIﾆﾗ┌が 
WﾆﾗﾐﾗﾏｷIﾆﾗ┌が ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾐｹ ﾐWHﾗ ゲﾗIｷ=ﾉﾐｹ ｷSWﾐデｷデ┌が ヮギｷLWﾏ┥ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾏ= ┣=ﾆﾗﾐﾐﾗ┌ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ SﾗデLWﾐY 
osobﾐｹ ┎S;ﾃW Iｴヴ=ﾐｷデが ﾆS┞┥ デ;デﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ Iｴヴ=ﾐｷデ ﾗゲﾗHﾐｹ ┎S;ﾃW ┗WSW ﾆ ┣=┗[ヴ┌ 
o ヮギWSﾐﾗゲデｷ デYデﾗ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ヮギWS ヮヴ=┗Wﾏ ﾐ; ｷﾐaﾗヴﾏ;IWく 
 

 

Pﾗ┌LWﾐｹぎ 
 

Pヴﾗデｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ Ž=Sﾗゲデｷ ﾉ┣W ヮﾗS;デ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹが ; デﾗ ┗W ﾉｴ└デ[ Sﾗ ヱヵ Sﾐ└ ﾗSW SﾐW 
Sﾗヴ┌LWﾐｹ ヮｹゲWﾏﾐYｴﾗ ┗┞ｴﾗデﾗ┗Wﾐｹ デﾗｴﾗデﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹく OS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ゲW ヮﾗS=┗= ﾆW Kヴ;ﾃゲﾆYﾏ┌ ┎ギ;S┌ ÚゲデWIﾆYｴﾗ 
ﾆヴ;ﾃW ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ G;ﾉWヴｷW BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ; ┗ Lﾗ┌ﾐWIｴが ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗= ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IWく 
 

 

V souladu se InfZ bude poskytnutｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐo デ;ﾆY ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ G;ﾉWヴｷW BWﾐWSｷﾆデ; 
Rejta v Lounech に www.gbr.cz.          

 

           

       ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 

ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗= ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW  
MｪAく K;デWギｷﾐ; MWﾉWﾐﾗ┗=が ギWSｷデWﾉﾆ; 

 

 



Dﾗヴ┌L┌ﾃW ゲWぎ 
 

1. Ing. Sデ;ﾐｷゲﾉ;┗ D[Sが Vﾗゲﾆovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 に do S;デﾗ┗Y ゲIｴヴ=ﾐﾆ┞ 

2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lﾗ┌ﾐWIｴが ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗= ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW 



Kヴ;ﾃゲﾆ┠ ┎ギ;S ÚゲデWIﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW  
VWﾉﾆ= Hヴ;SWHﾐｹ ンヱヱΒっヴΒ  
ヴヰヰ ヰヲ Úゲデｹ ﾐ;S L;HWﾏ 

 
ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ 

 
Galerie Benedikta Rejta v Lounech  
ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗= ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW  
Pｷ┗ﾗ┗;ヴゲﾆ= ンヴ  
440 01 Louny  
ふS=ﾉW ﾃWﾐ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデぶ  

V Praze 22. 7. 2021 
 
 
 
V[Iぎ OS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ヮヴﾗデｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷ ヮﾗSﾉW ┣=ﾆく Lく ヱヰヶっヱΓΓΓ SHく ふS=ﾉW 
jen InfZ) 
 
 
Pヴﾗ ヮﾗヴ┌ジWﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｹ ヮギｷ ┣┗WギWﾃﾒﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ┠Iｴ ヮﾗSﾉW Iﾐa) ﾃゲWﾏ ヮﾗS;ﾉ ヮﾗSﾉW よ 
ヱヶ; Iﾐa) ﾐ; ヮﾗゲデ┌ヮ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ヱく Αく ヲヰヲヱ ヮﾗS ID ΓヲヴヶΑヴΑΑヵ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデく  
Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲW ﾆW ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┗┞ﾃ=Sギｷﾉ SﾐW ヱヰく Αく ヲヰヲヱ ゲS[ﾉWﾐｹﾏ Lﾃく ンヰΒっヴくヲくWっV;っヲヰヲヱっDSく N; デWﾐデﾗ 
ヮﾗゲデ┌ヮ ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗSﾉW Iﾐa) ﾃゲWﾏ ヮﾗS;ﾉ ヮﾗS ID ΓヲΑヶヵΓΑヱヰ SﾐW ヱンく Αく ヲヰヲヱ 
ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ヮﾗSﾉW よ ヱヶ; Iﾐa)が ﾆデWヴY ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ヮﾗSﾉW ゲS[ﾉWﾐｹ Lﾃく ンンΑっヴくヲくWっV;っヲヰヲヱっDS ┣W SﾐW ヲヱく Αく 
ヲヰヲヱ ヮﾉﾐ[ ┗┞ｴﾗ┗┌ﾃW ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹﾏ ┥;S;デWﾉWﾏ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ; ゲﾗ┌L;ゲﾐ[ ┗┞S=ﾐｹﾏ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ 
ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷく  
Pヴﾗデｷ ┣ヮ└ゲﾗH┌ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS=┗=ﾏ ヮﾗSﾉW よ ヱヶ Iﾐa) ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹく 
 
 
1. Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ヮﾗSﾉW よ ヱヶ; ﾗSゲデく ヵ ヮギWSﾉﾗ┥ｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ゲヮﾗﾉ┌ ゲW ゲヮｷゲﾗ┗┠ﾏ ﾏ;デWヴｷ=ﾉWﾏ ﾐ;Sギｹ┣WﾐYﾏ┌ 

ﾗヴｪ=ﾐ┌ Sﾗ Α Sﾐ└ ﾗSW SﾐWが ﾆS┞ ﾏ┌ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ Sﾗジﾉ;が ヮﾗﾆ┌S ┗ デYデﾗ ﾉｴ└デ[ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ゲ=ﾏ ┣IWﾉ; ﾐW┗┞ｴﾗ┗ｹ 
デｹﾏが ┥W ヮﾗゲﾆ┞デﾐW ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷぐ ﾐWHﾗ ┗┞S= ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ 
ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWSﾗSヴ┥Wﾉ ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐﾗ┌ ﾉｴ└デ┌ ヮヴﾗ ┗┞ｴﾗ┗[ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┗ ヴ=ﾏIｷ ;┌デﾗヴWﾏWS┌ヴ┞が ﾆデWヴ= ┌ヮﾉ┞ﾐ┌ﾉ;  
21. 7. 2021.  
Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐW┗┞ｴﾗ┗[ﾉ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣IWﾉ; ; ヮﾗS;ﾉ L=ゲデWLﾐﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷが ;ﾐｷ┥ H┞ デ┌デﾗ 
ゲﾆ┌デWLﾐﾗゲデ ┌┗WSﾉ ┗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IWく  

2. Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWゲﾗ┌ｴﾉ;ゲｹ ゲ HﾗSWﾏ ヱ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷが ヮﾗSﾉW ﾆデWヴYｴﾗ ﾃW ゲS[ﾉWﾐｹ ┣ Βく Αく ヲヰヲヱ 
ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ[ ﾗ┣ﾐ;LWﾐﾗ ┣; ﾐﾗ┗Y ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷく 

 
a. JWｴﾗ ┎┗;ｴ; ﾗ デﾗﾏが Iﾗ ┣ ┗┞ｴﾗ┗[ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ﾐW┗┞ヮﾉ┠┗= ﾐWHﾗ ﾐ;ﾗヮ;ﾆ ┗┞ヮﾉ┠┗=が ヮﾗゲデヴ=S= 

ﾗヮﾗSゲデ;デﾐ[ﾐｹく )IWﾉ; ヮﾗゲデ;Lｹ ヮﾗヴﾗ┗ﾐ;デ ヮギWSﾏ[デﾐ┠ デW┝デ ヮヴ┗ﾐｹｴﾗ ﾗSゲデ;┗IW ゲS[ﾉWﾐｹぎ 
ずぐﾗHSヴ┥Wﾉ SﾐW Αく Αく ヲヰヲヱ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ﾗSぐぐぐく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ┥=Sﾗゲデ ┣ﾐﾗ┗┌ ヮヴﾗﾃWSﾐ;ﾉ a 

ゲS[ﾉ┌ﾃWぎ ぐさ Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ｴﾗ┗ﾗギｹ ┗┠ゲﾉﾗ┗ﾐ[ ; ヮﾗ┌┣W ﾗ ﾐﾗ┗Yﾏ ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷが ﾐ; 
ヴﾗ┣Sｹﾉ ﾗS ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ Sヴ┌ｴY ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┗W ┗[Iｷが ﾆSW ゲS[ﾉWﾐｹ Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┣W SﾐW ヲヱく Αく 
ヲヰヲヱが ﾃゲ; ヮﾗ┌LWﾐが aﾗヴﾏ=ﾉﾐ[ ﾗ┣ﾐ;L┌ﾃW ┣; ┗┞ｴﾗ┗[ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ふｷ ﾆS┞┥ ﾗヮ[デ HW┣ ┌┗WSWﾐｹ 
ヮギｹゲﾉ┌ジﾐYｴﾗ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ ヱヶ; ﾗSゲデく ヵ Iﾐa)ぶく 

 
b. Sﾆ┌デWLﾐﾗゲデｷ ﾐWﾗSヮﾗ┗ｹS= ;ﾐｷ Sヴ┌ｴ= L=ゲデ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;IW ﾆ HﾗS┌ ヱが ┥W ずSﾗデLWﾐ┠ﾏ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹﾏ 

ｷﾐaﾗヴﾏ;IW H┞ﾉﾗ ┣IWﾉ; ┗┞ｴﾗ┗[ﾐﾗ SﾗデLWﾐY ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷが Iﾗ┥ ┗┞ヮﾉ┠┗= ┣ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IWくさ J;ﾆ 
H┌SW Sﾗﾉﾗ┥Wﾐﾗ S=ﾉWが ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ﾐWH┞ﾉﾗ ┗┞ｴﾗ┗[ﾐﾗ ┣IWﾉ;が ;ﾉW ヮﾗ┌┣W L=ゲデWLﾐ[く 



 
3. )=ゲ;Sﾐｹ ﾐ=ﾏｷデﾆﾗ┌ ﾃWが ┥W ﾆ HﾗS┌ ヲ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┗┞S;ﾉ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ 

L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷが ﾆデWヴY ヮﾗゲデヴ=S= ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデｷく 
 

a. VW ┗┠ヴﾗﾆﾗ┗Y L=ゲデｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾃW ヮﾗ┌┣W ┌┗WSWﾐﾗが ┥W ゲW ﾃWSﾐ= ﾗ ﾗゲﾗHﾐｹ ┎S;ﾃく NWﾐｹ ┗ジ;ﾆ 
┌┗WSWﾐﾗが ﾗ ﾆデWヴY ﾗゲﾗHﾐｹ ┎S;ﾃW ゲW ﾃWSﾐ= ; ﾃ;ﾆ┠Iｴ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ└ ゲW ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ デ┠ﾆ=く 

 
b. V ﾗS└┗ﾗSﾐ[ﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ゲW ┌┗=Sｹが ┥W S└┗ﾗSWﾏ ヮヴﾗ L=ゲデWLﾐY ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ﾃW ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;IW 

ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└く Aﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;IW ;ﾉW ﾐWﾐｹ S└┗ﾗSWﾏが ;┗ジ;ﾆ S└ゲﾉWSﾆWﾏ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ 
┎S;ﾃ└く N;ﾏｹデ=ﾏが ┥W ヮヴﾗ┗WSWﾐ= ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;IW ﾐWH┞ﾉ; ギ=Sﾐ[ ┣S└┗ﾗSﾐ[ﾐ;く D=ﾉW ┌┗WSWﾐ┠ 
デW┝デ ﾃW ﾗヮｷゲWﾏ ﾗHゲ;ｴ┌ ヮﾗﾃﾏ┌ ﾗゲﾗHﾐｹ ┎S;ﾃ ┣ Sﾗヮﾉﾐ[ﾐY ゲﾏ[ヴﾐｷIW GBR ﾆ GDPRが ﾐｷﾆﾗﾉｷ 
ﾗS└┗ﾗSﾐ[ﾐｹﾏ デ;ﾆﾗ┗Yｴﾗ ヮﾗゲデ┌ヮ┌が ﾐWHﾗド ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWヮヴﾗ┗WSﾉ ┥=Sﾐﾗ┌ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹ 
┎┗;ｴ┌ ﾗ デﾗﾏが ヮヴﾗL ﾃゲﾗ┌ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗;ﾐY ┎S;ﾃW ﾗゲﾗHﾐｹﾏｷ ┎S;ﾃｷが ﾆW ┣=ﾃWﾏ ﾐ; ﾃWjich 

ﾗIｴヴ;ﾐ[ ヮギW┗;┥┌ﾃW ﾐ;S ヮヴ=┗Wﾏ ﾐ; ｷﾐaﾗヴﾏ;IWく 
 

c. S;ﾏﾗデﾐ┠ ┗┠H[ヴ ┎S;ﾃ└ ﾆ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;Iｷ ヮﾗデ┗ヴ┣┌ﾃW ;HゲWﾐIｷ ﾃ;ﾆYｴﾗﾆﾗﾉｷ ヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ﾐ=┣ﾗヴ┌く 
Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ┌ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ヮﾗﾐWIｴ=┗= ﾃﾏYﾐﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉﾆ┞ ; 
;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣┌ﾃW ;SヴWゲ┌ H┞Sﾉｷジデ[ ふﾗHWI ;ﾉW ﾐWﾐｹ ﾗゲﾗHﾐｹﾏ ┎S;ﾃWﾏぶ ; W-mailovou adresu, a 

S=ﾉW ヮﾗSヮｷゲ ギWSｷデWﾉﾆ┞ GBRく U ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣┌ﾃW ヮﾗSヮｷゲ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉﾆ┞く U a;ﾆデ┌ヴ┞ 
;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣┌ﾃW H┞Sﾉｷジデ[が デWﾉWaﾗﾐ ; ヮﾗSヮｷゲ SﾗS;┗;デWﾉﾆ┞が S=ﾉW Lｹゲﾉﾗ ┎Lデ┌が ﾆデWヴY 

 
v ﾐW;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗;ﾐY ヮﾗSﾗH[ ﾗHゲ;ｴ┌ﾃW Sﾗﾆﾉ;S ﾗ ┎ｴヴ;S[く 

 
4. N=ﾏｷデﾆ┞ ┗ HﾗSWIｴ ンが ヴ ; ヵが ┗┣デ;ｴ┌ﾃｹIｹ ゲW ﾆ ┗[ヴﾗｴﾗSﾐﾗゲデｷ ヮﾗS;ﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IWが デヴ┗;ﾃｹく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ 

ﾐ=ﾏｷデﾆ┌ ヴWｪｷゲデヴ┌ﾃW ゲ ヮﾗ┣ﾐ=ﾏﾆﾗ┌が ┥W ﾐWﾐｹ S=ﾉW ヴﾗ┣┗WSWﾐ;く JW デﾗﾏ┌ ヮヴ=┗[ ﾐ;ﾗヮ;ﾆ ┌ヴLWﾐｹﾏ ┣ヮ└ゲﾗH┌ 
ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┗W ゲﾏ┞ゲﾉ┌ よ ヴ; ﾗSゲデく ヱく Pギｹﾆﾉ;S ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗS;ﾐY ﾃWSﾐﾗ┌ ┗W aﾗヴﾏ[ ずﾗヮｷゲ┌さが 
ﾃｷﾐS┞ ﾐ; ｴﾉ;┗ｷLﾆﾗ┗Yﾏ ヮ;ヮｹギW ヮヴﾗデﾗ ﾐWﾐｹ ずヮﾗ┌ｴ┠ﾏ ﾆﾗﾐゲデ;デﾗ┗=ﾐｹﾏさが ;ﾉW ┣=ゲ;Sﾐｹ ﾐ=ﾏｷデﾆﾗ┌ ﾗ 
ﾐWSﾗSヴ┥Wﾐｹ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐYｴﾗ ┣ヮ└ゲﾗH┌ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹが ヮﾗSヴﾗHﾐ[ﾃｷ ﾆﾗﾐﾆヴWデｷ┣ﾗ┗;ﾐYｴﾗ ┗ ┥=Sﾗゲデｷく 
V┞ﾃﾏWﾐﾗ┗;ﾐY ｷSWﾐデｷaｷﾆ;Lﾐｹ ┣ﾐ;ﾆ┞ H┞ ﾗﾆﾗﾉﾐﾗゲデｷ ヮﾗギｹ┣Wﾐｹ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ﾃWSﾐﾗ┣ﾐ;Lﾐ[ Sﾗﾉﾗ┥ｷﾉ┞が ヮヴﾗデﾗ H┞ﾉ┞ 
ヮﾗ┥;Sﾗ┗=ﾐ┞ ┎S;ﾃW ﾗ ヮギｹﾃﾏ┌ ; ﾗSWゲﾉ=ﾐｹ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ└が ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデｷ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉWが ゲﾏﾉﾗ┌┗[ ; ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ 
IWﾐ┞ ┣; Sｹﾉﾗが ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗヮｷゲ┞く 

 
a. VW ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ヮヴ┗ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉｷﾉが ┥W ┣;ゲﾉ;ﾐY Sﾗﾆﾉ;S┞ ヮ;デギｹ ﾏW┣ｷ Sﾗﾆﾉ;S┞が 

ﾆデWヴY ゲW ヮギWゲ ゲヮｷゲﾗ┗ﾐ┌ ﾐWW┗ｷS┌ﾃｹが ヮヴﾗデﾗ┥Wぎ 
 

i. F;ﾆデ┌ヴ┞ ﾏ;ﾃｹ ┗ﾉ;ゲデﾐｹ W┗ｷSWﾐIｷく Tﾗ ゲ;ﾏﾗ┣ギWﾃﾏ[ ﾐW┣ﾐ;ﾏWﾐ=が ┥W ﾐ; a;ﾆデ┌ギW ﾐWﾐｹ 
┣=┣ﾐ;ﾏ ﾗ ┣=ヮｷゲ┌ Sﾗ W┗ｷSWﾐIW a;ﾆデ┌ヴが S;デ┌ ヮギｷﾃWデｹ ; ┎ｴヴ;S┞が ┣;┎Lデﾗ┗=ﾐｹ ; 
likvidaci faktury. 

 
ii. Jゲﾗ┌ ゲﾗ┌L=ゲデｹ ﾗSHﾗヴﾐY Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW ふ┥=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が 

ﾗSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆぶく K デﾗﾏ┌ ﾃゲWﾏ ﾐ;ﾏｹデﾉが ┥W ﾃSW ﾗ ﾆﾗﾉｷ┣ｷ ゲW ┣=ﾆﾗﾐﾐﾗ┌ ┎ヮヴ;┗ﾗ┌ 
ゲヮｷゲﾗ┗Y ゲﾉ┌┥H┞ ; ┣=ﾆﾗﾐWﾏ ﾗ ;ヴIｴｷ┗ﾐｷIデ┗ｹ ; ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾉ Sﾗﾉﾗ┥ｷデ ゲﾏ[ヴﾐｷIｷが ﾐ; 
ﾆデWヴﾗ┌ ゲW ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾗS┗ﾗﾉ=┗=く Tﾗ ゲW ﾐWゲデ;ﾉﾗく V Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW 
povinﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ Sﾗヮﾉﾐｷﾉが ┥W ﾐWﾃSW ﾗ ﾐWW┗ｷSﾗ┗=ﾐｹが ;ﾉW ﾗ W┗ｷSWﾐIｷ ┗ ゲ;ﾏﾗゲデ;デﾐ┠Iｴ 
W┗ｷSWﾐIｹIｴく P;ﾆ H┞ﾉﾗ ﾃWｴﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｹ ヮギWSﾉﾗ┥ｷデ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY ｷSWﾐデｷaｷﾆ;Lﾐｹ ┣ﾐ;ﾆ┞ 
┣ デ[Iｴデﾗ W┗ｷSWﾐIｹが Iﾗ┥ ﾐW┌Lｷﾐｷﾉが ;ﾐｷ┥ H┞ ┗┞S;ﾉ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ 
┥=Sﾗゲデｷく 

 
b. V┠ﾏﾉ┌┗ﾐﾗ┌ ｷﾉ┌ゲデヴ;Iｹが ヮヴﾗL ﾃW ﾆﾉ;SWﾐ デ;ﾆﾗ┗┠ S└ヴ;┣ ﾐ; ┗[ヴﾗｴﾗSﾐﾗゲデ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ; 

ｷSWﾐデｷaｷﾆ;Lﾐｹ ┣ﾐ;ﾆ┞が ﾃW ┥=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が ヮギWSﾉﾗ┥Wﾐ= ヱく Αく ヲヰヲヱ ┗ 
ヮﾗSﾗH[ LｷゲデYｴﾗ ずﾗヮｷゲ┌さ HW┣ ｷSWﾐデｷaｷﾆ;IWが ;ﾉW ヱヰく Αく ヲヰヲヱ ヮﾗ ┣ﾏｹﾐIW ﾗ ｴﾉ;┗ｷLﾆﾗ┗Yﾏ ヮ;ヮｹギW 
ヮギWSﾉﾗ┥Wﾐ= ﾐ; ｴﾉ;┗ｷLﾆﾗ┗Yﾏ ヮ;ヮｹギW ゲ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠ﾏｷ ┎S;ﾃｷが ゲ デﾗデﾗ┥ﾐ┠ﾏ デW┝デWﾏが ;ﾉW ゲW 
┣IWﾉ; ﾃｷﾐ┠ﾏ ギ=Sﾆﾗ┗=ﾐｹﾏく KデWヴ= ┗Wヴ┣W H┞ﾉ; ゲﾆ┌デWLﾐ[ ﾗSWゲﾉ=ﾐ; ; ﾃ;ﾆ┠ﾏ ┣ヮ└ゲﾗHWﾏい Pﾗジデﾗ┌が 
ヮギWS=ﾐ; ヮギｹﾏﾗ ┣ ヴ┌ﾆ┞ Sﾗ ヴ┌ﾆ┞が ﾐWHﾗ W-ﾏ;ｷﾉWﾏい PヴﾗL ヮﾗデﾗﾏ ﾐWﾐｹ Sﾗﾉﾗ┥Wﾐ W-ﾏ;ｷﾉ ゲ ┥=Sﾗゲデｹ  
v デW┝デ┌ ﾐWHﾗ ┥=Sﾗゲデｹ ﾃ;ﾆﾗ ヮギｹﾉﾗｴﾗ┌い 



 
c. NWﾉ┣W ゲﾗ┌ｴﾉ;ゲｷデ ;ﾐｷ ゲ a;ﾆデWﾏが ┥W ﾐ; ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ﾐWH┞ﾉ; ┗┞ゲデ;┗Wﾐ; 

W┗ｷSﾗ┗;ﾐ= ﾗHﾃWSﾐ=┗ﾆ;が ﾐWH┞ﾉ; ┌┣;┗ギWﾐ; ゲﾏﾉﾗ┌┗; ﾗ Sｹﾉﾗが ﾐWH┞ﾉ; ヮギWSWﾏ ゲﾃWSﾐ=ﾐ; 
IWﾐ; ┣; ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹく 

 
5. J;ﾆ ﾃW ┗┠ジW ┗ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ヮギｹヮ;SWIｴ ┌┗WSWﾐﾗが ﾐW┗┞S;ﾉ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ 

ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┗ ﾗゲデ;デﾐｹIｴ ヮギｹヮ;SWIｴが ﾆS┞ ヮﾗゲﾆ┞デﾉ ヮﾗ┌┣W L=ゲデWLﾐﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷく 
 

Z デ[Iｴデﾗ S└┗ﾗS└ ヮﾗS=┗=ﾏ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ヮヴﾗデｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷく 
 

S pozdravem 
 
 
 

 

Iﾐｪく Sデ;ﾐｷゲﾉ;┗ D[S  
Voskovcova 1075/49  
152 00 Praha 5 



Kヴ;ﾃゲﾆ┠ ┎ギ;S ÚゲデWIﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW 

OSHﾗヴ ﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞ ; ヮ;ﾏ=デﾆﾗ┗Y ヮYLW 

BIく LWﾐﾆ; Hﾗﾉ;┗ﾗ┗= 

VWﾉﾆ= Hヴ;SWHﾐｹ ンヱヱΒっヴΒ 

ヴヰヰ ヰヲ Úゲデｹ ﾐ;S L;HWﾏ 

 

 
Čｹゲﾉﾗ ﾃWSﾐ;Iｹぎ 366/r.2.e/Va/2021/DS 

V┞ギｷ┣┌ﾃWぎ Lenka V;ヴﾏ┌ゲﾗ┗= 

Datum: 06.08.2021 

 

 
Pﾗゲデﾗ┌ヮWﾐｹ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ヮヴﾗデｷ Rﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗSﾉW 

┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヰヶっヱΓΓΓ SHく 
 

Dne 17.6.2021 Galerie Benedikta Rejta v Lﾗ┌ﾐWIｴ ﾗHSヴ┥Wﾉ; Ž=Sﾗゲデ ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ヮﾗSﾉW ┣=ﾆﾗﾐ; 
Lく ヱヰヶっヱΓΓΓ SHくが ﾆSW ┥;S;デWﾉ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾉぎ 

1. OSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉW ┣ ヲヲく ンく ヲヰヲヱ ﾆ ヴWﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIｷ ﾗHﾃWﾆデ┌ )SWﾒﾆ; PWジ=ﾐﾆ; Fﾗﾐデ=ﾐ; 
ﾉ=┣Wﾒゲデ┗ｹ ┗ G;ﾉWヴｷｷ BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ; ┗ Lﾗ┌ﾐWIｴ ; ┗WジﾆWヴﾗ┌ ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷが ﾆデWヴ= ゲ 
ﾗHﾃWSﾐ=ﾐｹﾏが ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹﾏ ; SﾗS=ﾐｹﾏ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ゲﾗ┌┗ｷゲｹく ); デ;ﾆﾗ┗ﾗ┌ ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ 
ヮﾗ┗;┥┌ﾃｷ ┥=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹが ヮギｹヮく ﾗHﾃWSﾐ=┗ﾆ┌が ゲW┣ﾐ;ﾏ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IWが ﾆデWヴ= H┞ﾉ; ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉｷ 
ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ;が ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗヮｷゲが ヮﾗヮギく ﾃｷﾐ┠ Sﾗﾆﾉ;Sが ﾆデWヴ┠ﾏ H┞ﾉ ヮﾗゲ┌SWﾆ G;ﾉWヴｷｷ BR SﾗS=ﾐが S=ﾉW Sﾗﾆﾉ;S 
; ﾗ┗[ギWﾐｹ ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデｷ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉW ﾆ ┗┞ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が ゲﾏﾉﾗ┌┗┌ ﾗ Sｹﾉﾗが ┗┞┎Lデﾗ┗=ﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S└ 
na ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ; Sﾗﾆﾉ;S ﾗ ┎ｴヴ;S[が ヮギｹヮ;Sﾐ[ ﾃｷﾐY Sﾗﾆﾉ;S┞ ┣SW ﾐW┌┗WSWﾐYく  

N; デ┌デﾗ ┥=Sﾗゲデ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾗSヮﾗ┗[S[ﾉ SﾐW ヱくΑくヲヰヲヱ ヮﾗS Lく ﾃく ヲΓΑっヴくヲくWっV;っヲヰヲヱっDSく 
 

Dne 2.7.2021 ﾗHSヴ┥Wﾉ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ﾐ; ヮﾗゲデ┌ヮ ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗSﾉW 
┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヰヶっヱΓΓΓ SHく N; デ┌デﾗ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾗSヮﾗ┗[S[ﾉ dne 8.7.2021 pod 

Lく ﾃく ン08/r.2.e/Va/2021/DS. 

DﾐW ヱヵくΑくヲヰヲヱ ﾗHSヴ┥Wﾉ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ S;ﾉジｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ﾐ; ヮﾗゲデ┌ヮ ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ｷﾐaﾗヴmace 

ヮﾗSﾉW ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヰヶっヱΓΓΓ SHくが ﾐ; ﾆデWヴﾗ┌ ﾗSヮﾗ┗[S[ﾉ SﾐW ヲヱくΑくヲヰヲヱ ヮﾗS 

Lく ﾃく ンンΑっヴくヲくWっV;っヲヰヲヱっDS ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹﾏ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ; ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹﾏ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷく 
 

Pヴﾗデｷ デﾗﾏ┌デﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ヮﾗS;ﾉ Ž;S;デWﾉ v ┣=ﾆﾗﾐﾐY ﾉｴ└デ[ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹが ┗W ﾆデWヴYﾏ ┌┗=Sｹ: 
1. Poviﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ヮﾗSﾉW よ ヱヶ; ﾗSゲデく ヵ ヮギWSﾉﾗ┥ｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ゲヮﾗﾉ┌ ゲW ゲヮｷゲﾗ┗┠ﾏ ﾏ;デWヴｷ=ﾉWﾏ 
ﾐ;Sギｹ┣WﾐYﾏ┌ ﾗヴｪ=ﾐ┌ Sﾗ Α Sﾐ└ ﾗSW SﾐWが ﾆS┞ ﾏ┌ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ Sﾗジﾉ;が ヮﾗﾆ┌S ┗ デYデﾗ ﾉｴ└デ[ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ゲ=ﾏ 
┣IWﾉ; ﾐW┗┞ｴﾗ┗ｹ デｹﾏが ┥W ヮﾗゲﾆ┞デﾐW ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷぐ ﾐWHﾗ ┗┞S= ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ 
┥=Sﾗゲデｷく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWSﾗSヴ┥Wﾉ ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐﾗ┌ ﾉｴ└デ┌ ヮヴﾗ ┗┞ｴﾗ┗[ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┗ ヴ=ﾏIｷ 
;┌デﾗヴWﾏWS┌ヴ┞が ﾆデWヴ= ┌ヮﾉ┞ﾐ┌ﾉ; ヲヱく Αく ヲヰヲヱく  
Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐW┗┞ｴﾗ┗[ﾉ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣IWﾉ; ; ヮﾗS;ﾉ L=ゲデWLﾐﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷが ;ﾐｷ┥ H┞ デ┌デﾗ ゲﾆ┌デWLﾐﾗゲデ 
┌┗WSﾉ ┗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IWく  
ヲく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWゲﾗ┌ｴﾉ;ゲｹ ゲ HﾗSWﾏ ヱ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷが ヮﾗSﾉW ﾆデWヴYｴﾗ ﾃW ゲS[ﾉWﾐｹ ┣ Βく Αく ヲヰヲヱ 
ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ[ ﾗ┣ﾐ;LWﾐﾗ ┣; ﾐﾗ┗Y ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷく 

;く JWｴﾗ ┎┗;ｴ; ﾗ デﾗﾏが Iﾗ ┣ ┗┞ｴﾗ┗[ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ﾐW┗┞ヮﾉ┠┗= ﾐWHﾗ ﾐ;ﾗヮ;ﾆ ┗┞ヮﾉ┠┗=が ヮﾗゲデヴ=S= 
ﾗヮﾗSゲデ;デﾐ[ﾐｹく )IWﾉ; ヮﾗゲデ;Lｹ ヮﾗヴﾗ┗ﾐ;デ ヮギWSﾏ[デﾐ┠ デW┝デ ヮヴ┗ﾐｹｴﾗ ﾗSゲデ;┗IW ゲS[ﾉWﾐｹぎ 
ずぐﾗHSヴ┥Wﾉ SﾐW Αく Αく ヲヰヲヱ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ﾗSぐぐぐく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ┥=Sﾗゲデ ┣ﾐﾗ┗┌ ヮヴﾗﾃWSﾐ;ﾉ a 

ゲS[ﾉ┌ﾃWぎ ぐさ Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ｴﾗ┗ﾗギｹ ┗┠ゲﾉﾗ┗ﾐ[ ; ヮﾗ┌┣W ﾗ ﾐﾗ┗Yﾏ ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷが ﾐ; 
ヴﾗ┣Sｹﾉ ﾗS ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ Sヴ┌ｴY ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┗W ┗[Iｷが ﾆSW ゲS[ﾉWﾐｹ Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┣W SﾐW ヲヱく Αく 
ヲヰヲヱが ﾃゲ; ヮﾗ┌LWﾐが aﾗヴﾏ=ﾉﾐ[ ﾗ┣ﾐ;L┌ﾃW ┣; ┗┞ｴﾗ┗[ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ふｷ ﾆS┞┥ ﾗヮ[デ HW┣ ┌┗WSWﾐｹ 
ヮギｹゲﾉ┌ジﾐYｴﾗ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ ヱヶ; ﾗSゲデく ヵ Iﾐa)ぶく  

  



Hく Sﾆ┌デWLﾐﾗゲデｷ ﾐWﾗSヮﾗ┗ｹS= ;ﾐｷ Sヴ┌ｴ= L=ゲデ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;IW ﾆ HﾗS┌ ヱが ┥W ずSﾗデLWﾐ┠ﾏ 
ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹﾏ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW H┞ﾉﾗ ┣IWﾉ; ┗┞ｴﾗ┗[ﾐﾗ SﾗデLWﾐY ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷが Iﾗ┥ ┗┞ヮﾉ┠┗= ┣ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;IWくさ J;ﾆ H┌SW Sﾗﾉﾗ┥Wﾐﾗ S=ﾉWが ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ﾐWH┞ﾉﾗ ┗┞ｴﾗ┗[ﾐﾗ ┣IWﾉ;が ;ﾉW ヮﾗ┌┣W L=ゲデWLﾐ[く 

ンく )=ゲ;Sﾐｹ ﾐ=ﾏｷデﾆﾗ┌ ﾃWが ┥W ﾆ HﾗS┌ ヲ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┗┞S;ﾉ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ 
ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷが ﾆデWヴY ヮﾗゲデヴ=S= ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデｷ. 

;く VW ┗┠ヴﾗﾆﾗ┗Y L=ゲデｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾃW ヮﾗ┌┣W ┌┗WSWﾐﾗが ┥W ゲW ﾃWSﾐ= ﾗ ﾗゲﾗHﾐｹ ┎S;ﾃく NWﾐｹ ┗ジ;ﾆ 
┌┗WSWﾐﾗが ﾗ ﾆデWヴY ﾗゲﾗHﾐｹ ┎S;ﾃW ゲW ﾃWSﾐ= ; ﾃ;ﾆ┠Iｴ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ└ ゲW ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ デ┠ﾆ=く  
Hく V ﾗS└┗ﾗSﾐ[ﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ゲW ┌┗=Sｹが ┥W S└┗ﾗSWﾏ ヮヴﾗ L=ゲデWLﾐY ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ﾃW 
;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;IW ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└く Aﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;IW ;ﾉW ﾐWﾐｹ S└┗ﾗSWﾏが ;┗ジ;ﾆ S└ゲﾉWSﾆWﾏ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ 
ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└く N;ﾏｹデ=ﾏが ┥W ヮヴﾗ┗WSWﾐ= ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;IW ﾐWH┞ﾉ; ギ=Sﾐ[ ┣S└┗ﾗSﾐ[ﾐ;く D=ﾉW 
┌┗WSWﾐ┠ デW┝デ ﾃW ﾗヮｷゲWﾏ ﾗHゲ;ｴ┌ ヮﾗﾃﾏ┌ ﾗゲﾗHﾐｹ ┎S;ﾃ ┣ Sﾗヮﾉﾐ[ﾐY ゲﾏ[ヴﾐｷIW GBR ﾆ GDPRが 
ﾐｷﾆﾗﾉｷ ﾗS└┗ﾗSﾐ[ﾐｹﾏ デ;ﾆﾗ┗Yｴﾗ ヮﾗゲデ┌ヮ┌が ﾐWHﾗド ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWヮヴﾗ┗WSﾉ ┥=Sﾐﾗ┌ 
ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹ ┎┗;ｴ┌ ﾗ デﾗﾏが ヮヴﾗL ﾃゲﾗ┌ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗;ﾐY ┎S;ﾃW ﾗゲﾗHﾐｹﾏｷ ┎S;ﾃｷが ﾆW ┣=ﾃWﾏ ﾐ; 
ﾃWﾃｷIｴ ﾗIｴヴ;ﾐ[ ヮギW┗;┥┌ﾃW ﾐ;S ヮヴ=┗Wﾏ ﾐ; ｷﾐaﾗヴﾏ;IW.  

Iく S;ﾏﾗデﾐ┠ ┗┠H[ヴ ┎S;ﾃ└ ﾆ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;Iｷ ヮﾗデ┗ヴ┣┌ﾃW ;HゲWﾐIｷ ﾃ;ﾆYｴﾗﾆﾗﾉｷ ヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ﾐ=┣ﾗヴ┌く 
Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ┌ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ヮﾗﾐWIｴ=┗= ﾃﾏYﾐﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉﾆ┞ ; 
;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣┌ﾃW ;SヴWゲ┌ H┞Sﾉｷジデ[ ふﾗHWI ;ﾉW ﾐWﾐｹ ﾗゲﾗHﾐｹﾏ ┎S;ﾃWﾏぶ ; W-mailovou adresu, a 

S=ﾉW ヮﾗSヮｷゲ ギWSｷデWﾉﾆ┞ GBRく U ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣┌ﾃW ヮﾗSヮｷゲ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉﾆ┞く U a;ﾆデ┌ヴ┞ 
;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣┌ﾃW H┞Sﾉｷジデ[が デWﾉWaﾗﾐ ; ヮﾗSヮｷゲ SﾗS;┗;デWﾉﾆ┞が S=ﾉW Lｹゲﾉﾗ ┎Lデ┌が ﾆデWヴY ┗ 
ﾐW;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗;ﾐY ヮﾗSﾗH[ ﾗHゲ;ｴ┌ﾃW Sﾗﾆﾉ;S ﾗ ┎ｴヴ;S[く  

ヴく N=ﾏｷデﾆ┞ ┗ HﾗSWIｴ ンが ヴ ; ヵが ┗┣デ;ｴ┌ﾃｹIｹ ゲW ﾆ ┗[ヴﾗｴﾗSﾐﾗゲデｷ ヮﾗS;ﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IWが デヴ┗;ﾃｹく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ 
ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐ=ﾏｷデﾆ┌ ヴWｪｷゲデヴ┌ﾃW ゲ ヮﾗ┣ﾐ=ﾏﾆﾗ┌が ┥W ﾐWﾐｹ S=ﾉW ヴﾗ┣┗WSWﾐ;く JW デﾗﾏ┌ ヮヴ=┗[ ﾐ;ﾗヮ;ﾆ ┌ヴLWﾐｹﾏ 
┣ヮ└ゲﾗH┌ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┗W ゲﾏ┞ゲﾉ┌ よ ヴ; ﾗSゲデく ヱく Pギｹﾆﾉ;S ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗS;ﾐY ﾃWSﾐﾗ┌ ┗W aﾗヴﾏ[ 
ずﾗヮｷゲ┌さが ﾃｷﾐS┞ ﾐ; ｴﾉ;┗ｷLﾆﾗ┗Yﾏ ヮ;ヮｹギW ヮヴﾗデﾗ ﾐWﾐｹ ずヮﾗ┌ｴ┠ﾏ ﾆﾗﾐゲデ;デﾗ┗=ﾐｹﾏさが ;ﾉW ┣=ゲ;Sﾐｹ ﾐ=ﾏｷデﾆﾗ┌ 
ﾗ ﾐWSﾗSヴ┥Wﾐｹ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐYｴﾗ ┣ヮ└ゲﾗH┌ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹが ヮﾗSヴﾗHﾐ[ﾃｷ ﾆﾗﾐﾆヴWデｷ┣ﾗ┗;ﾐYｴﾗ ┗ ┥=Sﾗゲデｷく 
V┞ﾃﾏWﾐﾗ┗;ﾐY ｷSWﾐデｷaｷﾆ;Lﾐｹ ┣ﾐ;ﾆ┞ H┞ ﾗﾆﾗﾉﾐﾗゲデｷ ヮﾗギｹ┣Wﾐｹ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ﾃWSﾐﾗ┣ﾐ;Lﾐ[ Sﾗﾉﾗ┥ｷﾉ┞が ヮヴﾗデﾗ H┞ﾉ┞ 
ヮﾗ┥;Sﾗ┗=ﾐ┞ ┎S;ﾃW ﾗ ヮギｹﾃﾏ┌ ; ﾗSWゲﾉ=ﾐｹ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ└が ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデｷ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉWが ゲﾏﾉﾗ┌┗[ ; ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ 
IWﾐ┞ ┣; Sｹﾉﾗが ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗヮｷゲ┞く 

;く VW ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ヮヴ┗ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉｷﾉが ┥W ┣;ゲﾉ;ﾐY Sﾗﾆﾉ;S┞ ヮ;デギｹ ﾏW┣ｷ Sﾗﾆﾉ;S┞が 
ﾆデWヴY ゲW ヮギWゲ ゲヮｷゲﾗ┗ﾐ┌ ﾐWW┗ｷS┌ﾃｹが ヮヴﾗデﾗ┥Wぎ 

ｷく F;ﾆデ┌ヴ┞ ﾏ;ﾃｹ ┗ﾉ;ゲデﾐｹ W┗ｷSWﾐIｷく Tﾗ ゲ;ﾏﾗ┣ギWﾃﾏ[ ﾐW┣ﾐ;ﾏWﾐ=が ┥W ﾐ; a;ﾆデ┌ギW ﾐWﾐｹ 
┣=┣ﾐ;ﾏ ﾗ ┣=ヮｷゲ┌ Sﾗ W┗ｷSWﾐIW a;ﾆデ┌ヴが S;デ┌ ヮギｷﾃWデｹ ; ┎ｴヴ;S┞が ┣;┎Lデﾗ┗=ﾐｹ ; ﾉｷﾆ┗ｷS;Iｷ 
faktury.  

ｷｷく Jゲﾗ┌ ゲﾗ┌L=ゲデｹ ﾗSHﾗヴﾐY Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW ふ┥=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ 
ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が ﾗSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆぶく K デﾗﾏ┌ ﾃゲWﾏ ﾐ;ﾏｹデﾉが ┥W ﾃSW ﾗ ﾆﾗﾉｷ┣ｷ ゲW ┣=ﾆﾗﾐﾐﾗ┌ 
┎ヮヴ;┗ﾗ┌ ゲヮｷゲﾗ┗Y ゲﾉ┌┥H┞ ; ┣=ﾆﾗﾐWﾏ ﾗ ;ヴIｴｷ┗ﾐｷIデ┗ｹ ; ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾉ Sﾗﾉﾗ┥ｷデ ゲﾏ[ヴﾐｷIｷが ﾐ; 
ﾆデWヴﾗ┌ ゲW ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾗS┗ﾗﾉ=┗=く Tﾗ ゲW ﾐWゲデ;ﾉﾗく V Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW 
ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ Sﾗヮﾉﾐｷﾉが ┥W ﾐWﾃSW ﾗ ﾐWW┗ｷSﾗ┗=ﾐｹが ;ﾉW ﾗ W┗ｷSWﾐIｷ ┗ ゲ;ﾏﾗゲデ;デﾐ┠Iｴ 
W┗ｷSWﾐIｹIｴく P;ﾆ H┞ﾉﾗ ﾃWｴﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｹ ヮギWSﾉﾗ┥ｷデ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY ｷSWﾐデｷaｷﾆ;Lﾐｹ ┣ﾐ;ﾆ┞ ┣ 
デ[Iｴデﾗ W┗ｷSWﾐIｹが Iﾗ┥ ﾐW┌Lｷﾐｷﾉが ;ﾐｷ┥ H┞ ┗┞S;ﾉ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ 
┥=Sﾗゲデｷく  

Hく V┠ﾏﾉ┌┗ﾐﾗ┌ ｷﾉ┌ゲデヴ;Iｹが ヮヴﾗL ﾃW ﾆﾉ;SWﾐ デ;ﾆﾗ┗┠ S└ヴ;┣ ﾐ; ┗[ヴﾗｴﾗSﾐﾗゲデ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ; 
ｷSWﾐデｷaｷﾆ;Lﾐｹ ┣ﾐ;ﾆ┞が ﾃW ┥=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐYｴﾗ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が ヮギWSﾉﾗ┥Wﾐ= ヱく Αく ヲヰヲヱ ┗ 
ヮﾗSﾗH[ LｷゲデYｴﾗ ずﾗヮｷゲ┌さ HW┣ ｷSWﾐデｷaｷﾆ;IWが ;ﾉW ヱヰく Αく ヲヰヲヱ ヮﾗ ┣ﾏｹﾐIW ﾗ ｴﾉ;┗ｷLﾆﾗ┗Yﾏ ヮ;ヮｹギW 
ヮギWSﾉﾗ┥Wﾐ= ﾐ; ｴﾉ;┗ｷLﾆﾗ┗Yﾏ ヮ;ヮｹギW ゲ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠ﾏｷ ┎S;ﾃｷが ゲ デﾗデﾗ┥ﾐ┠ﾏ デW┝デWﾏが ;ﾉW ゲW 
┣IWﾉ; ﾃｷﾐ┠ﾏ ギ=Sﾆﾗ┗=ﾐｹﾏく KデWヴ= ┗Wヴ┣W H┞ﾉ; ゲﾆ┌デWLﾐ[ ﾗSWゲﾉ=ﾐ; ; ﾃ;ﾆ┠ﾏ ┣ヮ└ゲﾗHWﾏい Pﾗジデﾗ┌が 
ヮギWS=ﾐ; ヮギｹﾏﾗ ┣ ヴ┌ﾆ┞ Sﾗ ヴ┌ﾆ┞が ﾐWHﾗ W-ﾏ;ｷﾉWﾏい PヴﾗL ヮﾗデﾗﾏ ﾐWﾐｹ Sﾗﾉﾗ┥Wﾐ W-ﾏ;ｷﾉ ゲ ┥=Sﾗゲデｹ 
┗ デW┝デ┌ ﾐWHﾗ ┥=Sﾗゲデｹ ﾃ;ﾆﾗ ヮギｹﾉﾗｴﾗ┌い  
c. Nelze souhlasit ;ﾐｷ ゲ a;ﾆデWﾏが ┥W ﾐ; ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ﾐWH┞ﾉ; ┗┞ゲデ;┗Wﾐ; W┗ｷSﾗ┗;ﾐ= 
ﾗHﾃWSﾐ=┗ﾆ;が ﾐWH┞ﾉ; ┌┣;┗ギWﾐ; ゲﾏﾉﾗ┌┗; ﾗ Sｹﾉﾗが ﾐWH┞ﾉ; ヮギWSWﾏ ゲﾃWSﾐ=ﾐ; IWﾐ; ┣; 
┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹく  

ヵく J;ﾆ ﾃW ┗┠ジW ┗ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ヮギｹヮ;SWIｴ ┌┗WSWﾐﾗが ﾐW┗┞S;ﾉ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ 
inforﾏ;IW ┗ ﾗゲデ;デﾐｹIｴ ヮギｹヮ;SWIｴが ﾆS┞ ヮﾗゲﾆ┞デﾉ ヮﾗ┌┣W L=ゲデWLﾐﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷく  

  



Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐ;┗ヴｴ┌ﾃWが ;H┞ OS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ヮヴﾗデｷ Rﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗSﾉW ┣=ﾆﾗﾐ; ヱヰヶっヱΓΓΓ SHく ┥;S;デWﾉW Iﾐｪく Sデ;ﾐｷゲﾉ;┗; D[S;が ﾐ;ヴﾗ┣WﾐYｴﾗ SﾐW 23. 11. 1945, 

bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5, bylo v ヮﾉﾐYﾏ ヴﾗ┣ゲ;ｴ┌ ┣;ﾏｹデﾐ┌デﾗ ; Kヴ;ﾃゲﾆ┠ ┎ギ;S ÚゲデWIﾆYｴﾗ 
ﾆヴ;ﾃW ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ヮﾗデ┗ヴSｷﾉく 

 

V souladu se InfZ bude ヮﾗゲデﾗ┌ヮWﾐｷ ﾗS┗ﾗﾉ;ﾐｹ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐﾗ デ;ﾆY na ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ Galerie 

Benedikta Rejta v Lounech に www.gbr.cz. 

 

 
ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 

ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗= organizace 

MgA. K;デWギｷﾐ; MWﾉWﾐﾗ┗=が ギWSｷデWﾉﾆ; 

 

 

Pギｹﾉﾗｴ┞ぎ Ž=Sﾗゲデ ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ informacｹ poSﾉW ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヰヶっヱΓΓΓ SHく 
 OSヮﾗ┗[T ﾐ; ┥=Sﾗゲデ 
 Sデｹ┥ﾐﾗゲデ ﾐ; ヮﾗゲデ┌ヮ ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW SﾉW ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヰヶっヱΓΓΓ SHく 
 OSヮﾗ┗[T ﾐ; ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ 
 Sデｹ┥ﾐﾗゲデ ﾐ; ヮﾗゲデ┌ヮ ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW SﾉW ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヰヶっヱΓΓΓ SHく 
 Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IWが ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ 
 OS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ヮヴﾗデｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ 

 

Dﾗヴ┌L┌ﾃW se: 

 
1. Kヴ;ﾃゲﾆ┠ ┎ギ;S ÚゲデWIﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃWが VWﾉﾆ= Hヴ;SWHﾐｹ ンヱヱΒっヴΒが ヴヰヰ ヰヲ Úゲデｹ ﾐ;S L;HWﾏ に do S;デﾗ┗Y 

ゲIｴヴ=ﾐﾆ┞ 

2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech, ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗= organizace 

http://www.gbr.cz/


 
 
 
 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad 
Labem Odbor kultury a památkové péče 
 
 
Datum: 
Spisová značka: 
Číslo jednací: 
VyUizuje/linka:  
Počet list]/pUíloh: 
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ROZHODNUTÍ 
 
Krajský úUad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jako „odvolací orgán“ či 
„nadUízený orgán“) v souladu s ustanovením § 16, § 16a a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném pUístupu k informacím, ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen „InfZ“), ve spojení s 
ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní Uád, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
(dále jen „správní Uád“), rozhodl o odvolání/stížnosti pana Ing. Stanislava DEda, nar.  
23. listopadu. 1945, bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“ nebo 
„odvolatel“), ze dne 22. 7. 2021, proti rozhodnutí Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 
pUíspEvková organizace (dále jen „povinný subjekt“) ze dne 21. 7. 2021, č. j. 
337/r.2.e/Va/2021/DS o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 
 

t a k t o: 
 

I. Rozhodnutí Galerie Benedikta Rejta v Lounech, pUíspEvková organizace ze 
dne 21. 7. 2021, č. j. 337/r.2.e/Va/2021/DS, o částečném odmítnutí žádosti o 
poskytnutí informace podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního Uádu, 
s e r u š í a v E c s e v r a c í povinnému subjektu – Galerii Benedikta Rejta v 
Lounech, pUíspEvková organizace k novému projednání. 

 
II. Postup povinného subjektu – Galerie Benedikta Rejta, pUíspEvková 

organizace, pUi vyUizování žádosti o poskytnutí informací se dle ustanovení 
§ 16 odst. 6 písm. a) InfZ, p o t v r z u j e. 

 
Od]vodnEní 

 
I. 

 
1. Krajskému úUadu Ústeckého kraje bylo dne 6. 8. 2021 povinným subjektem (dopisem 

č. j. 366/r.2.e./Va/2021/DS) pUedloženo odvolání žadatele proti rozhodnutí povinného 
subjektu ze dne 20. 7. 2021, č. j. 337/r.2.e/Va/2021/DS, o částečném odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informace (dále také jako „napadené rozhodnutí“). 

 
2. Z obsahu spisového materiálu vyplynuly následující skutečnosti. Žadatel se dne 16. 6.  

2021 obrátil na povinný subjekt s žádostí o poskytnutí následujících informací: 
 

Podle InfZ žádám o podání následujících informací: 
 

1. Odborný posudek zpracovatele z 22. 3. 2021 k rekonstrukci objektu ZdeOka 
Pešánka Fontána lázeOství v Galerii Benedikta Rejta v Lounech a veškerou 
pr]vodní dokumentaci, která s objednáním, zpracováním a dodáním posudku 
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souvisí. Za takovou pr]vodní dokumentaci považuji žádost o zpracování, pUíp. 
objednávku, seznam dokumentace, která byla zpracovateli poskytnuta, pr]vodní 
dopis, popU. jiný doklad, kterým byl posudek Galerii BR dodán, dále doklad a 
ovEUení zp]sobilosti zpracovatele k vypracování posudku, smlouvu o dílo, 
vyúčtování náklad] na zpracování a doklad o úhradE, pUípadnE jiné doklady zde 
neuvedené. 

 
3. Povinný subjekt nejprve svým dopisem ze dne 1. 7. 2021 č. j. 297/r.2.e/Va/2021/DS 

žadatelem požadované informace poskytl (odborný posudek z 22. 3. 2021, žádost o 
zpracování, fakturu a výpis z bankovního účtu). Dále bylo žadateli sdEleno, že 
posudek byl odborný, nikoliv soudní. Byl zpracován graduovanou historičkou umEní. 
Zpracovatelka není soudní znalec, doklad o zp]sobilosti zpracovatele posudku nebyl 
tedy vyžadován. 

 
Žadatel však nebyl s poskytnutými informacemi spokojen a dne 1. 7. 2021 podal 
stížnost, v níž namítá, že povinný subjekt podal pouze částečnou informaci, aniž by 
vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí. 

 
Povinný subjekt dne 8. 7. 2021, č. j. 308/r.2.e/Va/2021/DS stEžovateli odpovEdEl na 
jeho stížnost a v pUíloze poskytl kopii žádosti, faktury a odborného posudku s 
anonymizovanými osobními údaji. 

 
NáslednE žadatel podal dne 13. 7. 2021 další stížnost na postup pUi vyUizování 
žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. 

 
Povinný subjekt dne 21. 7. 2021, č. j. 337/r.2.e./Va/2021/DS odpovEdEl na jeho 
stížnost, kde vysvEtlil jednotlivé body stížnosti a vydal rozhodnutí o částečném 
odmítnutí žádosti. 

 
NáslednE žadatel podal dne 22. 7. 2021 odvolání proti rozhodnutí o částečném 
odmítnutí informace. 

 
4. PUedložený dokument označený jako „Odvolání proti rozhodnutí o částečném 

odmítnutí žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb.“ je v uvedených bodech 1., 2., 4., 5. 
nutné klasifikovat jako stížnost na postup povinného subjektu, pUičemž žadatel se 
nesprávnE odvolává dle § 16 InfZ proti vyUízení stížnosti ze dne 21. 7. 2021. Dle InfZ 
platí, že není pUípustné odvolání v]či vyUízení stížnosti ze strany povinného subjektu, 
a to dle § 16a odst. 5 InfZ, který tímto vyUízením požadované informace poskytl (proti 
tomuto pUípadu je pUípustné pouze podání stížnosti na postup povinného subjektu pUi 
vyUizování žádosti dle § 16a odst. 1 InfZ). Odvolání dle § 16 InfZ je možné uplatnit 
pouze na rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, pUíp. na rozhodnutí o 
částečném odmítnutí žádosti. Na bod č. 3 odvolací orgán nahlíží jako na odvolání 
proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. 

 

 
II. 

 
Obsah napadeného rozhodnutí 

 
5. Napadeným rozhodnutím povinný subjekt částečnE odmítl poskytnout žadatelem 

požadované informace - osobní údaj s odkazem na ustanovení § 15 odst. 1 InfZ ve 
spojení s § 8a InfZ. 
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6. V od]vodnEní napadeného rozhodnutí povinný subjekt uvedl, že „d]vodem pro 
částečné odmítnutí Žádosti je anonymizace osobních údaj] v dokumentech, které 
byly poskytnuty v souvislosti s VyhovEním stížnosti, a to v žádosti o zpracování 
odborného posudku, faktuUe č. 202101 a odborném posudku. Povinný subjekt je v 
tomto ohledu povinen postupovat v souladu s §8a InfZ a současnE zák. č. 101/2000 
Sb. O ochranE osobních údaj]. Osobním údajem se pUitom rozumí jakákoliv 
informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údaj] s tím, že subjekt 
údaj] se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údaj] pUímo či 
nepUímo identifikovat zejména na základE čísla, kódu nebo jednoho či více prvk], 
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní 
nebo sociální identitu, pUičemž povinný subjekt má zákonnou povinnost dotčené 
osobní údaje chránit, když tato povinnost povinného subjektu chránit osobní údaje 
vede k závEru o pUednosti této ochrany pUed právem na informace“. 

 
 
 

III. 
 

7. Krajský úUad Ústeckého kraje se v rámci odvolacího Uízení nejdUíve zabýval svou 
vEcnou pUíslušností k rozhodnutí o podaném odvolání a dále otázkou včasnosti jeho 
podání. 

 
8. Krajský úUad Ústeckého kraje dovodil svou vEcnou pUíslušnost k rozhodnutí o 

podaném odvolání, a to s pUihlédnutím k pUedmEtu žádosti, resp. k povaze 
požadovaných informací, jež nepochybnE spadají do p]sobnosti Galerie Benedikta 
Rejta, p. o. V této souvislosti je tUeba s ohledem na ustanovení § 178 odst. 1 
správního Uádu konstatovat, že nadUízeným orgánem povinného subjektu je Krajský 
úUad Ústeckého kraje. 

 
9. Krajský úUad Ústeckého kraje dále konstatuje, že odvolání bylo podáno včas, tj. ve 

lh]tE stanovené § 83 odst. 1 správního Uádu ve spojení s § 20 odst. 4 InfZ. 
 

 
IV. 

(k podanému odvolání) 
 

10. Krajský úUad Ústeckého kraje pUezkoumal na základE podaného odvolání napadené 
rozhodnutí v mezích daných § 89 odst. 2 správního Uádu a dospEl k závEru, že 
podané odvolání je d]vodné, nebo[ povinný subjekt ve svém rozhodnutí neuvedl, 
jakých dokument] se anonymizace týká, pUičemž samotné od]vodnEní rozhodnutí 
lze označit za nedostatečné. 

 
11. PUi pUezkoumávání rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace musí 

odvolací správní orgán pUezkoumávat pUedevším oprávnEnost odepUení poskytnutí 
požadované informace, tj. naplnEní zákonných d]vod] pro neposkytnutí informace. 
Pro posouzení správnosti postupu povinného subjektu v pUípadE vydání rozhodnutí o 
částečném odmítnutí žádosti o informace z d]vodu ochrany osobních údaj] je pro 
odvolací orgán klíčové, aby z od]vodnEní rozhodnutí povinného subjektu 
jednoznačnE taková ochrana požadované informace vyplývala. Povinný subjekt pUi 
rozhodování o poskytnutí informace musí určit účel zpracování osobních údaj] a 
posoudit které údaje ochranu osobních údaj] vyžadují. Rozlišit osobní údaje, které 
se vztahují k veUejnE činné osobE, obchodní společnosti či fyzické osobE. 
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12. Povinný subjekt se v napadeném rozhodnutí v části nadepsané jako od]vodnEní 
omezil pouze na prosté konstatování o anonymizaci osobních údaj], aniž by blíže 
konkretizoval zákonné povinnosti pUi ochranE osobních údaj] a uvedl d]vody, které 
ho vedli jako správce osobních údaj] k částečnému odmítnutí poskytnutí informací 
týkajících se omezení z d]vodu ochrany osobních údaj]. 

 
13. Odvolací správní orgán je na podkladE výše uvedeného nucen napadené rozhodnutí 

zrušit a vEc vrátit povinnému subjektu k novému projednání. 
 

14. Povinný subjekt pUi novém vyUízení žádosti by mEl postupovat takto: 
 

a. § 5 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb. stanoví, že správce (povinný subjekt) je 
oprávnEn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnEní úkolu 
provádEného ve veUejném zájmu (zde tedy poskytování informací k žádostem 
učinEným podle zákona č. 106/1999 Sb.). Uvedené ustanovení pUedstavuje 
právní základ pro zpracování osobního údaje mínEný ustanovením čl. 6 odst. 
3 písm. b GDPR, jenž konkretizuje požadavek zákonnosti zpracování 
osobních údaj] dle čl. 6 odst. 1 písm. e) NaUízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679, o ochranE fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údaj] a o volném pohybu tEchto údaj] a o zrušení smErnice 
95/46/ES - obecné naUízení o ochranE osobních údaj] (dále jen „GDPR“). 
Ustanovení je odrazem čl. 6 GDPR, dle kterého je existence právního titulu 
podmínkou pro zákonnost, tj. fakticky oprávnEnost zpracování.  

b. Zpracování osobních údaj] pro jiné účely, než jsou ty, pro které byly 
osobní údaje p]vodnE shromáždEny, by mElo být povoleno pouze v 
pUípadE, kdy je slučitelné s účely, pro které byly osobní údaje p]vodnE 
shromáždEny. Uvedená zásada plyne z čl. 5 odst. 1 písm. b) GDPR, podle 
kterého musí být osobní údaje shromaž@ovány pouze pro určité, 
výslovnE vyjádUené a legitimní účely a nesmEjí být dále zpracovávány 
zp]sobem, který je s tEmito účely neslučitelný. 

 
Za určitých podmínek je možné zpracovávat osobní údaje i za jiným účelem, 
než za jakým byly p]vodnE shromáždEny. Takovéto další zpracování je 
možné pouze ve čtyUech pUípadech, a to pokud: 

 
a) k dalšímu zpracování dal subjekt údaj] souhlas;  
b) se jedná o zpracování pro účely archivace ve veUejném zájmu, 

pro účely historického výzkumu či pro statistické účely a probíhá v 
souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR;  

c) je povoleno právem EU nebo členského státu, které se na 
správce vztahuje a které pUedstavuje v demokratické společnosti nutné 
a pUimEUené opatUení k zajištEní jednoho z d]ležitých veUejných cíl] 
stanovených v čl. 23 odst. 1 GDPR;  

d) je nový účel slučitelný s p]vodním účelem, pUičemž slučitelnost 
byla zjištEna na základE provedeného posouzení slučitelnosti dle čl. 6 
odst. 4 GDPR. 

 
PUi posuzování uvedené slučitelnosti v daném posuzovaném pUípadE má 
být postupováno podle čl. 6 odst. 4 GDPR.  
Povinný subjekt tedy pUi zpracování osobního údaje pro jiný účel (zde pro 
poskytnutí žadateli o informace), než ke kterému byl shromáždEn, a který není 
založen na souhlasu subjektu údaj] (rozumEj toho, koho se osobní údaj týká) 
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posoudí, zda takové poskytnutí osobních údaj] je slučitelné s p]vodním 
účelem zpracování osobních údaj].  
PUi posouzení této „slučitelnosti“ postupuje povinný subjekt podle čl. 6 odst. 4 
GDPR. S cílem zjistit, zda je účel dalšího zpracování slučitelný s účelem, pro 
který byly osobní údaje p]vodnE shromáždEny, by mEl povinný subjekt, vzít 
mimo jiné v úvahu jakoukoliv vazbu mezi tEmito účely a účely zamýšleného 
dalšího zpracování. PUi hodnocení tohoto prvého kritéria (čl. 6 odst. 4 písm. a) 
GDPR) musí povinný subjekt posoudit, jestli nový účel více či ménE vyplývá z 
p]vodního účelu a jestli na p]vodní účel logicky navazuje. Čím vzdálenEjší je 
v tomto ohledu nový účel p]vodnímu, tím ménE pravdEpodobný je pozitivní 
výsledek posouzení slučitelnosti. Povinný subjekt by nemEl posuzovat pouze 
textové vyjádUení obou účel], nýbrž by mEl zkoumat jejich skutečnou podstatu 
a zp]sob, jakým je účel chápán stranami zapojenými do zpracování. 

 
Dalším hodnoceným kritériem (čl. 6 odst. 4 písm. b) GDPR) je kontext, v 
nEmž byly osobní údaje shromáždEny, zejména pUimEUená očekávání ohlednE 
dalšího použití osobních údaj], která mají subjekty údaj] na základE svého 
vztahu s povinným subjektem. U tohoto faktoru bude povinný subjekt 
posuzovat, jestli subjekt údaj] m]že s ohledem na kontext shromáždEní 
osobních údaj] rozumnE pUedpokládat, že by k dalšímu zpracování za novým 
účelem mohlo dojít. 

 
Dalším kritériem (čl. 6 odst. 4 písm. c) GDPR), které bude povinný subjekt 
hodnotit je povaha osobních údaj]. Zde je nutné posoudit, o jak citlivé údaje 
se bude jednat. Posouzení pUitom není omezeno pouze na citlivé údaje dle čl. 
9 GDPR a údaje dle čl. 10 GDPR, nýbrž se jedná o faktickou citlivost, kterou 
osobní údaje mohou mít. KromE údaj] zaUazených do výše uvedených článk] 
to tedy mohou být napU. lokalizační a komunikační údaje či údaje o finanční 
situaci (tvoUící bankovní tajemství), jejichž využití je pro subjekty údaj] velmi 
citlivé, pUestože je tak GDPR neoznačuje. Čím citlivEjší osobní údaje jsou, tím 
vyšší nároky na kompatibilitu pro nE budou platit. 

 
Dalším kritériem (čl. 6 odst. 4 písm. d) GDPR) k hodnocení jsou pak d]sledky 
zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údaj]. Zde bude povinný 
subjekt posuzovat, jestli bude mít další zpracování negativní, ale tUeba i 
pozitivní dopad na subjekty údaj]. Povinný subjekt musí počítat také s 
pUedpokládanými kroky, které na základE zpracování m]že provést žadatel a 
které mohou mít za následek negativní dopad na subjekt údaj]. KromE 
konkrétních pUedpokládaných d]sledk] musí vzít povinný subjekt do úvahy 
také emoční dopady, jako je napU. rozhoUčení, strach či rozrušení z toho, že 
subjekt údaj] ztrácí kontrolu nad svými osobními údaji. V nEkterých pUípadech 
mohou být d]sledky zpracování pro subjekty údaj] naopak natolik pozitivní, 
že zp]sobí nižší nároky na kompatibilitu účel].  
Pátým, posledním kritériem (čl. 6 odst. 4 písm. e) GDPR) faktorem je 
existence vhodných záruk. Vhodnou zárukou m]že být zejména zvýšená míra 
zabezpečení šifrováním nebo pseudonymizací. M]že se však jednat také o 
jiná opatUení, napU. pUi pUedání osobních údaj] žadateli vhodné smluvní 
zajištEní ohlednE zp]sobu, jakým bude žadatel s osobními údaji nakládat. 

 

 
Není pUitom vždy potUeba, aby povinný subjekt ve všech faktorech dosáhl 
bezvadného výsledku. V nEkterých pUípadech m]že nedostatek v jednom 
faktoru kompenzovat velmi dobrý výsledek ve faktoru jiném. 
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V souladu se zásadou odpovEdnosti musí povinný subjekt poté posouzení 
zdokumentovat a uschovat pro pUípad nutnosti prokázání souladu s NaUízením. 

 
V. 

(k podané stížnosti) 
 

15. Krajský úUad Ústeckého kraje pUezkoumal na základE podané stížnosti postup 
povinného subjektu a dospEl k závEru, že stížnost není d]vodná. Vycházel pUitom z 
následujících skutečností. 

 
16. Bod 1. stížnosti obsahuje (do určité míry) pUedmEtnou námitku stEžovatele, kdy 

uvádí, že povinný subjekt nedodržel lh]tu stanovenou dle § 16a odst. 5 InfZ. Dle 
zjištEní došlo k zaslání ze strany žadatele do DS povinného subjektu dne 13. 7. 
2021, pUičemž však povinný subjekt počítal lh]tu 7 dní ode dne data označeného v 
doručence datové zprávy jako „datum a čas doručení“, kterým bylo 15. 7. 2021. Dle 
usnesení sp. zn. 9 Afs 28/2010 ze dne 15. 7. 2010, Nejvyšší správního soud 
judikoval, že, cit.: „podání prostUednictvím datové schránky v]či orgánu veUejné moci 
(§ 18 zákona o elektronických úkonech) je učinEno okamžikem dodání datové zprávy 
do schránky orgánu veUejné moci“. Dále také viz Vyhláška Ministerstva vnitra č. 
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. V § 3 odst. 1 této vyhlášky je 
stanoveno, že, cit.: „dokument v digitální podobE se považuje za dodaný 
veUejnoprávnímu p]vodci, je-li dostupný podatelnE. Dokument v digitální podobE je 
dostupný podatelnE, pokud je ve formátu, ve kterém veUejnoprávní p]vodce pUijímá 
dokumenty v digitální podobE, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným zp]sobem, 
neobsahuje-li škodlivý kód a v pUípadE, že je k dodání užito pUenosného technického 
nosiče dat, na kterém veUejnoprávní p]vodce pUijímá dokumenty v digitální podobE“. 
Povinný subjekt mEl tedy zákonnou lh]tu v rámci tzv. autoremedury počítat až ode 
dne následujícího dni doručení (tj. den doručení 13. 7. 2021 + 7 dní). Jelikož však 
byly informace na žadatelovu žádost poskytnuty (skrze „Poskytnutí informace“ ze 
dne 21. 7. 2021), nadUízený orgán postupoval dle § 16a odst. 6 písm. a) InfZ, tj. 
postup povinného subjektu potvrdit. I pUes skutečnost nedodržení lh]ty (jak je výše 
uvedeno), se v tomto rozhodnutí nadUízený orgán Uídil dle výOatku z Furka (Zákon o 
svobodném pUístupu k informacím, 2016), cit.: „NadUízený orgán pUezkoumává 
postup povinného subjektu, resp. to, zda byla žádost z vEcného hlediska povinným 
subjektem UádnE vyUízena, podle skutkového stavu v dobE svého rozhodování 
(potvrzeno rozsudkem NSS č. j. 2 Ans 5/2013-45). Proto m]že, resp. musí, postup 
povinného subjektu potvrdit i v pUípadE, že informace byly poskytnuty, resp. žádost 
byla v souladu s InfZ vyUízena (z vEcného hlediska) i po pUekročení zákonných lh]t. 

 
17. V bodech 2., 4., 5. stížnosti nadUízený orgán postupoval dle § 16a odst. 6 písm. a)  

InfZ, tj. postup povinného subjektu potvrzuje. Na všechny zmiOované body již 
bylo plnE odpovEzeno ze strany povinného subjektu dne 21. 7. 2021. Stížnost je tak 
považovaná v tEchto bodech za bezpUedmEtnou (v bodE 5. stEžovatel namítá, že 
nebyly v pUedchozích bodech stížnosti vydány rozhodnutí o částečném odmítnutí, 
nebo[ se domnívá, že mu nebyly informace plnE podány, s tímto názorem žadatele 
se nadUízený orgán neztotožOuje a dle vyUízení stížnosti ze strany povinného 
subjektu dne 21. 7. 2021 považuje i tento bod za bezpUedmEtný). 

 
18. Ze spisového materiálu je zUejmé, že povinný subjekt žadateli poskytl jednak kopii 

žádosti o zpracování odborného posudku, fakturu včetnE dokladu o úhradE a dále kopii 
odborného posudku z 22. 3. 2021. Povinný subjekt rovnEž žadateli sdElil, že posudek byl 
odborný, nikoli soudní a tudíž doklad o zp]sobilosti zpracovatele posudku nebyl 
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vyžadován. NadUízený orgán pUednE uvádí, že nemá pochybnosti o pUedložení 
požadovaných informací žadateli, a to právE na základE obsahu spisového 
materiálu. V tomto kontextu nadUízený orgán nepUisvEdčil argumentaci stEžovatele, 
že by poskytnutá informace byla nevErohodná. Jestliže žadatel po povinném 
subjektu požadoval poskytnutí odborného posudku z 22. 3. 2021 a veškerou 
dokumentaci, která s objednáním, zpracováním a dodáním posudku souvisí, pak 
poskytnutá kopie posudku, žádost o zpracování posudku, samotný posudek a 
faktura, nepochybnE odpovídá tomuto požadavku žadatele 

 

 
19. NadUízený orgán po provedeném pUezkumu uzavírá, že stEžovatelovy námitky, 

opírající se o subjektivní hodnocení poskytnutých informací a kritiku postupu 
povinného subjektu ve vEci samé – zpracování a dodání posudku k rekonstrukci 
objektu ZdeOka Pešánka Fontána LázeOství, objektivnE nevedou k oprávnEným 
pochybnostem o tom, zda povinný subjekt zcela vyhovEl pUedmEtu žádosti, tak jak je 
stEžovatel vymezil v bodech 2, 4 a 5. 

 
 

VI. 
 
 

20. V pUedmEtném rozhodnutí odvolacího orgánu nebyl užit institut tzv. informačního 
pUíkazu dle ustanovení § 16 odst. 4 informačního zákona, jelikož nelze vyloučit, zda 
poskytnutím informací povinným subjektem by bylo dotčeno právo na ochranu 
osobních údaj]. Vzhledem k okolnostem Uešené vEci je postup odvolacího orgánu v 
souladu s právními pUedpisy. 

 
VII. 

 
21. S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Krajský úUad Ústeckého kraje tak, 

jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
Poučení 
 
Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a dle § 91 odst. 1 správního Uádu se proti nEmu nelze 
dále odvolat. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jana KuráOová 
povEUená vedením odboru kultury a památkové péče 
 
 
RozdElovník 
 

1. Rozhodnutí po jeho vydání bude doručeno povinnému subjektu (do datové schránky)  
– Galerie Benedikta Rejta, pUíspEvková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny. 
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2. Rozhodnutí bude po nabytí právní moci a jejím vyznačení zasláno povinnému 
subjektu (doporučenE s dodejkou) - Galerie Benedikta Rejta, pUíspEvková 
organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny. 

 
3. Rozhodnutí bude oznámeno odvolateli (do datové schránky) - Ing. Stanislav DEd, 

bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5 – Hlubočepy 
 

4. Rozhodnutí z]stává součástí kopie spisu uložené u Krajského úUadu Ústeckého kraje. 
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Kヴ;ﾃゲﾆ┠ ┎ギ;S ÚゲデWIﾆYｴﾗ ﾆヴ;ﾃW 

VWﾉﾆ= Hヴ;SWHﾐｹ ンヱヱΒっヴΒ  
ヴヰヰ ヰヲ Úゲデｹ ﾐ;S L;HWﾏ 

 
ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ 

 
Galerie Benedikta Rejta v Lounech 

ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗= ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW 

Pｷ┗ﾗ┗;ヴゲﾆ= ンヴ 

440 01 Louny 

 
V Praze 25. 8. 2021 

 
V[Iぎ Sデｹ┥ﾐﾗゲデ ﾐ; ヮﾗゲデ┌ヮ ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗSﾉW ┣=ﾆく Lく ヱヰヶっヱΓΓΓ SHく ふS=ﾉW ﾃWﾐ Iﾐa)ぶ 
 
DﾐW ヱヶく ヶく ヲヰヲヱ ﾃゲWﾏ G;ﾉWヴｷｷ BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ;が ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗= ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IWが Pｷ┗ﾗ┗;ヴゲﾆ= ンヴが ヴヴヰ ヰヱ Lﾗ┌ﾐ┞ 
ふS=ﾉW ﾃWﾐ ずヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデさぶ ┣;ゲﾉ;ﾉ ヮﾗS ID ΓヰヱΓヲヵヲΒンヴ ┥=Sﾗゲデ ﾗ ヮﾗS=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗSﾉW Iﾐa)が ┗W 
ﾆデWヴY ﾃゲWﾏ ヮﾗ┥;Sﾗval: 

 
1. OSHﾗヴﾐ┠ ヮﾗゲ┌SWﾆ zpracovatele z 22. 3. 2021 k rekonstrukcｷ ﾗHﾃWﾆデ┌ ZSWﾒﾆ; PWジ=ﾐﾆ; Fﾗﾐデ=ﾐ; 

ﾉ=┣Wﾒゲデ┗ｹ ┗ Galerii Benedikta Rejta v Lﾗ┌ﾐWIｴ ; ┗WジﾆWヴﾗ┌ ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷが ﾆデWヴ= 
 

s ﾗHﾃWSﾐ=ﾐｹﾏが ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹﾏ ; SﾗS=ﾐｹﾏ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌ ゲﾗ┌┗ｷゲｹく Z; デ;ﾆﾗ┗ﾗ┌ ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗkumentaci 

ヮﾗ┗;┥┌ﾃｷ ┥=Sﾗゲデ ﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹが ヮギｹヮく ﾗHﾃWSﾐ=┗ﾆ┌が ゲW┣ﾐ;ﾏ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IWが ﾆデWヴ= H┞ﾉ; ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉｷ 
ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ;が ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗヮｷゲが ヮﾗヮギく ﾃｷﾐ┠ Sﾗﾆﾉ;Sが ﾆデWヴ┠ﾏ H┞ﾉ ヮﾗゲ┌SWﾆ G;ﾉWヴｷｷ BR SﾗS=ﾐが S=ﾉW doklad a 

ﾗ┗[ギWﾐｹ ┣ヮ└ゲﾗHｷﾉﾗゲデｷ ┣ヮヴ;Iﾗ┗;デWﾉW ﾆ ┗┞ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ヮﾗゲ┌Sﾆ┌が ゲﾏﾉﾗ┌┗┌ ﾗ Sｹﾉﾗが ┗┞┎Lデﾗ┗=ﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S└ ﾐ; 
┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ; Sﾗﾆﾉ;S ﾗ ┎ｴヴ;S[が ヮギｹヮ;Sﾐ[ ﾃｷﾐY Sﾗﾆﾉ;S┞ ┣SW ﾐW┌┗WSWﾐYく 

 
DﾐW ヱく Αく ヲヰヲヱ ﾃゲWﾏ ﾗHSヴ┥Wﾉ ﾗSヮﾗ┗[T ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ Lﾃく ヲΓΑっヴくヲくWっV;っヲヰヲヱっDS ゲ ヮギｹﾉﾗｴ;ﾏi. Na 

ヮﾗゲデ┌ヮ ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾃゲWﾏ ヮﾗS;ﾉ ヲく Αく ヲヰヲヱ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ヮﾗSﾉW よ ヱヶ; Iﾐa)が ﾐ; ﾆデWヴﾗ┌ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ 
ゲ┌HﾃWﾆデ ﾗSヮﾗ┗[S[ﾉ ゲS[ﾉWﾐｹﾏ Lﾃく ンヰΒっヴくヲくWっV;っヲヰヲヱっDS ┣W SﾐW Βく Αく ヲヰヲヱく N; ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ┣W SﾐW ヱンく Αく 
ヲヰヲヱ ヴW;ｪﾗ┗;ﾉ ゲS[ﾉWﾐｹﾏ Lﾃく ンンΑっヴくヲくWっV;っヲヰヲヱっDS ┣W SﾐW ヲヱく Αく ヲヰヲヱが ﾗHゲ;ｴ┌ﾃｹIｹﾏ Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ; Rﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷく Pヴﾗデｷ ﾐ[ﾏ┌ ﾃゲWﾏ ヮﾗS;ﾉ ヲヲく Αく ヲヰヲヱ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ, 
ﾆデWヴY ┗┞ギｹSｷﾉ ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ Rﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹﾏ Lﾃく KUUKっヱヱヱヰンΑっヲヰヲヱっKP ze dne 20. 8. 2021. 

 
Pヴﾗデｷ ┣ヮ└ゲﾗH┌ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ヮﾗS=┗=ﾏ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ poSﾉW よ ヱヶ; InfZ z デ[Iｴデﾗ S└┗ﾗS└ぎ  
1. Rﾗ┣S[ﾉWﾐｹ ヮﾗS=ﾐｹ ﾗ┣ﾐ;LWﾐYｴﾗ ﾃ;ﾆﾗ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ﾐ; L=ゲデ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ふHﾗS┞ ヱが ヲが ヴが ヵぶ ; L=ゲデ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ 

(bod 3) je v rozporu s ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹﾏ よ ヱヶ; ﾗSゲデく ヱ ヮｹゲﾏく Iぶ Iﾐa)が ﾆデWヴY ┌┗=Sｹが ┥W ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ﾐ; ヮﾗゲデ┌ヮ 
ヮギｷ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ﾏ└┥W ヮﾗS;デ ┥;S;デWﾉ ずﾆデWヴYﾏ┌ H┞ﾉ; ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗS=ﾐ; 

L=ゲデWLﾐ[が ;ﾐｷ┥ H┞ﾉﾗ ﾗ ┣H┞デﾆ┌ ┥=Sﾗゲデｷ ┗┞S=ﾐﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹくさ 
 

Rﾗ┣S[ﾉWﾐｹ ヮヴﾗ┗WSﾉ ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ﾃWSﾐﾗゲデヴ;ﾐﾐ[ ; ┎LWﾉﾗ┗[が ﾆS┞┥ ┗ ヴﾗ┣ヮﾗヴ┌ ゲW ゲﾆ┌デWLﾐﾗゲデｹ ┣IWﾉ; 
ヮﾗヮギWﾉ ゲﾗ┌┗ｷゲﾉﾗゲデ ゲ ﾐ;ヮ;SWﾐ┠ﾏ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹﾏ W┝ヮﾉｷIｷデﾐ[ ┗┞ﾃ=SギWﾐﾗ┌ ﾃ;ﾆﾗ ヮﾗS=ﾐｹ L=ゲデWLﾐY 
inform;IW HW┣ ┌┗WSWﾐｹ ┗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾐ;ヮギく ┗ bodech 1, 2, 4, 5. 

Vzhledem k ┗┞S;ﾐYﾏ┌ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷ H┞ﾉﾗ ヮﾗS=ﾐｹ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ┣ 22. 7. 

2021 v souladu s ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹﾏ Iﾐa) ; MWデﾗSｷIﾆ┠ﾏ Sﾗヮﾗヴ┌LWﾐｹﾏ MV ČR ﾆ ヮﾗゲデ┌ヮ┌ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠Iｴ 

ゲ┌HﾃWﾆデ└ ヮﾗSﾉW ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヱヰヶっヱΓΓΓ SHくが ﾗ ゲ┗ﾗHﾗSﾐYﾏ ヮギｹゲデ┌ヮ┌ ﾆ inaﾗヴﾏ;Iｹﾏが Pヴ;ｴ; ヲヰヱヵく 
 
2. OS┗ﾗﾉ=ﾐｹ デ┗ﾗギｹ jeden logiIﾆ┠ IWﾉWﾆが ﾆデWヴ┠ ﾐWﾉ┣W ﾉｷHﾗ┗ﾗﾉﾐ[ S[ﾉｷデ HW┣ ﾗヮﾗヴ┞ デ;ﾆﾗ┗Yｴﾗ ヮﾗゲデ┌ヮ┌ ┗ InfZ. 

DﾗS;デWLﾐ┠ﾏ ヴﾗ┣S[ﾉWﾐｹﾏ ゲW ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ゲﾐ;┥ｷﾉ ┗┞デ┗ﾗギｷデ ヮヴﾗゲデﾗヴ ヮヴﾗ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐYｴﾗ 
ヮﾗゲデ┌ヮ┌ ┥;S;デWﾉWが ゲヮﾗLｹ┗;ﾃｹIｹｴﾗ ┗ ヮﾗS=ﾐｹ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ヮヴﾗデｷ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ヮギWSﾏ[デﾐY ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹﾏ 



 
ｷﾐaﾗヴﾏ;IWが ﾆデWヴY ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ┌Lｷﾐｷﾉ ヮﾗSﾉW よ ヱヶ; ﾗSゲデく ヵく Uヮﾗ┣ﾗヴﾒ┌ﾃｷ ﾐ; ┣=ﾆﾗﾐﾐﾗ┌ 
ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┌ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┗┞ｴﾗ┗[デ ┣IWﾉ;が ﾆデWヴﾗ┌ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWゲヮﾉﾐｷﾉが ﾃ;ﾆ ﾃW Sﾗﾉﾗ┥Wﾐﾗ ┗ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹく 

 
D=ﾉW ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾒ┌ﾃｷ ﾐ; ﾐWゲヮヴ=┗ﾐﾗ┌ Sﾗﾏﾐ[ﾐﾆ┌が ┥W ┗ デﾗﾏデﾗ ヮギｹヮ;S[ ﾃW ヮギｹヮ┌ゲデﾐ= ヮﾗ┌┣W ゲデｹ┥ﾐﾗゲデが 
ヮヴﾗデﾗ┥W ﾃSW ﾗ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ヮﾗSﾉW よ ヱヶ; Iﾐa)く Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾃｷゲデ[ ┗WSW ┗ ヮ;デヴﾐﾗゲデｷが ┥W ヮﾗS 
ﾃWSﾐｹﾏ LｹゲﾉWﾏ ﾃWSﾐ;Iｹﾏ H┞ﾉﾗ ﾆヴﾗﾏ[ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┗┞S=ﾐﾗ ｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ 
ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷが ヮヴﾗデｷ ﾆデWヴYﾏ┌ H┞ﾉﾗ ┣ S└┗ﾗS┌ ヮﾗS=ﾐｹ L=ゲデWLﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗS=ﾐﾗ ヲヲく Αく ヲヰヲヱ 
ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ヮﾗSﾉW よ ヱヶ Iﾐa)が ﾆデWヴY ﾏ┌ゲｹ H┠デ ┗┞ギｹ┣Wﾐﾗ ﾃ;ﾆﾗ IWﾉWﾆく V ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ┌┗=Sｹ ┥;S;デWﾉ ﾐWﾃWﾐ デﾗが 
cﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗHゲ;ｴ┌ﾃWが ;ﾉW ｷ デﾗが Iﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾐWﾗHゲ;ｴ┌ﾃW ; ﾃW ┣ﾃｷジデ[ﾐﾗ ヮﾗゲﾗ┌┣Wﾐｹﾏ ヮﾗS;ﾐY 
┥=Sﾗゲデｷ ; ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デY ｷﾐaﾗヴﾏ;IWく ÚLWﾉﾗ┗Y ヴﾗ┣S[ﾉWﾐｹ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ヮヴﾗ┗WSﾉ ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ﾐ=ゲﾉWSﾐ[ 
┣IWﾉ; ﾃWSﾐﾗゲデヴ;ﾐﾐ┠ﾏ ;ﾆデWﾏ ; HW┣ ﾗS└┗ﾗSﾐ[ﾐｹく 

 
3. V L=ゲデｷ Vく OS└┗ﾗSﾐ[ﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹが ﾗ┣ﾐ;LWﾐY ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ[ ふﾆ ヮﾗS;ﾐY ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷぶ, ;Lﾆﾗﾉｷ nebyla 

ヮﾗS=ﾐ; ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ;ﾉW ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹが ﾆﾗﾐゲデ;デ┌ﾃW ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ┗ HﾗS[ ヱヶ ずBﾗS ヱく ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ﾗHゲ;ｴ┌ﾃW 
ふSﾗ ┌ヴLｷデY ﾏｹヴ┞ぶ ヮギWSﾏ[デﾐﾗ┌ ﾐ=ﾏｷデﾆ┌ ゲデ[┥ﾗ┗;デWﾉWが ﾆS┞ ┌┗=Sｹが ┥W ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWSﾗSヴ┥Wﾉ 
ﾉｴ└デ┌ ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐﾗ┌ SﾉW よ ヱヶ; ﾗSゲデく ヵ Iﾐa)くさ ; S=ﾉW ﾐWSﾗSヴ┥Wﾐｹ ﾉｴ└デ┞ ヮﾗデ┗ヴ┣┌ﾃWく 

 
Pokud k ﾐWSﾗSヴ┥Wﾐｹ ﾉｴ└デ┞ ゲﾆ┌デWLﾐ[ Sﾗジﾉﾗが ﾐWﾐｹ ﾐ;ﾏｹゲデ[ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ┣ﾗ┗;デ ﾐ=ﾏｷデﾆ┌ ﾃ;ﾆﾗ Sﾗ ┌ヴLｷデY 
ﾏｹヴ┞ ヮギWSﾏ[デﾐﾗ┌く NWSﾗSヴ┥Wﾐｹ ┣=ﾆﾗﾐﾐY ﾉｴ└デ┞ ﾃW ヴWﾉW┗;ﾐデﾐｹﾏ S└┗ﾗSWﾏ ヮヴﾗ ヮﾗS=ﾐｹ ﾗヮヴ;┗ﾐYｴﾗ 
ヮヴﾗゲデギWSﾆ┌ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ヮヴﾗデｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹく 

 
U デﾗｴﾗデﾗ ヮﾗヴ┌ジWﾐｹ ┣=ﾆﾗﾐ; ﾉ┣W ヮﾗ┌┣W ヮﾗデ┗ヴSｷデ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ┣ ┗[IﾐYｴﾗ ｴﾉWSｷゲﾆ; ｷ ヮﾗ ヮギWﾆヴﾗLWﾐｹ ﾉｴ└デが 
ﾐｷﾆﾗﾉｷ ﾆﾗﾐゲデ;デﾗ┗;デ HW┣S└┗ﾗSﾐﾗゲデ ﾐ=ﾏｷデﾆ┞く 

 
4. V bod[ 17 konstatuje ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐが ┥W ┗ bodech 2, 4, 5 ヮﾗゲデ┌ヮ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ヮﾗデ┗ヴ┣┌ﾃWが 

ヮヴﾗデﾗ┥W ずna ┗ジWIｴﾐ┞ ┣ﾏｷﾒﾗ┗;ﾐY HﾗS┞ ﾃｷ┥ bylo ヮﾉﾐ[ ﾗSヮﾗ┗[┣Wﾐﾗ ┣W ゲデヴ;ﾐ┞ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ dne 

21. 7. 2021さ a ずneztoデﾗ┥ﾒ┌ﾃW se s ﾐ=┣ﾗヴWﾏ ┥;S;デWﾉWが ┥W ﾐWHyla v ヮギWSIｴﾗ┣ｹIｴ bodech ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ 
┗┞S=ﾐ; ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹが ﾐWHﾗド ゲW Sﾗﾏﾐｹ┗=が ┥W ﾏ┌ ﾐWH┞ﾉ┞ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾉﾐ[ 
ヮﾗS=ﾐ┞. Sデｹ┥ﾐﾗゲデ je tak ヮﾗ┗;┥ﾗ┗;ﾐ= v デ[Iｴデﾗ bodech za bW┣ヮギWSﾏ[デﾐﾗ┌くさ 

 
PギWSW┗ジｹﾏ ﾐ;ﾏｹデ=ﾏが ┥W ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ﾐeゲヮヴ=┗ﾐ[ ｴﾗ┗ﾗギｹ ﾗ HﾗSWIｴ ゲデｹ┥ﾐostiが ﾆS┞┥ ゲW ﾃWSﾐ= ﾗ 
HﾗS┞ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹく N=┣ﾗヴWﾏ ┥;S;デWﾉW ヴﾗ┗ﾐ[┥ nWﾐｹ ┗┞S=┗=ﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾆ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠ﾏ HﾗS└ﾏ 
ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹが ﾆSW ゲW ﾆﾗﾐゲデ;デ┌ﾃW ヮﾗS=ﾐｹ L=ゲデWLﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IWが ﾐ┠Hヴ┥ ┌┗WSWﾐｹ ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ pギｹヮ;S└ 

ve ┗┠Lデ┌ ﾗSﾏｹデﾐ┌デ┠ch ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ┗W ┗┠ヴﾗﾆﾗ┗Y L=ゲデｷ ┗┞S;ﾐYｴﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ; ﾃWﾃｷIｴ ﾗS└┗ﾗSﾐ[ﾐｹ. 
 

D=ﾉW ﾐ;ﾏｹデ=ﾏが ┥W ﾐWﾐｹ ヮヴ;┗S;, ┥W ﾐ; ﾐ=ﾏｷデﾆ┞ H┞ﾉﾗ ヮﾉﾐ[ ﾗSヮﾗ┗[┣Wﾐﾗ ヲヱく Αく ヲヰヲヱく N;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ 
デﾗデﾗ デ┗ヴSｹが ;ﾐｷ┥ H┞ Sﾗﾉﾗ┥ｷﾉ, ┥W ゲW obsahem bod└ ヲが ヴが ヵ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ヮﾗSヴﾗHﾐ[ ┣;H┠┗;ﾉ ; ﾗ┗[ギｷﾉが ﾆSW 
デ;ﾆ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲﾆ┌デeLﾐ[ ┌Lｷﾐｷﾉ ; ﾆde nikoli. PﾗSﾉW ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ ヶΒ ﾗSゲデく ン ゲヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ギ=S┌ 
ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ に ┗ ﾗS└┗ﾗSﾐ[ﾐｹ ゲW ┌┗WSﾗ┌ S└┗ﾗS┞ ┗┠ヴﾗﾆ┌ ﾐWHﾗ ┗┠ヴﾗﾆ└ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹが 
ヮﾗSﾆﾉ;S┞ ヮヴﾗ ﾃWｴﾗ ┗┞S=ﾐｹが ┎┗;ｴ┞が ﾆデWヴ┠ﾏｷ ゲW ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ギｹSｷﾉ ヮギｷ ﾃWﾃｷIｴ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ; ヮギｷ ┗┠ﾆﾉ;S┌ 
ヮヴ=┗ﾐｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└が ; ｷﾐaﾗヴmace o tom, ﾃ;ﾆ ゲW ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ┗┞ヮﾗギ=S;ﾉ ゲ ﾐ=┗ヴｴ┞ ; ﾐ=ﾏｷデﾆ;ﾏｷ 
┎L;ゲデﾐｹﾆ└ ; ゲ ﾃWﾃｷIｴ ┗┞ﾃ=SギWﾐｹﾏ ﾆ ヮﾗSﾆﾉ;S└ﾏ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ. 

 
Aby mohﾉﾗ H┠デ ﾆﾗﾐゲデ;デﾗ┗=ﾐﾗ, ┥W ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐ; HﾗS┞ ヮﾉﾐ[ ﾗSヮﾗ┗[S[ﾉ SﾐW 21. 7. 2021, je 

デギWH; ヮﾗゲﾗ┌Sｷデ, ┣S; ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹﾏ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヲヱく Αく ヲヰヲヱ ゲﾆ┌デWLﾐ[ ┗┞ｴﾗ┗┌ﾃW ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣ 13. 7. 2021, 

tzn. zda poskytuje informace ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY v ┥=dosti ; ┗ジWIｴ ﾗヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮヴﾗゲデギWSIｹIｴく Pokud by 

ﾐW┗┞ｴﾗ┗[ﾉ ｷ ﾃｷmが ﾐW┗┞ｴﾗ┗[ﾉ H┞ ヮﾉﾐ[ ;ﾐｷ ┥=Sﾗゲデｷく 
 
5. JW ヮヴﾗデﾗ S└ﾉW┥ｷデYが ;H┞ ヮﾗゲデ┌ヮ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ﾗSヮﾗ┗ｹS;ﾉ ｷ ┗ジWﾏ aﾗヴﾏ=ﾉﾐｹﾏ ヮヴﾗIWゲﾐｹﾏ 

ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデWﾏ ヮﾗSﾉW Iﾐa) ; ゲヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ギ=S┌く ) tohoto hlediska konstatuji ﾐWﾃWSﾐﾗデﾐ┠ ヮギｹゲtup 

ﾐ;Sギｹ┣WﾐYｴﾗ ﾗヴｪ=ﾐ┌ k ┌┗=S[ﾐｹ ﾐ;ヮギく ﾗ┣ﾐ;LWﾐｹ ゲヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ﾗヴｪ=ﾐ┌が ﾆデWヴ┠ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ vydal ┗Lく 
povｷﾐﾐYｴﾗ dodatku v ﾐ=┣┗┌ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌が ﾗデｷゲﾆ┌ ┎ギWSﾐｹｴﾗ ヴ;┣ｹデﾆ;が ヮﾗSヮｷゲ┌ ﾗヮヴ=┗ﾐ[ﾐY 

┎ギWSﾐｹ ﾗゲﾗH┞ ヮギｹヮく ﾐ;ｴヴ;┣WﾐYｴﾗ Sﾗﾉﾗ┥ﾆﾗ┌ ずvlastﾐｹ ヴukouさ nebo zkratkou ずv. r.さが Sﾗﾉﾗ┥ﾆ┞ ずZa 

ゲヮヴ=┗ﾐﾗゲデ ┗┞ｴﾗデﾗ┗Wﾐｹさ s ┌┗WSWﾐｹﾏ ﾃﾏYﾐ;が ヮギｹﾃﾏWﾐｹ ; ヮﾗSヮｷゲ┌ ┎ギeSﾐｹ ﾗゲﾗH┞が ﾆデWヴ= ﾗSヮﾗ┗ｹS= ┣; 



 
ヮｹゲWﾏﾐY ┗┞ｴﾗデﾗ┗Wﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹが ゲデWﾃﾐ[ ﾃ;ﾆﾗ ┌┗WSWﾐｹ ヮヴ=┗ﾐｹho ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹが ヮﾗSﾉW ﾆデWヴYｴﾗ ﾃW 
┎ﾆﾗﾐ Lｷﾐ[ﾐが Iﾗ┥ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ nejen v ヮギｹヮ;S[ デYデﾗ ┥=Sﾗゲデｷ ﾐWLｷﾐｹく 

 
Z tohoto hlediska je podstatﾐYが zda informaci poskytuje ヮﾗSﾉW ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ ヱヴ ﾗdゲデく ヵ ヮｹゲﾏく Sぶ 
nebo ヮﾗSﾉW ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ ヱ6a odst. 5. 

 
Jak je uvedeno v HﾗS[ ヲ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹが ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾗ┣ﾐ;Lｷﾉ ┗W ゲS[ﾉWﾐｹ ┣ 8. 7. 2021 posk┞デﾐ┌デｹ 
informace za ﾐﾗ┗Y ヮヴﾗﾃWSﾐ=ﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷが ﾐ; Iﾗ┥ H┞ﾉ ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾐ[ﾐ ┗LWデﾐ[ Iｴ┞H[ﾃｹIｹIｴ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ Iﾐa) 

v HﾗS[ ヱ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣ 13. 7. 2021. V poskytnutY informaci ヲヱく Αく ヲヰヲヱ ┌┗=Sｹ k bodu ヱ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ 
(bod ヱ ; ヲ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹぶ ┗┠LWデ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ┠Iｴ Sﾗﾆﾉ;S└が ﾗ ﾆデWヴY v tomto boS[ ﾐWﾃSWが ﾐｷﾆﾗﾉｷ ┗ジ;ﾆ 
ヮギｹゲﾉ┌ジﾐY ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ Iﾐa)く Informaci k bodu ヲ ヮﾉﾐ[ ﾐWヮﾗS;ﾉ, jak t┗ヴSｹ ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐく 

 
6. IdWﾐデｷaｷﾆ;Lﾐｹ ┣ﾐ;ﾆ┞ H┞ﾉ┞ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYﾏ┌ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ヮﾗSヴﾗHﾐ[ ┌ヮギWゲﾐ[ﾐ┞ ┗W ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣ 1. 7. 2021が ┗LWデﾐ[ 

popisu konstatﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ﾐWSﾗゲデ;デﾆ└. Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲubjekt k bodu 3 a 4 ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ふHﾗS ン a 4 ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹぶ 
uvedl k ﾐ=ﾏｷデIW ｷｪﾐﾗヴﾗ┗=ﾐｹ ┗┠Lデu ｷSWﾐデｷaｷﾆ;LﾐｹIｴ ┣ﾐ;ﾆ└ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐ┠Iｴ Sﾗﾆﾉ;S└, ┥W ずposkytl 

Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ ┗LWデﾐ[ ｷSWﾐデｷaｷﾆ;LﾐｹIｴ ┣ﾐ;ﾆ└が ﾆデWヴY ﾃゲﾗ┌ H[┥ﾐ[ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ﾏ ゲ┌HﾃWﾆデWﾏ ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐ┞が 
ヮﾗ┌┣W デﾗデﾗ ﾐWヮﾗヮゲ;ﾉ Sﾗ デ[ﾉ; V┞ｴﾗ┗[ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷさ a poskytuje dokumentaci znovu ┗LWデﾐ[ 
ｷSWﾐデｷaｷﾆ;LﾐｹIｴ ┣ﾐ;ﾆ└く 

 
Argument ﾐWヮﾗヮゲ=ﾐｹ Sﾗ デ[ﾉ; V┞ｴﾗデﾗ┗Wﾐｹ opravdu nelze akceptovat. Dﾗﾆﾉ;S ｷSWﾐデｷaｷﾆ;Lﾐｹ ┣ﾐ;ﾆ 

ふｴﾉ;┗ｷLﾆ┌が ゲヮｷゲﾗ┗ﾗ┌ ┣ﾐ;Lﾆ┌が Lｹゲﾉﾗ ﾃWSﾐ;Iｹが ヴ;┣ｹデﾆﾗ SﾗジﾉY ヮﾗジデ┞, Lｹゲﾉﾗ Sﾗﾆﾉ;S┌, likviS;Lﾐｹ ヴ;┣ｹデﾆﾗ 
 

s daty a podpisyが ヮヴ└┗ﾗSﾐｹ Sﾗヮｷゲ apod.ぶ H┌T ﾐWゲWが ヮﾗヮギ. je s ﾐｹﾏ spojen ﾐWHﾗ ｴﾗ ﾐWﾏ=く Pokud ho 

ﾐWﾏ=が ﾐWﾐｹ ┗[ヴﾗｴﾗSﾐ┠ﾏ Sﾗﾆﾉ;SWﾏく 
 

D=ﾉW ゲW ﾗS┗ﾗﾉ=┗;ﾉ ﾐ; Sﾏ[ヴﾐｷIｷが ﾆデWヴ= ┗┞ﾉ┌L┌ﾃW dokumenty z evidence spisovny, kterou 

ヴﾗ┗ﾐ[┥ ﾐWヮギWSﾉﾗ┥ｷﾉが ;Lﾆﾗﾉｷ ﾆ tomu byl 13. 7. 2021 ┗┞┣┗=ﾐく 
 

Pﾗゲデﾗ┌ヮWﾐY doklady byﾉ┞ ヮギWSﾉﾗ┥Wﾐ┞ HW┣ ヮﾗヮゲ;ﾐ┠Iｴ ｷSWﾐデｷaｷﾆ;LﾐｹIｴ ┣ﾐ;ﾆ└が ヮﾗヮギく ve 

aﾗヴﾏ[ ヮヴﾗﾆ;┣;デWﾉﾐ[ ﾐWﾗヴｷｪｷﾐ=ﾉﾐｹ.  
Informaci k bod└ﾏ 3 a 4 ヮﾉﾐ[ ﾐWヮﾗS;ﾉが ﾃ;ﾆ デ┗ヴSｹ ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ. 

 
7. K bodu ヵ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ふHﾗS ヵ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹぶ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ┌┗WSﾉが ┥W ず┥;S;デWﾉ ┣ﾏｷﾒ┌ﾃW ┗[ヴﾗｴﾗSﾐﾗゲデ 

ヮﾗS;ﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IWが Iﾗ┥ ┗ジ;ﾆ S=ﾉW ﾐWヴﾗ┣┗WSﾉさ. S=ﾏ ┗ジ;ﾆ ┌┗=Sｹ ﾃWSWﾐ ┣ Iｷデﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ヮギｹﾆﾉ;S└ ; ┣ﾐﾗ┗┌ 
┌┗=Sｹ ┗┠LWデ ┣;ゲﾉ;ﾐ┠Iｴ SﾗﾆlaS└. 

 
K tomu ┌┗=Sｹﾏが ┥W IWﾉ┠ HﾗS ヵ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ﾃW ヮﾗSヴﾗHﾐ┠ﾏ ヴﾗ┣┗WSWﾐｹﾏ ヮﾗSﾏｹﾐﾆ┞ ┗[ヴﾗｴﾗSﾐﾗゲデｷ s 

┗┠ゲﾉﾗ┗ﾐ┠ﾏ ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾐ[ﾐｹﾏ ﾐ; ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ﾏ ゲ┌HﾃWﾆデWﾏ ﾐW┣;┣ﾐ;ﾏWﾐ;ﾐﾗ┌ ; nerespektovanou 

ゲﾆ┌デWLﾐﾗゲデが ┥W v ┥=Sﾗゲデｷ byl v souladu ゲ よ ヴ; ﾗSゲデく ヲ ヮｹゲﾏく H) InfZ ┌ヴLWﾐ ┣ヮ└ゲﾗH ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ 
informaceが ﾆデWヴ┠ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWSﾗSヴ┥Wﾉ. Informace k pヴﾗﾆ=┣=ﾐｹ ┗[ヴﾗｴﾗSﾐﾗゲデi 
poskyデﾐ┌デ┠Iｴ Sﾗﾆﾉ;S└ je ┣=ゲ;Sﾐｹﾏ ;デヴｷH┌デWﾏ ┥=Sﾗsti.  
Informaci k bodu 5 ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ヮﾉﾐ[ ﾐWヮﾗS;ﾉが ﾃ;ﾆ デ┗ヴSｹ ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐく 

 
8. Z formulace ずTﾗデﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ﾃW ﾆﾗﾐWLﾐY ; SﾉW よ Γヱ ﾗSゲデく ヱ ゲヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ギ=S┌ ゲW ヮヴﾗデｷ 

ﾐ[ﾏ┌ ﾐWﾉ┣W ﾗS┗ﾗﾉ;デさ v L=ゲデｷ Pﾗ┌LWﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾐWﾐｹ ┣ギWﾃﾏYが ┣S; ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ヮﾗ┗;┥┌ﾃW 
┥;S;デWﾉﾗ┗ﾗ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ┣; ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹが ﾃ;ﾆ H┞ﾉﾗ ┣aﾏ┠ジﾉWﾐﾗ ﾐWHﾗ ┣S; ┗┣ｴﾉWSWﾏ ﾆW ゲ┗Yﾏ┌ ヴﾗ┣S[ﾉWﾐｹ 
ﾐ; ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ; ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ヮﾗ┌LWﾐｹ Iｴ┞Hﾐ[ aﾗヴﾏ┌ﾉ┌ﾃW, pokud jde o Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ ヮﾗS=ﾐｹ ; ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデ 
┗┞┌┥ｷデｹ ﾗヮヴ;┗ﾐ┠Iｴ ヮヴﾗゲデギWSﾆ└. 

 
S pozdravem 
 
 
 
Iﾐｪく Sデ;ﾐｷゲﾉ;┗ D[S  
Voskovcova 1075/49  
152 00 Praha 5 



Galerie Benedikta Rejta v Lounech 

IČO: 00360724 

Pivovarská 34, 440 01 Louny 

 

 

Číslo jednací:  426/r.2.e/Va/2021/DS 

Vyřizuje:  Lenka Varmusová 

Datum:   06.09.2021 

 

 

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 o poskytnutí informací ze dne 16.6.2021 (dále jen „Žádost“), 

Ing. Stanislava Děda, narozeného dne 23. 11. 1945, bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále 

jen „Žadatel“) vydává  

 

ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

 

a to dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ v souběhu s ustanovením § 8a InfZ a čl. 6 odst. 4 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v rozsahu osobních údajů uvedených v žádosti o 
zpracování odborného posudku, faktuře za zpracování odborného posudku a odborného posudku.  

 

ODŮVODNĚNÍ: 

 
Žadatel dne 1. 7. 2021 podal u povinného subjektu stížnost na postup při vyřizování Žádosti, kterou se 
domáhal poskytnutí: „Odborného posudku zpracovatele z 22. 3. 2021 k rekonstrukci objektu Zdeňka 
Pešánka Fontána lázeňství v Galerii Benedikta Rejta v Lounech a veškerou průvodní dokumentaci, která 
s objednáním, zpracováním a dodáním posudku souvisí. Za takovou průvodní dokumentaci považuji 
žádost o zpracování, příp. objednávku, seznam dokumentace, která byla zpracovateli poskytnuta, 
průvodní dopis, popř. jiný doklad, kterým byl posudek Galerii BR dodán, dále doklad a ověření způsobilosti 
zpracovatele k vypracování posudku, smlouvu o dílo, vyúčtování nákladů na zpracování a doklad o 
úhradě, případně jiné doklady zde neuvedené.“ 
 
Povinný subjekt dne 1. 7. 2021, pod č. j. 297/r.2.e/Va/2021/DS Žadateli požadované informace poskytl 
(odborný posudek z 22. 3. 2021, žádost o zpracování, fakturu a výpis z bankovního účtu) a dále bylo 
Žadateli sděleno, že posudek byl odborný, nikoliv soudní. Byl zpracován graduovanou historičkou umění. 
Zpracovatelka není soudní znalec, doklad o způsobilosti zpracovatele posudku nebyl tedy vyžadován. 
 
Následně Žadatel podal dne 1. 7. 2021 proti vyřízení Žádosti stížnost na postup při jejím vyřizování s tím, 
že povinný subjekt podal pouze částečnou informaci. 
 

Povinný subjekt dne 8. 7. 2021 pod č. j. 308/r.2.e/Va/2021/DS Žadateli odpověděl na jeho stížnost a v 

příloze poskytl kopii žádosti, faktury a odborného posudku s anonymizovanými osobními údaji.  

 



Následně Žadatel podal dne 13. 7. 2021 další stížnost na postup při vyřizování Žádosti. Povinný subjekt 

dne 21. 7. 2021 pod č. j. 337/r.2.e./Va/2021/DS odpověděl na jeho stížnost, kde vysvětlil jednotlivé body 

stížnosti a vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (dále jen „Napadené rozhodnutí“). 

 

Následně žadatel podal dne 22. 7. 2021 odvolání proti Napadenému rozhodnutí, který nadřízený orgán, 

Krajský úřad Ústeckého kraje, vyřídil rozhodnutím ze dne 20.8.2021, pod č.j. KUUK/105635/2021/KP a 

Napadené rozhodnutí v části rozhodnutí o částečném odmítnutí zrušil a věc vrátil povinnému subjektu 

k novému projednání. 

 

Povinný subjekt poskytl Žadateli na základě Žádosti následující dokumenty s anonymizovanými osobními 

údaji: 

- odborný posudek z 22. 3. 2021,  

- žádost o zpracování odborného posudku a  

- fakturu za zpracování odborného posudku. 

 

Požadované informace, které byly v dotčených dokumentech anonymizovány a kterých se týká výrok 

tohoto rozhodnutí, jsou informacemi, které byly poskytnuty za účelem vyhotovení odborného posudku 

a obsahují osobní údaje v rozsahu adresy, telefonního čísla, čísla bankovního účtu, a podpisů fyzických 

osob. 

 

Osobním údajem se podle čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 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. 

 

Podle ustanovení § 8a odst.1 InfZ povinný subjekt poskytne informace, které jsou osobními údaji, jen 

v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.  

Ustanovení § 5 písm. b)  z.č. 110/2019 Sb. stanoví, že správce (povinný subjekt) je oprávněn zpracovávat 
osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (zde tedy 
poskytování informací k žádostem učiněným podle z.č. 106/1999 Sb.). Uvedené ustanovení představuje 
právní základ pro zpracování osobního údaje míněný ustanovením čl. 6 odst. 3 písm. b Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), jenž konkretizuje požadavek 
zákonnosti zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. 
 
Zpracování osobních údajů pro jiné účely, než jsou ty, pro které byly osobní údaje původně 
shromážděny, by mělo být povoleno pouze v případě, kdy je slučitelné s účely, pro které byly osobní 
údaje původně shromážděny.  Uvedená zásada plyne z čl. 5 odst. 1 písm. b) GDPR, podle kterého musí 
být osobní údaje shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být 
dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.  
 



Za určitých podmínek je možné zpracovávat osobní údaje i za jiným účelem, než za jakým byly původně 
shromážděny. Takovéto další zpracování je možné pouze v těchto případech: 
 
a) k dalšímu zpracování dal subjekt údajů souhlas; 
b) jedná se o zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely historického výzkumu 

či pro statistické účely a probíhá v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; 
c) je povoleno právem EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které představuje 

v demokratické společnosti nutné a přiměřené opatření k zajištění jednoho z důležitých 
veřejných cílů stanovených v čl. 23 odst. 1 GDPR;  

d) je nový účel slučitelný s původním účelem, přičemž slučitelnost byla zjištěna na základě 
provedeného posouzení slučitelnosti dle čl. 6 odst. 4 GDPR. 

 

Povinný subjekt nemá souhlas dotčených osob s poskytnutím jejich osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 

1 písm. a) GDPR. 

Při posuzování uvedené slučitelnosti v daném posuzovaném případě bylo proto postupováno podle čl. 
6 odst. 4 GDPR. 
 
Povinný subjekt tedy při zpracování osobního údaje pro jiný účel (zde pro poskytnutí Žadateli), než ke 
kterému byl shromážděn, a který není založen na souhlasu subjektu údajů posoudil, zda takové 
poskytnutí osobních údajů je slučitelné s původním účelem zpracování osobních údajů. Podle kritéria čl. 
6 odst. 4 písm. a) GDPR povinný subjekt posoudil, jestli nový účel více či méně vyplývá z původního účelu 
a jestli na původní účel logicky navazuje. Povinný subjekt konstatuje, že v daném případě poskytnutí 
předmětných informací neplyne z původního účelu jejich zpracování a není s ním slučitelné. 
 
Při hodnocení dle kritéria (čl. 6 odst. 4 písm. b) GDPR), jímž je kontext, v němž byly osobní údaje 

shromážděny, zejména přiměřená očekávání ohledně dalšího použití osobních údajů, která mají 

subjekty údajů na základě svého vztahu s povinným subjektem, povinný subjekt dospěl k závěru, že 

subjekty údajů mohly předpokládat další užití svých osobních údajů jejich zveřejněním podle InfZ, pokud 

by takové zveřejnění bylo v souladu s právními předpisy. 

Dále povinný subjekt hodnotil (čl. 6 odst. 4 písm. c) GDPR) samotnou povahu osobních údajů. Povinný 

subjekt konstatuje, že ačkoliv se nejedná o citlivé osobní údaje ve smyslu čl. 9  GDPR představují 

předmětné informace pro subjekty údaje citlivé, ačkoliv je tak GDPR neoznačuje. 

Povinný subjekt následně, podle čl. 6 odst. 4 písm. d) GDPR, zvažoval důsledky zamýšleného dalšího 

zpracování pro subjekty údajů.  Povinný subjekt zvažoval kroky, které na základě zpracování může 

provést Žadatel a které mohou mít za následek negativní dopad na subjekt údajů. Žadatel neuvedl ve 

své žádosti účel užití vyžádané informace. Nelze proto vyloučit, že s předmětnými informacemi uvažuje 

dále nakládat. 

Povinný subjekt neshledal u Žadatele existenci (čl. 6 odst. 4 písm. e) GDPR) vhodných záruk.  Povinný 

subjekt již uvedl, že účel, pro který si Žadatel požádal o poskytnutí informací, mu není znám. To samé 

pak platí i o zárukách stran způsobu, s jakým bude žadatel s předmětnými informacemi nakládat. 

Ze shora uvedených důvodů povinný subjekt rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí 

uvedeno. 

 

  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/85/1/EU%253A/32016R0679%2523%25C8l/.89.1
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/85/1/EU%253A/32016R0679%2523%25C8l/.23.1
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/85/1/EU%253A/32016R0679%2523%25C8l/.6.4


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 



Krajský úřad Ústeckého kraje 

Odbor kultury a památkové péče 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

 
Číslo jednací: 427/r.2.e/Va/2021/DS 

Vyřizuje: Lenka Varmusová 

Datum: 06.09.2021 

 

 
Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
Dne 17.6.2021 povinný subjekt obdržel Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., kde 
žadatel požadoval: 

1. Odborný posudek zpracovatele z 22. 3. 2021 k rekonstrukci objektu Zdeňka Pešánka Fontána 
lázeňství v Galerii Benedikta Rejta v Lounech a veškerou průvodní dokumentaci, která s 
objednáním, zpracováním a dodáním posudku souvisí. Za takovou průvodní dokumentaci 
považuji žádost o zpracování, příp. objednávku, seznam dokumentace, která byla zpracovateli 
poskytnuta, průvodní dopis, popř. jiný doklad, kterým byl posudek Galerii BR dodán, dále doklad 
a ověření způsobilosti zpracovatele k vypracování posudku, smlouvu o dílo, vyúčtování nákladů 
na zpracování a doklad o úhradě, případně jiné doklady zde neuvedené.  

Na tuto žádost odpověděl dne 1.7.2021 pod č. j. 297/r.2.e/Va/2021/DS. 
 

Dne 2.7.2021 obdržel povinný subjekt stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb. Na tuto stížnost povinný subjekt odpověděl dne 8.7.2021 pod 
č. j. 308/r.2.e/Va/2021/DS. 
Dne 15.7.2021 obdržel povinný subjekt další stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., na kterou odpověděl dne 21.7.2021 pod 
č. j. 337/r.2.e/Va/2021/DS poskytnutím informace a rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti. 
Proti tomuto rozhodnutí podal Žadatel v zákonné lhůtě odvolání. Toto odvolání povinný subjekt 
postoupil Krajskému úřadu Ústeckého kraje pod č. j. 366/r.2.e/Va/2021/DS. Ten dne 20.8.2021 věc vrátil 
povinnému subjektu k novému projednání. Povinný subjekt obdržel dne 27.8.2021 další stížnost na 
postup při vyřizování žádosti o informace.  
Povinný subjekt dne 6.9.2021 pod č. j. 426/r.2.e/Va/2021/DS znovu projednal výše uvedenou věc 
a vydal Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.   
 
 
V souladu se InfZ bude postoupení stížnosti zveřejněno také na webových stránkách Galerie Benedikta 

Rejta v Lounech – www.gbr.cz. 

 

 
……………………………………………… 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 

příspěvková organizace 

MgA. Kateřina Melenová, ředitelka 
 
 
  

http://www.gbr.cz/


Přílohy: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

 

Doručuje se: 

 
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – do datové 

schránky 

2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace 


