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

Číslo jednací:
Vyřizuje:
Datum:

044/r.2.e/Va/2021/postou
Lenka Varmusová
20.01.2022

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, IČO: 00360724, se sídlem Pivovarská 34,
440 01 Louny (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“) k
žádosti PhDr. Alice Štefančíkové, narozené dne 5.4.1957, bytem Husova 1661, 440 01 Louny (dále jen
„Žadatelka“) datované dnem 3.1.2022 a doručené dne 6.1.2022 o poskytnutí informace (dále jen
„Žádost“) vydává:
ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI
a to dle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ z důvodu neexistence informací, kterých se Žadatelka
v Žádosti domáhala, a to výsledků inventarizace sbírky č. GBR/001-08-07/020001 Galerie Benedikta
Rejta v Lounech podle bodu C. předávacího protokolu příspěvkové organizace ze dne 1.9.2020 a dále
uložené usnesením Rady ÚK č. 046/110R/2020 ze dne 20.9.2020 provést v termínu do 31.12.2021, ke
kterým žádala předložení inventárních soupisů, dílčích inventarizačních zápisů, závěrečného
inventarizačního zápisu a samostatného předávacího protokolu.
ODŮVODNĚNÍ:
Povinný subjekt obdržel Žádost Žadatelky o poskytnutí informací podle InfZ, kterou se Žadatelka
domáhala poskytnutí informací a kopií dokumentace, jak následuje:
Žádám o předložení informace:
1.

Výsledky inventarizace sbírky č. GBR/001-08-07/020001 Galerie Benedikta Rejta v Lounech podle
bodu C. předávacího protokolu příspěvkové organizace ze dne 1.9.2020 a dále uložené usnesením
Rady ÚK č. 046/110R/2020 ze dne 20.9.2020 provést v termínu do 31.12.2021.
Žádám o předložení inventárních soupisů, dílčích inventarizačních zápisů, závěrečného
inventarizačního zápisu a samostatného předávacího protokolu.

Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ platí, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
V ustanovení § 3 odst. 3 InfZ je vymezen pojem informace, přičemž informací se pro účely tohoto zákona
rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména

obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinný subjekt prověřil existenci požadovaných informací v Žádosti, když provedl šetření v rámci vlastní
agendy (dokumentace) a dospěl k následujícím zjištěním.
Výsledky inventarizace sbírky č. GBR/001-08-07/020001 Galerie Benedikta Rejta v Lounech podle bodu
C. předávacího protokolu příspěvkové organizace ze dne 1.9.2020 a dále uložené usnesením Rady ÚK č.
046/110R/2020 ze dne 20.9.2020 provést inventarizaci v termínu do 31.12.2020, inventární soupisy,
dílčí inventarizační zápisy, závěrečný inventarizační zápis a samostatný předávací protokol neexistují,
tyto dokumenty nebyly vyhotoveny, a proto se jedná o neexistující informaci. Povinný subjekt uzavírá,
že dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se informační povinnost vztahuje pouze k těm informacím, kterými
povinné subjekty disponují, tzn. k informacím reálně existujícím v souladu s ust. § 3 odst. 3 InfZ. Výše
uvedené informace reálně neexistují, a proto bylo s ohledem na výše uvedené rozhodnuto k Žádosti tak,
jak je uvedeno v rozhodnutí a Žádost Žadatelky byla odmítnuta.
Povinný subjekt k informacím požadovaných v Žádosti dává Žadatelce následující doprovodné
informace.
Dne 10.12.2021 se sešla inventarizační komise ve složení paní Lucie Šiklové, hlavní kurátorky, paní
Barbory Kovářové, správce depozitáře a Heleny Čtyřoké, asistentky správce depozitáře, která
konstatovala, že k uvedenému datu je zinventarizováno 9 415 sbírkových předmětů z celkového počtu
18 736 sbírkových předmětů s tím, že přesné datum dokončení celkové inventury není možné stanovit
s tím, že v průběžné zprávě inventarizační komise ze dne 10.12.2021, kterou zasíláme v kopii, přílohou
tohoto rozhodnutí, se uvádí:
„Za minulého vedení byla dokončena rekonstrukce depozitářů v XXXXXXXXXX XX a XX. Z důvodů
nevyhovujících podmínek tehdy došlo k přemístění předmětů z depozitáře umístěného v hlavní budově
xxxxxxxxxx xx do zkolaudovaných nových prostor. Nebylo však zajištěno vyhovující umístění předmětů
v těchto nových depozitářích.
V budově xxxxxxxxxx xx v původním depozitáři byl síťový závěsný systém plně využit pro většinu obrazů.
V novém depozitáři je plocha síťového systému menší a ani za 10 let nebyly osazeny další úložné systémy,
které by uspokojivě pojmuly všechny sbírkové předměty.
Situace při převzetí sbírky byla taková, že z velké části nerozbalené závěsné obrazy byly o sebe opřené ve
vrstvách podél zdí. Plastiky menších a středních rozměrů byly opět z velké části nerozbalené a velmi
nepřehledně uloženy jednak v nevyhovujících sektorových skříních, jednak na podlaze. Nevyhovující
uložení přímo na podlaze se týkalo i rozměrných plastik.
Z popsaných důvodů jsou ztíženy identifikace a ohledávání stavu předmětů v průběhu inventury. Každý
předmět musí být rozbalen, což představuje oproti běžné inventarizaci značné zdržení. Situace vyžaduje
zapojení celého odborného týmu, který ovšem zajišťuje i ostatní odbornou činnost.
Zároveň v prostorách depozitářů nebylo dodržováno rozdělení na obrazy, plastiky, a práce na papíře a
tato situace uložení sbírky neumožňuje provádět inventuru čistě po inventárních řadách, ale pouze po
jednotlivých místnostech.

Umístění předmětů většinou neodpovídá lokaci uvedené v online dokumentačním systému Museion a
tato situace organizaci inventury také velmi zpomaluje.“
Ke dni 10. 12. 2021 jsou zinventarizovány následující předměty:
Inventární řada obrazy 1002 z 1058
Inventární řada plastika 327 z 444
Inventární řada grafika, kresby, fotografie 8086 z 16302
Inventární řada architektura 0 z 166
Inventární řada doprovodná dokumentace 0 z 62
Inventární řada sbírkové knihy 0 z 302
Inventární řada užité umění 0 z 354
Povinný subjekt zažádal Krajský úřad Ústeckého kraje, přípisem č.j. 615/o.6.a/Va/2021/DS o prodloužení
termínu inventarizace sbírky do 30.6.2022, protože řádnému provedení inventarizace bránil chaotický
stav depozitáře, který není vybaven odpovídajícími úložnými systémy. Povinný subjekt v této žádosti
uvedl, že v objektu depozitářů v ulici xxxxxxxxxx xx – xx je uložena pouze sbírka obrazů a plastik, ostatní
části sbírky nebyly osm let od kolaudace depozitářů přemístěny a jsou uloženy v nevyhovujících
prostorech hlavního objektu galerie xxxxxxxxxx xx. Přemístěné obrazy (přes 1 100 položek) a plastiky
(přes 400 položek) nemají v databázi opravená lokační umístění, obrazy a plastiky bylo tudíž velmi složité
dohledávat. Tuto žádost zasíláme v kopii přílohou tohoto rozhodnutí. K této žádosti nedostal povinný
subjekt prozatím od Krajského úřadu Ústeckého kraje odpověď.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí 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.

………………………………………………
Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvková organizace
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka
Přílohy:
1. Průběžná zpráva inventarizační komise
2. Žádost o prodloužení termínu inventarizace sbírky
Doručuje se:
1. PhDr. Alica Štefančíková, narozená dne 5.4.1957, bytem Husova 1661, 440 01 Louny
2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace

Průběžná zpráva inventarizační komise k 10.12.2021

Složení komise:
Lucie Šiklová, hlavní kurátorka
Barbora Kovářová, správce depozitáře
Helena Čtyřoká, asistentka správce depozitáře

Od začátku ledna 2021 probíhá mimořádná inventarizace sbírkového fondu
Galerie Benedikta Rejta.
Ke dni 10. 12. 2021 jsou zinventarizovány následující předměty :
Inventární řada obrazy 1002 z 1058
Inventární řada plastika 327 z 444
Inventární řada grafika, kresby, fotografie 8086 z 16302
Inventární řada architektura 0 z 166
Inventární řada doprovodná dokumentace 0 z 62
Inventární řada sbírkové knihy 0 z 302
Inventární řada užité umění 0 z 354
K uvedenému datu je zinventarizováno 9 415 sbírkových předmětů z celkového
počtu 18 736 sbírkových předmětů.
Popis situace
Za minulého vedení byla dokončena rekonstrukce depozitářů v xxxxxxxxxx xx
a xx. Z důvodů nevyhovujících podmínek tehdy došlo k přemístění předmětů
z depozitáře umístěného v hlavní budově xxxxxxxxxx xx do zkolaudovaných
nových prostor. Nebylo však zajištěno vyhovující umístění předmětů v těchto
nových depozitářích.
V budově xxxxxxxxxx xx v původním depozitáři byl síťový závěsný systém plně
využit pro většinu obrazů. V novém depozitáři je plocha síťového systému menší
a ani za 10 let nebyly osazeny další úložné systémy, které by uspokojivě pojmuly
všechny sbírkové předměty.

Situace při převzetí sbírky byla taková, že z velké části nerozbalené závěsné
obrazy byly o sebe opřené ve vrstvách podél zdí. Plastiky menších a středních
rozměrů byly opět z velké části nerozbalené a velmi nepřehledně uloženy jednak
v nevyhovujících sektorových skříních, jednak na podlaze. Nevyhovující uložení
přímo na podlaze se týkalo i rozměrných plastik.
Z popsaných důvodů jsou ztíženy identifikace a ohledávání stavu předmětů
v průběhu inventury. Každý předmět musí být rozbalen, což představuje oproti
běžné inventarizaci značné zdržení. Situace vyžaduje zapojení celého odborného
týmu, který ovšem zajišťuje i ostatní odbornou činnost.
Zároveň v prostorách depozitářů nebylo dodržováno rozdělení na obrazy,
plastiky, a práce na papíře a tato situace uložení sbírky neumožňuje provádět
inventuru čistě po inventárních řadách, ale pouze po jednotlivých místnostech.
Umístění předmětů většinou neodpovídá lokaci uvedené v online
dokumentačním systému Museion a tato situace organizaci inventury také velmi
zpomaluje.
Inventura části sbírky, představující práce na papíře (fotografie, grafiky, kresby,
knihy), uložené v xxxxxxxxxx xx probíhá podle předpokládaného harmonogramu.
Předměty jsou uloženy ve vyhovujících policových systémech a umístění
odpovídají lokaci uvedené v systému Museion.
Závěr
Pokračujeme v započaté inventuře a zároveň podle možností probíhá dílčí
reorganizace umístění jednotlivých děl podle kategorií (obrazy, plastiky, práce na
papíře). Přesné datum dokončení celkové inventury v této situaci není možné
stanovit. Vzhledem k tomu, že nejobtížnější a nejzdlouhavější část inventury je
téměř dokončena a zbývá inventura prací na papíře, předpokládáme značné
zrychlení procesu.
Zároveň z inventury vyplývá, že vybavení depozitářů úložnými systémy je stále
nedostačující a je nutné pořídit odpovídající profesionální vybavení, což
představuje značné investiční i provozní náklady, na které při současném
rozpočtu galerie nedosahuje.
PhDr. Lucie Šiklová PhD.
hlavní kurátorka GBR

Fotodokumentace stavu převzatých depozitářů

Uložení obrazů Emila Filly xxxxxxxxxx xx

Uložení obrazů xxxxxxxxxx xx

Uložení obrazů xxxxxxxxxx xx

Nevyužité sítě xxxxxxxxxx xx

Nerozbalené obrazy xxxxxxxxxx xx

Plastiky xxxxxxxxxx xx

Plastika xxxxxxxxxx xx

Drobná plastika xxxxxxxxxx xx

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Bc. Lenka Holavová
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Č. j.: 615/o.6.a/Va/2021/DS
Věc: Žádost o prodloužení termínu inventarizace sbírky Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Usnesením č. 046/110R/2020 ze dne 30.9.2020 Rada Ústeckého kraje uložila Galerii Benedikta
Rejta v Lounech, jako správci sbírky muzejní povahy, provést inventarizaci celé sbírky č. GBR/00108-07/020001 Sbírka Galerie Benedikta Rejta v Lounech, v termínu do 31.12.2021.
Inventura byla zahájena 4.1.2021 Příkazem ředitele č. 1. Stalo se tak bezprostředně po nástupu
hlavní kurátorky PhDr. Lucie Šiklové, PhD. Do té doby nebylo obsazeno odborné oddělení galerie.
Řádnému provedení inventarizace bránil chaotický stav depozitáře, který není vybaven
odpovídajícími úložnými systémy. V objektu depozitářů v ulici xxxxxxxxxx xx – xx je uložena pouze
sbírka obrazů a plastik. Ostatní části sbírky nebyly osm let od kolaudace depozitářů přemístěny a
jsou uloženy v nevyhovujících prostorech hlavního objektu galerie xxxxxxxxxx xx. Přemístěné
obrazy (přes 1 100 položek) a plastiky (přes 400 položek) nemají v databázi opravená lokační
umístění, obrazy a plastiky bylo tudíž velmi složité dohledávat. O tomto stavu byl zpraven poradní
sbor i zřizovatel. V příloze zasíláme průběžnou zprávu.
V tuto chvíli je zinventarizovaná více jak polovina sbírkových děl – téměř celý soubor obrazů a
plastik, značná část kreseb a grafik. Nyní pokračujeme v inventarizaci fotografií a dalších kreseb a
grafik, jejichž lokální umístění se oproti dokumentaci nezměnilo. Podle propočtů potřebujeme na
dokončení inventarizace, a s ní spojenou administraci, ještě 6 měsíců. Žádám Vás proto o
prodloužení termínu dokončení inventarizace do 30.6.2022.
Za kladné vyřízení předem děkuji

MgA. Kateřina Melenová
ředitelka GBR v Lounech

