
Galerie Benedikta Rejta v Lounech 

příspěvková organizace 

Pivovarská 34 

440 01 Louny 
 
 

V Praze 8. 2. 2022 
 
 
 

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

Podle InfZ žádám o podání následujících informací k veřejné zakázce 20315/2021 právní služby - 

faktura, seznam úkonů a výkaz odpracovaných hodin, datum úhrady. 
 

Za podání informace děkuji. 
 
 
 
 

Ing. Stanislav Děd 

Voskovcova 1075/49 

152 00 Praha 5 

nar. 23. 11. 1945 



Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace 

IČO: 00360724 

Pivovarská 34, 440 01 Louny 

 

 

Číslo jednací:  107/r.2.e/Va/2022/DS 

Vyřizuje:  Lenka Varmusová 

Datum:   24.2.2022 

 

 

POSKYTNUTÍ INFORMACE 
 
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“), 
tímto k žádosti o poskytnutí informací datovanou dnem 8.2.2022 a doručenou dne 9.2.2022 (dále jen 
„Žádost“), Ing. Stanislava Děda, narozeného dne 23. 11. 1945, bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 
5 (dále jen „Žadatel“) poskytuje Žadateli informace, jak následuje. 

 
Žadatel ve své Žádosti požadoval poskytnutí následujících informací: 
 
Podle InfZ žádám o podání následujících informací k veřejné zakázce 20315/2021 právní služby – faktura, 

seznam úkonů a výkaz odpracovaných hodin, datum úhrady. 

 

Povinný subjekt poskytuje Žadateli požadované informace k veřejné zakázce 20135/2021 z Žádosti tak, 

že k tomuto poskytnutí připojuje kopii faktury, seznam úkonů a výkaz odpracovaných hodin, kterým je 

výkaz činností. Dále povinný subjekt sděluje, že datum úhrady dotčené faktury veřejné zakázky bylo dne 

31.12.2021. 

 
Poučení: 
Proti postupu při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost u povinného subjektu, a to do 30 dnů 
ode dne doručení sdělení podle ust. § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 InfZ v souladu s ust. § 
16a InfZ. 
 
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 

 
  



Přílohy:  Faktura  
  Výkaz činností 
 
 
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 





Název kauzy Typ činnosti Upřesnění pro klienta (v jazyce faktury) Čas Sazba

DRA návrh odpovědi k poskytnutí informace včetně komunikace s klientem 2:40 2.000,-/hod

DOP emailová komunikace k podanému odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 0:20 2.000,-/hod

TEL telefonická komunikace k podanému odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 0:16 2.000,-/hod

DOP emailová komunikace s klientem k odvoláním proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace k všeobecnému postupu 0:10 2.000,-/hod

DRA návrh rozhodnutí o dmítnutí žádosti o informace - VZ včetně předchozí komunikace s klientem 2:40 2.000,-/hod

DRA návrh rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci - 381 včetně komunikace s klientem 1:55 2.000,-/hod

DRA návrh rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci - 390 včetně komunikace s klientem 2:20 2.000,-/hod

DRA návrh rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci - 393 včetně komunikace s klientem 1:35 2.000,-/hod

DRA návrh poskytnutí informace - 407 včetně komunikace s klientem 1:40 2.000,-/hod

DOP emailová komunikace s klientem k aktuálním podání ve věci žádostí o informace 0:20 2.000,-/hod

DRA návrhy poskytnutí informace a částečného odmítnutí žádosti o inforace - 447 včetně komunikace s klientem 2:50 2.000,-/hod

DRA návrh rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci - 477 včetně komunikace s klientem 1:45 2.000,-/hod

DRA poskytnutí informace - 534 včetně komunikace s klientem 1:30 2.000,-/hod

DRA návrhy poskytnutí informace a částečné odmítnutí žádosti - 567 včetně komunikace s klientem 2:45 2.000,-/hod

DRA návrh rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 580 včetně komunikace s klientem 1:20 2.000,-/hod

TYP: KLIENTSKÉ:

ANA - analýza a čtení dokumentů, DOP - e-maily a korespondence, DRA - koncipování dokumentů, JED - jednání u soudu nebo jiného úřadu, JIK - jiné činnosti v klientských věcech

KOR - koordinace, supervize, logistika, MKP - markup dokumentu, SCI - interní konzultace, SCJ - jiná schůzka, SCK - schůzka s klientem, SCP - schůzka s protistranou,

STU - studium a příprava v klientské věci, TEL - tel.rozhovor, ZTR - ztrátový čas

TYP: NÁKLADOVÉ: AUT - výkony os. Automobilu, NAT - nákladové položky za telefony a faxy (PT= 2,50 Kč/min., MT=5 Kč/min, MZ=25Kč/min.)PRT - tisky, kopírování

NAJ - nákladové položky ostatní
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