
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 

ふS=ﾉW jen ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt) 
 

V Praze 2. 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) 

 

 

Iﾐa) ┌ヮヴ;┗┌ﾃW ﾆヴﾗﾏ[ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ デ;ﾆY ヮﾗゲデ┌ヮ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠Iｴ ゲ┌HﾃWﾆデ└ 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ｴく Pヴﾗ ヮﾗヴ┌ジWﾐｹ デ[Iｴデﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｹ ヮﾗS=┗=ﾏ 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 subjektu ゲデｹ┥ﾐﾗゲデく 
 

1. DﾐW ヲく Γく ヲヰヲヰ ﾃゲWﾏ ヮﾗS;ﾉ ヮﾗS ID ΒヱΒヰヰンヵヴヶ ┥=Sﾗゲデ ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW SﾉW Iﾐa)が ﾆデWヴ= ゲW 

デ┠ﾆ;ﾉ; ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠Iｴ ヮギｹﾉﾗｴ ┗┠H[ヴﾗ┗Yｴﾗ ギｹ┣Wﾐｹ na funkci ギWSｷデWﾉWっﾆ┞ Galerie Benedikta Rejta v Lounech. 

V ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ ヵ ﾗSゲデく ン ┌ﾆﾉ=S= Iﾐa) ヮﾗ┗ｷﾐﾐYﾏ┌ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ So 15 dn^ od poskytnutí 
informací na žádost tyto informace zveVejnit zp^sobem umožPujícím dálkový pVístup. 
Povinný subjekt tuto povinnost se zpoždFním splnil a informace zveVejnil na svých webových stránkách 

https://www.gbr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Zadost_odpoved.pdf. 

Pギｷ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ﾏ┌ゲｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ SﾗSヴ┥Wデ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ ゲﾏ[ヴﾐｷIW ヮヴﾗ ﾗIｴヴ;ﾐ┌ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ 

┎S;ﾃ└ GDPRく V Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデWIｴ ﾃW ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐﾗ ﾏﾗﾃW ﾃﾏYﾐﾗ ﾃ;ﾆﾗ ┥;S;デWﾉWが ﾆデWヴY ﾃW ﾗゲﾗHﾐｹﾏ ┎S;ﾃWﾏく 
Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt postupuje v rozporu s MWデﾗSｷIﾆ┠ﾏ Sﾗヮﾗヴ┌LWﾐｹﾏ odboru ┗WギWﾃﾐY ゲヮヴ=┗┞が dozoru a 

kontroly ministerstva vnitra k postupu ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠Iｴ ゲ┌HﾃWﾆデ└ podle ┣=ﾆﾗﾐ; Lく 106/1999 Sb., o 

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 Iｷデくぎ ずVW ┗ジWIｴ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデWIｴ ﾃW ﾐ┌デﾐY ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗;デ ﾗゲﾗHﾐｹ 
┎S;ﾃWが tedy ヮギWSW┗ジｹﾏ odstranit ┎S;ﾃ o ┥;S;デWﾉｷくさ 

 

2. DﾐW ヱンく ヵく ヲヰヲヱ ﾃゲWﾏ ヮﾗS;ﾉ ヮﾗS ID ΓヰΑヱヲヱンヶヱヲ ┥=Sﾗゲデ ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW SﾉW Iﾐa)が ﾆデWヴ= 

se デ┠ﾆ;ﾉ; ヮギWS=ﾐｹ organizace GBR v Lounech a ┣;ヮWLWデ[ﾐｹ SWヮﾗ┣ｷデ=ギ└く V ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ 5 odst. 3 ┌ﾆﾉ=S= 

InfZ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYﾏ┌ subjektu povinnost do 15 Sﾐ└ od ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ na ┥=Sﾗゲデ tyto informace 

┣┗WギWﾃﾐｷデ ┣ヮ└ゲﾗHWﾏ ┌ﾏﾗ┥ﾒ┌ﾃｹIｹﾏ S=ﾉﾆﾗ┗┠ ヮギｹゲデ┌ヮく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ デ┌デﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ Sﾗゲ┌S ﾐWゲヮﾉﾐｷﾉく 
Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt postupuje v rozporu s MWデﾗSｷIﾆ┠ﾏ Sﾗヮﾗヴ┌LWﾐｹﾏ odboru ┗WギWﾃﾐY ゲヮヴ=┗┞が dozoru a 

kontroly ministerstva vnitra k postupu ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠Iｴ ゲ┌HﾃWﾆデ└ podle ┣=ﾆﾗﾐ; Lく 106/1999 Sb., o 

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 Iｷデくぎ ずV ヮヴ;┝ｷ ゲW ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デY ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ﾗH┗┞ﾆﾉW ┣┗WギWﾃﾐｹ デ;ﾆが ┥W 

ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt na ゲ┗Y ┘WHﾗ┗Y ゲデヴ=ﾐIW ┣ギｹSｹ ┣┗ﾉ=ジデﾐｹ podsekci, na ﾐｷ┥ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デY informace ヮﾗゲデ┌ヮﾐ[ 

ずSﾗヮﾉﾒ┌ﾃWさく 
N; ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷ ゲ デｹﾏ ゲヮﾗﾃWﾐY ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾐｷﾉ ｷ ┣ギｷ┣ﾗ┗;デWﾉ ﾐ; ﾉｷゲデﾗヮ;Sﾗ┗Y ヮﾗヴ;S[ ギWSｷデWﾉ└ ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗┠Iｴ 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｹ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ﾆ┌ﾉデ┌ヴ┞ ┗ ヴく ヲヰヱΓく Rﾗ┗ﾐ[┥ H┞ﾉ┞ ヮﾗ ゲﾆﾗﾐLWﾐｹ ﾐﾗ┌┣ﾗ┗Yｴﾗ ゲデ;┗┌ ┗┞┗ﾗﾉ;ﾐYｴﾗ 

ヮ;ﾐSWﾏｷｹ COVID に 19, ┗ジWIｴﾐ┞ ヮギｹゲヮ[┗ﾆﾗ┗Y organizace ┣ギｷ┣ﾗ┗;ﾐY ÚゲデWIﾆ┠ﾏ krajem v oblasti kultury 

SﾐW ヲΑく ヵく ヲヰヲヰ ヮｹゲWﾏﾐ[ ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾐ[ﾐ┞ ﾐ; ﾐWSﾗゲデ;デﾆ┞ ┗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ[ ┣┗WギWﾃﾒﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ 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 ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹﾏく )ギｷ┣ﾗ┗;デWﾉ ゲデ;ﾐﾗ┗ｷﾉ デWヴﾏｹﾐ ﾐ; ﾗSゲデヴ;ﾐ[ﾐｹ 
ヮギｹヮ;Sﾐ┠Iｴ ﾐWSﾗゲデ;デﾆ└ Sﾗ ンヱく Αく ヲヰヲヰく Oヴｪ;ﾐｷ┣;IW ﾗHSヴ┥Wﾉ┞ ﾏWデﾗSｷﾆ┌ MｷﾐｷゲデWヴゲデ┗; ┗ﾐｷデヴ; ČR ﾆ 

ヮﾗ┗ｷﾐﾐ[ ┣┗WギWﾃﾒﾗ┗;ﾐ┠ﾏ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹﾏが ┗┞ｴﾉ=ジﾆ┌ Lく 442/2006 Sb. a odkaz na web ÚゲデWIﾆYｴﾗ kraje a 

https://www.gbr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Zadost_odpoved.pdf


Ministerstva pro ﾏｹゲデﾐｹ rozvoj ČRが jako ﾏﾗ┥ﾐﾗ┌ ┗;ヴｷ;ﾐデ┌ ┌ゲヮﾗギ=S=ﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ[ ┣┗WギWﾃﾒﾗ┗;ﾐ┠Iｴ 

ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ na webu ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｹく 
Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt je tedy Sﾗゲデ;デWLﾐ[ ｷﾐaﾗヴﾏﾗ┗=ﾐ o ゲヮヴ=┗ﾐYﾏ postupu, ヮギWゲデﾗ se ﾃｹﾏ ﾐWギｹSｹく 

 

3. PﾗSﾉW ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ ヱΒ ﾗSゲデく ヱ Iﾐa) ﾏ┌ゲｹ ﾆ;┥S┠ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ┗┥S┞ Sﾗ ヱく HギW┣ﾐ; ┣┗WギWﾃﾐｷデ 

┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┌ ┣; ヮギWSIｴ=┣WﾃｹIｹ ﾆ;ﾉWﾐS=ギﾐｹ ヴﾗﾆ ﾗ ゲ┗Y Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ヮﾗSﾉW 

デﾗｴﾗデﾗ ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗHゲ;ｴ┌ﾃｹIｹ ┗┞ﾃﾏWﾐﾗ┗;ﾐY ┎S;ﾃWく PﾗSﾉW ﾗSゲデく ヲ デYｴﾗ┥ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ ﾃW ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ 

povinen ┣;LﾉWﾐｷデ ┎S;ﾃW podle odstavce 1 Sﾗ ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┞ ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ﾃ;ﾆﾗ ﾃWﾃｹ ゲ;ﾏﾗゲデ;デﾐﾗ┌ L=ゲデ s 

ﾐ=┣┗Wﾏ ゎPﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ podle ┣=ﾆﾗﾐ; Lく 106/1999 Sb., o ゲ┗ﾗHﾗSﾐYﾏ ヮギｹゲデ┌ヮ┌ k ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹﾏゎく 
N; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ﾐWﾐｹ ┣; ヴく ヲヰヲヰ ; ヴﾗﾆ┞ ヮギWSWジﾉY ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ; ;ﾐｷ ┗┠ヴﾗLﾐｹ 
┣ヮヴ=┗; o ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹが ani ┗┠ヴﾗLﾐｹ zprava o Lｷﾐﾐﾗゲデｷく 

 
Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWヮﾉﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ[ ┣┗WギWﾃﾒﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹく Ž=S=ﾏ ﾗ ┣;ﾃｷジデ[ﾐｹ 
ﾐ=ヮヴ;┗┞ ve ┗┠ジW ┌┗WSWﾐ┠Iｴ bodech, a to ﾐWヮヴﾗSﾉWﾐ[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  309/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 デｹﾏデﾗ ﾆ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ Ing. Sデ;ﾐｷゲﾉ;┗; D[S;が ﾐ;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Sデ[┥ﾗ┗;デWﾉさぶ ┣W SﾐW 
2.7.2021 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 ゲS[ﾉ┌ﾃW: 

1. V Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデWIｴ ﾃW ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐﾗ ﾏﾗﾃW ﾃﾏYﾐﾗ ﾃ;ﾆﾗ ┥;S;デWﾉWが ﾆデWヴY ﾃW ﾗゲﾗHﾐｹﾏ ┎S;ﾃWﾏく 

OSヮﾗ┗[Tぎ VW ┗ジWIｴ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ┠Iｴ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデWIｴ ﾃﾏYﾐﾗ ┥;S;デWﾉW ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗=ﾐﾗく 

ヲく DﾐW ヱンく ヵく ヲヰヲヱ ﾃゲWﾏ ヮﾗS;ﾉ ヮﾗS ID ΓヰΑヱヲヱンヶヱヲ ┥=Sﾗゲデ ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW SﾉW 
IﾐaZが ﾆデWヴ= ゲW デ┠ﾆ;ﾉ; ヮギWS=ﾐｹ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW GBR ┗ Lﾗ┌ﾐWIｴ ; ┣;ヮWLWデ[ﾐｹ SWヮﾗ┣ｷデ=ギ└く 
V ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ ヵ ﾗSゲデく ン ┌ﾆﾉ=S= IﾐaZ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYﾏ┌ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ Sﾗ ヱヵ Sﾐ└ ﾗS 
ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ﾐ; ┥=Sﾗゲデ デ┞デﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┣┗WギWﾃﾐｷデ ┣ヮ└ゲﾗHWﾏ ┌ﾏﾗ┥ﾒ┌ﾃｹIｹﾏ S=ﾉﾆﾗ┗┠ 
ヮギｹゲデ┌ヮく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ デ┌デﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ Sﾗゲ┌S ﾐWゲヮﾉﾐｷﾉく  

OSヮﾗ┗[Tぎ )┗WギWﾃﾐ[ﾐﾗ ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ ｪ;ﾉWヴｷWく 

3く PﾗSﾉW ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ ヱΒ ﾗSゲデく ヱ IﾐaZ ﾏ┌ゲｹ ﾆ;┥S┠ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ┗┥S┞ Sﾗ ヱく HギW┣ﾐ; 
┣┗WギWﾃﾐｷデ ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┌ ┣; ヮギWSIｴ=┣WﾃｹIｹ ﾆ;ﾉWﾐS=ギﾐｹ ヴﾗﾆ ﾗ ゲ┗Y Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ 
ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ヮﾗSﾉW デﾗｴﾗデﾗ ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗHゲ;ｴ┌ﾃｹIｹ ┗┞ﾃﾏWﾐﾗ┗;ﾐY ┎S;ﾃWく PﾗSﾉW ﾗSゲデく ヲ 
デYｴﾗ┥ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ ﾃW ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ヮﾗ┗ｷﾐWﾐ ┣;LﾉWﾐｷデ ┎S;ﾃW ヮﾗSﾉW ﾗSゲデ;┗IW ヱ Sﾗ ┗┠ヴﾗLﾐｹ 
┣ヮヴ=┗┞ ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ﾃ;ﾆﾗ ﾃWﾃｹ ゲ;ﾏﾗゲデ;デﾐﾗ┌ L=ゲデ ゲ ﾐ=┣┗Wﾏ ゎPﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ 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 ﾗ ゲ┗ﾗHﾗSﾐYﾏ ヮギｹゲデ┌ヮ┌ ﾆ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹﾏゎく N; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ 
ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ﾐWﾐｹ ┣; ヴく ヲヰヲヰ ; ヴﾗﾆ┞ ヮギWSWジﾉY ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ; ;ﾐｷ ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗; ﾗ 
ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹが ;ﾐｷ ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ;┗; ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ.  

OSヮﾗ┗[Tぎ RﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗; ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ┣; ヴﾗﾆ ヲヰヲヰ ; V┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗; ┣; ヴﾗﾆ ヲヰヲヰ ┗ oblasti 

ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐy ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ ｪ;ﾉWヴｷWく Dokumenty z let 

ヮギWSIｴﾗ┣ｹIｴ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW ﾐWﾏ= ┗ WﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆY ヮﾗSﾗH[ ﾆ dispozici. 

  



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.          
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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 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 

 



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 

P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= 34 

440 01 Louny 

ふS=ﾉW ﾃWﾐ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデぶ 
V Praze 13. 7. 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 

 

Iﾐa) ┌ヮヴ;┗┌ﾃW ﾆヴﾗﾏ[ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ デ;ﾆY ヮﾗゲデ┌ヮ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠Iｴ ゲ┌HﾃWﾆデ└ 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ｴく Pヴﾗ ヮﾗヴ┌ジWﾐｹ デ[Iｴデﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｹ 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┌ ヲく Αく ヲヰヲヱ ヮﾗS ID ΓヲヴΑΒヵヲΒヱ 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Γ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) ヮﾗS=┗=ﾏ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ヮﾗSﾉW よ ヱヶ; Iﾐa) ┣ ﾐ=ゲﾉWS┌ﾃｹIｹIｴ 
S└┗ﾗS└く 

 

1. Ž=Sﾗゲデ ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW SﾉW Iﾐa) ┣W SﾐW ヲく Γく ヲヰヲヰが ヮﾗS;ﾐ= ヮﾗS ID ΒヱΒヰヰンヵヴヶが ﾆデWヴ= ゲW 
デ┠ﾆ;ﾉ; ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠Iｴ ヮギｹﾉﾗｴ ┗┠H[ヴﾗ┗Yｴﾗ ギｹ┣Wﾐｹ ﾐ; a┌ﾐﾆIｷ ギWSｷデWﾉWっﾆ┞ G;ﾉWヴｷW BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ; ┗ Lﾗ┌ﾐWIｴ 
byla ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ; zp]sobem umožOujícím dálkový pUístup. Pギｷ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ﾏ┌ゲｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt SﾗSヴ┥Wデ 
ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ ゲﾏ[ヴﾐｷIW ヮヴﾗ ﾗIｴヴ;ﾐ┌ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└ GDPR. 

a) N; ゲ┗┠Iｴ ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ┗ ﾆ;ヮｷデﾗﾉW Iﾐaﾗヴﾏ;IW ゲｷIW ｷﾐ┣Wヴ┌ﾃW )=ゲ;S┞ 
ヮヴﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ┎S;ﾃ└ ; ﾗIｴヴ;ﾐ┌ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└が ┥=SﾐY ┗ジ;ﾆ ﾐW┌┗=Sｹく 
b) Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲｷ IWﾉ┠ ﾗHゲ;ｴ HﾗS┌ Lく ヱ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣ヴWS┌ﾆﾗ┗;ﾉ ﾐ;ぎ ずヱく V Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデWIｴ ﾃW 
┣┗WギWﾃﾐ[ﾐﾗ ﾏﾗﾃW ﾃﾏYﾐﾗ ﾃ;ﾆﾗ ┥;S;デWﾉWが ﾆデWヴY ﾃW ﾗゲﾗHﾐｹﾏ ┎S;ﾃWﾏくさ ; ﾗSヮﾗ┗[S[ﾉぎ ずVW ┗ジWIｴ 
┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ┠Iｴ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデWIｴ ﾃﾏYﾐﾗ ┥;S;デWﾉW ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗=ﾐﾗくさ 

c) Pﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└ ﾃW ﾗHﾃWﾆデｷ┗ﾐｹが ﾐW┗┣デ;ｴ┌ﾃW ゲW ヮﾗ┌┣W ﾐ; ┥;S;デWﾉWが ;ﾉW デ┠ﾆ= 
ゲW ┗ジWIｴ ﾗゲﾗHが ┌┗=S[ﾐ┠Iｴ ┗ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデWIｴが Iﾗ┥ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ nerespektuje. 

d) Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ┎S;ﾃ└ ﾃW L=ゲデWLﾐ┠ﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹﾏ ヮﾗS=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IWが ﾐ; ﾆデWヴY 
ﾏ┌ゲｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ┗┞S;デ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹが Iﾗ┥ ﾐW┌Lｷﾐｷﾉく V ﾗS└┗ﾗSﾐ[ﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾏ┌ゲｹ ┌┗Yゲデ 
ヮヴ=┗ﾐｹ ┎┗;ｴ┌が ﾆデWヴ= ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ Sﾏ[ヴﾐｷIW GDPR ┗┣;ﾉ ヮギｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ┗ ┎┗;ｴ┌く 

 

2. Ž=Sﾗゲデ ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW SﾉW Iﾐa) ┣W SﾐW ヱンく ヵく ヲヰヲヱが ヮﾗS;ﾐ= ヮﾗS ID ΓヰΑヱヲヱンヶヱヲが ﾆデWヴ= ゲW 
デ┠ﾆ;ﾉ; ヮギWS=ﾐｹ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW GBR ┗ Lﾗ┌ﾐWIｴ ; ┣;ヮWLWデ[ﾐｹ SWヮﾗ┣ｷデ=ギ└が ﾐWH┞ﾉ; ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ; zp]sobem 
umožOujícím dálkový pUístup. Na ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ na tento stav ﾗSヮﾗ┗[S[ﾉ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt: ず)┗WギWﾃﾐ[ﾐﾗ na 

┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ ｪ;ﾉWヴｷWくさ 

a) K デ;ﾆﾗ┗Yﾏ┌ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ HﾗS┌ Lく ヲ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾉ;デｹ ┗┠ｴヴ;S┞ ┌┗WSWﾐY ┗ HﾗS[ Lく ヱ ヮｹゲﾏく Hぶ ; c). 

 

3. K HﾗS┌ ンく ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷが ┥W ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ﾐWﾐｹ ┣; ヴく ヲヰヲヰ ; ヴﾗﾆ┞ ヮギWSWジﾉY 
┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ; ;ﾐｷ ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗; ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ヮﾗSﾉW Iﾐa)が ;ﾐｷ ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ;┗; ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷが 
pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾗSヮﾗ┗[S[ﾉぎ ずRﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗; ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ┣; ヴﾗﾆ ヲヰヲヰ ; V┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗; ┣; ヴﾗﾆ ヲヰヲヰ ┗ 
ﾗHﾉ;ゲデｷ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ┞ ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ ｪ;ﾉWヴｷWく Dﾗﾆ┌ﾏWﾐデ┞ ┣ ﾉWデ 
ヮギWSIｴﾗ┣ｹIｴ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW ﾐWﾏ= ┗ WﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆY ヮﾗSﾗH[ ﾆ Sｷゲヮﾗ┣ｷIｷくさ 



a) Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ヮﾗゲﾆ┞デﾉ ┗ デﾗﾏデﾗ ヮギｹヮ;S[ 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 ｷﾐaﾗヴﾏ;IWく Aﾐｷ ゲ L=ゲデWLﾐ[ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ヮギｷデﾗﾏ 
nelze souhlasit. 

b) VW ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐY V┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗[ ┣; ヴく ヲヰヲヰ ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ﾃゲﾗ┌ ┌ 
bodu e) počet stížností podaných podle § 16a uvedeny d]vody jejich podání, nikoli však 
stručný popis zp]sobu jejich vyUízení. 

 
 
 
 

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  335/r.2.e/Va/2021/DS 

V┞ギｷ┣┌ﾃWぎ  LWﾐﾆ; V;ヴﾏ┌ゲﾗ┗= 

Datum:   20.07.2021 

 

 

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 ヲくΓ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) ヮｹゲﾏく ;ぶ ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾒ┌ﾃW ﾐ; ﾐW┌┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ず)=ゲ;S ヮヴﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ┎S;ﾃ└ 
; ﾗIｴヴ;ﾐ┌ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└さ ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ G;ﾉWヴｷW BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ; ┗ Lounech. K tomuto 

ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉ┌ﾃWが ┥W SﾗデLWﾐY ┣=ゲ;S┞ ﾐWH┞ﾉ┞ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ┞ ┣ S└┗ﾗS└ ┣ﾏ[ﾐ┞ ┘WHﾗ┗Yｴﾗ ヴﾗ┣ｴヴ;ﾐｹ 
; ﾐ┞ﾐｹ ﾃゲﾗ┌ ﾃｷ┥ ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ ﾆ dispoziciく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ デWS┞ デｹﾏデﾗ ┗┞ｴﾗ┗┌ﾃW S;ﾐYﾏ┌ HﾗS┌ 
Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ; ず)=ゲ;S┞ ヮヴﾗ ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ┎S;ﾃ└ ; ﾗIｴヴ;ﾐ┌ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└さ ﾐ; ゲ┗┠Iｴ ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ 
┣┗WギWﾃﾒ┌ﾃWく 
 

Ž;S;デWﾉ ┗W ゲ┗Y Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS HﾗSWﾏ ヱぶ ヮｹゲﾏく Hぶ ﾐ;ヮ;S= ゲデヴ┌Lﾐﾗ┌ ﾗSヮﾗ┗[T ﾐ; ゲ┗└ﾃ HﾗS ヮギWSIｴﾗ┣ｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ 
ze dne 2.7.2021 ﾗ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;Iｷ ┎S;ﾃ└ Ž;S;デWﾉWが ﾃWｴﾗ┥ ;HゲWﾐIW ﾏ┌ H┞ﾉ; ┗┞デﾆﾐ┌デ;く Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾏ= ┣; 
デﾗが ┥W ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ H┞ﾉ; Sﾗゲデ;デWLﾐ[ ┗┞ギｹ┣Wﾐ;が ﾆS┞┥ ﾃｷ H┞ﾉﾗ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;Iｹ ┎S;ﾃ└ ┥;S;デWﾉW ┗W ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐY 
Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ ┗┞ｴﾗ┗[ﾐﾗが ﾐｷIﾏYﾐ[ Sﾗヮﾉﾒ┌ﾃWが ┥W ﾃﾏYﾐﾗ ; ヮギｹﾃﾏWﾐｹ ﾗゲﾗH┞ Ž;S;デWﾉW H┞ﾉﾗ ┗ SﾗデLWﾐY 
Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iｷ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗=ﾐﾗ ヮﾗﾏﾗIｹ ┣;LWヴﾐ[ﾐｹ デ[Iｴデﾗ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└ Ž;S;デWﾉWく 
 

Ž;S;デWﾉ ┗W ゲ┗Y Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS HﾗSWﾏ ヱぶ ヮｹゲﾏく c) poukazuje ﾐ; ﾗHﾃWﾆデｷ┗ﾐｹ ﾗIｴヴ;ﾐ┌ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└ 
v souvislosti s anonymizacｹ ┎S;ﾃ└ ヮギｷ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW. K デﾗﾏ┌デﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉ┌ﾃWが 
┥W ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ= Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW H┞ﾉ; ﾗヮ[デﾗ┗ﾐ[ ┣ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾗ┗=ﾐ; ; ﾐW;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗;ﾐY ﾗゲﾗHﾐｹ ┎S;ﾃW H┞ﾉ┞ 
;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗=ﾐ┞が ; デﾗ ┗ ヴﾗ┣ゲ;ｴ┌ ﾃﾏYﾐ; ; ヮギｹﾃﾏWﾐｹ H┠┗;ﾉY ギWSｷデWﾉﾆ┞ G;ﾉWヴｷW BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ; ┗ Lounech a 

ﾃﾏYﾐ; ; ヮギｹﾃﾏWﾐｹ ﾗデIW ゲﾗ┌L;ゲﾐY ギWSｷデWﾉﾆ┞ G;ﾉWヴｷW BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ; ┗ Lﾗ┌ﾐWIｴが MｪAく K;デWギｷﾐ┞ MWﾉWﾐﾗ┗Y. 

 

Ž;S;デWﾉ ┗W ゲ┗Y Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS HﾗSWﾏ ヲぶ ヮｹゲﾏく ;ぶ ヮﾗ┌ﾆ;┣┌ﾃW ﾐ; ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ HﾗS┌ ヲ ヮギWSIｴﾗ┣ｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣W SﾐW 
2.7.2021. K デﾗﾏ┌デﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉ┌ﾃWが ┥W ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ= Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IW ﾃW ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣ﾗ┗=ﾐ; ┗ souladu s 

よ Β; Iﾐa)く 
 

Ž;S;デWﾉ ┗W ゲ┗Y Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS HﾗSWﾏ ンぶ ヮｹゲﾏく ;ぶ ┗┞デ┠ﾆ= ヮﾗ┗ｷﾐﾐYﾏ┌ ゲ┌HﾃWﾆデ┌が ┥W ヮギｷ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ﾃWｴﾗ ヮギWSIｴﾗ┣ｹ 
ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣ ヲくΑくヲヰヲヱ ﾐWH┞ﾉﾗ ┗┞S=ﾐﾗ L=ゲデWLﾐY ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷく K デﾗﾏ┌デﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ 
ゲS[ﾉ┌ﾃWが ┥W ┗┞ｴﾗ┗┌ﾃW Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ デ;ﾆが ┥W ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┌ ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ┣ roﾆ┌ ヲヰヲヰ デY┥ 



┣┗WギWﾃﾐｷﾉ ﾐ; ゲ┗┠Iｴ ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ ┗ WﾉWﾆデヴｷIﾆY ヮﾗSﾗH[が a to v souladu s よ ヵ ﾗSゲデく ヱ ヮｹゲﾏく ｪぶ Iﾐaﾗ) ; 
┗┞ｴﾉ=ジﾆﾗ┌ Lく 442/2006 Sb.  

 

Ž;S;デWﾉ ┗W ゲ┗Y Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS HﾗSWﾏ ンぶ ヮｹゲﾏく Hぶ ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾒ┌ﾃWが ┥W ┗W ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐY ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗[ ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ 
za rok 20ヲヰ Iｴ┞Hｹ ゲデヴ┌Lﾐ┠ ヮﾗヮｷゲ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｹ ヮﾗS;ﾐ┠Iｴ SﾉW よ ヱヶ Iﾐaﾗ). Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉ┌ﾃWが ┥W 
ゲデヴ┌Lﾐ┠ ヮﾗヮｷゲ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｹ ┣ ヴﾗﾆ┌ ヲヰヲヰが ﾃWﾃｷIｴ┥ ﾗHゲ;ｴ H┞ﾉ ヮヴ;ﾆデｷIﾆ┞ デﾗデﾗ┥ﾐ┠, je v SﾗデLWﾐY ┗┠ヴﾗLﾐｹ 
┣ヮヴ=┗[ Sﾗゲデ;デWLﾐ[ ヮﾗヮゲ=ﾐ デ;ﾆが ┥Wぎ 
OS ﾐ=ゲデ┌ヮ┌ ﾐﾗ┗Yｴﾗ ┗WSWﾐｹ Sﾗジﾉﾗ ﾆ ﾐ[ﾆﾗﾉｷﾆ; ゲデｹ┥ﾐﾗゲデWﾏ ﾐ; ﾐW┣┗WギWﾃﾐ[ﾐY ヮﾗSﾆﾉ;S┞ ﾆ ┗┠H[ヴﾗ┗Yﾏ┌ ギｹ┣Wﾐｹ 
ﾐ; ギWSｷデWﾉWく PギWゲデﾗが ┥W デ┞デﾗ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┞ H┞ﾉ┞ ┗┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐ┞ ﾃ;ﾆﾗ ﾐW┗WギWﾃﾐYが ヮヴﾗ ﾐ[ﾆﾗﾉｷﾆWヴY ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ 
ゲデ[┥ﾗ┗;デWﾉW Sﾗジﾉﾗ ﾆ ﾃWﾃｷIｴ ヮギWS=ﾐｹく 
 

Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾆ ヮﾗヮｷゲ┌ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｹ ┗W ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗[ z ヴﾗﾆ┌ ヲヰヲヰ Sﾗヮﾉﾒ┌ﾃWが ┥Wぎ 
 

Sデｹ┥ﾐﾗゲデ ┣W SﾐW ヱヰくΓくヲヰヲヰ H┞ﾉ; ┗┞ギｹ┣Wﾐ; デ;ﾆが ┥W ┥=Sﾗゲデ ﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;IWが ﾆ ﾃWﾃｹﾏ┌ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ゲデ[┥ﾗ┗;デWﾉ ヮﾗS;ﾉ 
ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ H┞ﾉ; L=ゲデWLﾐ[ ﾗSﾏｹデﾐ┌デ; v ヴﾗ┣ゲ;ｴ┌ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ﾏﾗデｷ┗;Lﾐｹｴﾗ Sﾗヮｷゲ┌ ; ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ﾆﾗﾐIWヮIWが ﾆデWヴY 
H┞ﾉ┞ ヮギWSﾉﾗ┥Wﾐ┞ ヮギｷ ┗┠H[ヴﾗ┗Yﾏ ギｹ┣Wﾐｹ ┣W ゲデヴ;ﾐ┞ ゲﾗ┌L;ゲﾐY ギWSｷデWﾉﾆ┞ G;ﾉWヴｷW BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ; ┗ Lounech, 

MｪAく K;デWギｷﾐ┞ MWﾉWﾐﾗ┗Yが ; デﾗ ┣ S└┗ﾗS┌が ┥W ゲW ┗ ヮギｹヮ;S[ ﾏﾗデｷ┗;Lﾐｹｴﾗ Sﾗヮｷゲ┌ ﾃWSﾐ= ﾗ ﾗゲﾗHﾐｹ ┗ﾉ;ゲデﾐｷIデ┗ｹが 
k ﾃWｴﾗ┥ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ﾐWH┞ﾉ ┌S[ﾉWﾐ ゲﾗ┌ｴﾉ;ゲ ; ┗ ヮギｹヮ;S[ ﾆﾗﾐIWヮIW ヴﾗ┣┗ﾗﾃW se ﾃWSﾐ= ﾗ ﾗゲﾗHﾐｹ ┗ﾉ;ゲデﾐｷIデ┗ｹが ﾆデWヴY 
ﾐWH┞ﾉﾗ ┗┞ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐﾗ ゲ ヮﾗ┌┥ｷデｹﾏ ┗WギWﾃﾐ┠Iｴ ヮヴﾗゲデギWSﾆ└く 
 

Sデｹ┥ﾐﾗゲデ ┣W SﾐW ヲヶくΓくヲヰヲヰ H┞ﾉ; ┗┞ギｹ┣Wﾐ; デ;ﾆが ┥W byla postoupena k ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ﾐ;Sギｹ┣WﾐYﾏ┌ ﾗヴｪ=ﾐ┌が ﾆデWヴ┠ 
ヴﾗ┣ｴﾗSﾉが ;H┞ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ┥=Sﾗゲデ ﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷ デ┠ﾆ;ﾃｹIｹ ゲW ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ﾏﾗデｷ┗;Lﾐｹｴﾗ Sﾗヮｷゲ┌ ; ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ 
ﾆﾗﾐIWヮIWが ﾆデWヴY H┞ﾉ┞ ヮギWSﾉﾗ┥Wﾐ┞ ヮギｷ ┗┠H[ヴﾗ┗Yﾏ ギｹ┣Wﾐｹ ┣W ゲデヴ;ﾐ┞ ゲﾗ┌L;ゲﾐY ギWSｷデWﾉﾆ┞ G;ﾉWヴｷW BWﾐWSｷﾆデ; 
Rejta v Lﾗ┌ﾐWIｴが MｪAく K;デWギｷﾐ┞ MWﾉWﾐﾗ┗Yが ze dne 2.9.2020, ┗┞ギｹSｷﾉく 
 

Sデｹ┥ﾐﾗゲデ ┣W SﾐW ヱヶくヱヲくヲヰヲヰ H┞ﾉ; ┗┞ギｹ┣Wﾐ; デ;ﾆが ┥W ゲデ[┥ﾗ┗;デWﾉｷ H┞ﾉ┞ ┗ souladu s ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹﾏ ﾐ;Sギｹ┣WﾐYｴﾗ 
ﾗヴｪ=ﾐ┌ ﾗ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷ ┥;S;デWﾉW ze dne 2.9.2020 ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ┞ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IW 
v ヴﾗ┣ゲ;ｴ┌ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ﾏﾗデｷ┗;Lﾐｹｴﾗ Sﾗヮｷゲ┌ ; ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ﾆﾗﾐIWヮIWが ﾆデWヴY H┞ﾉ┞ ヮギWSﾉﾗ┥Wﾐ┞ ヮギｷ ┗┠H[ヴﾗ┗Yﾏ 
ギｹ┣Wﾐｹ ┣W ゲデヴ;ﾐ┞ ゲﾗ┌L;ゲﾐY ギWSｷデWﾉﾆ┞ G;ﾉWヴｷW BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ; ┗ Lﾗ┌ﾐWIｴが MｪAく K;デWギｷﾐ┞ MWﾉWﾐﾗ┗Yく 
 

Sデｹ┥ﾐﾗゲデ ┣W SﾐW ヲΑくヱヲくヲヰヲヰ H┞ﾉ; ┗┞ギｹ┣Wﾐ; デ;ﾆが ┥W デ;デﾗ H┞ﾉ; ヮﾗゲデﾗ┌ヮWﾐ; ﾐ;Sギｹ┣WﾐYﾏ┌ ﾗヴｪ=ﾐ┌が ﾆデWヴ┠ 
ヴﾗ┣ｴﾗSﾉが ┥W ヮﾗゲデ┌ヮ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ヮギｷ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┣W SﾐW ヲくΓくヲヰヲヰが 
デ┠ﾆ;ﾃｹIｹ ゲW ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ﾏﾗデｷ┗;Lﾐｹｴﾗ Sﾗヮｷゲ┌ ; ┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ﾆﾗﾐIWヮIWが ﾆデWヴY H┞ﾉ┞ ヮギWSﾉﾗ┥Wﾐ┞ ヮギｷ ┗┠H[ヴﾗ┗Yﾏ 
ギｹ┣Wﾐｹ ┣W ゲデヴ;ﾐ┞ ゲﾗ┌L;ゲﾐY ギWSｷデWﾉﾆ┞ G;ﾉWヴｷW BWﾐWSｷﾆデ; RWﾃデ; ┗ Lﾗ┌ﾐWIｴが MｪAく K;デWギｷﾐ┞ MWﾉWﾐﾗ┗Yが ゲW 
potvrzuje. 

 

  



K L=ゲデｷ Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS HﾗSWﾏ ヱぶ ヮｹゲﾏく Sぶ ┗┞S=┗= Galerie Benedikta Rejta v 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└ v Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデWIｴが ﾆデWヴY 
ゲﾗ┌┗ｷゲWﾃｹ ゲ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹm ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ SﾉW Ž=Sﾗゲデｷが ﾆS┞┥ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾃW ┗ tomto ohledu povinen 

postupovat v ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲ よΒ; 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 ayzickou, 

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 ﾗゲﾗH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┌ ﾗ 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 
kraje 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ﾗゲﾆﾗ┗Iﾗ┗; ヱヰΑヵっヴΓが ヱヵヲ ヰヰ Pヴ;ｴ; ヵ 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┗= organizace 

 

 

 

  



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 

ふS=ﾉW jen ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt) 

V Praze 21. 7. 2021 

 

 

V[Iぎ OS┗ﾗﾉ=ﾐｹ proti ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ o L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷ podle ┣=ﾆく Lく 106/1999 Sb. ふS=ﾉW jen 

InfZ) 

 
Pro 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 podle InfZ jsem podal podle よ 16a 

InfZ na postup ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ subjektu 2. 7. 2021 pod ID 924785281 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Γ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ンンンΑヲΓ 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 ンンヵっヴくヲくWっV;っヲヰヲヱっDS ┣W SﾐW ヲヰく 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 
Proti ┣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 16 InfZ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹく 

 
1. Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt podle よ 16a odst. 5 ヮギWSﾉﾗ┥ｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ spolu se 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 poskytne ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷぐ nebo ┗┞S= ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ o ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷく 
Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt podal L=ゲデWLﾐﾗ┌ informaci, ;ﾐｷ┥ by tuto ゲﾆ┌デWLﾐﾗゲデ uvedl v ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ o 

L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ informace. 

2. NWゲヮヴ=┗ﾐ[ ┌┗=Sｹ ﾃｷ┥ v ヮヴ┗ﾐｹ ┗[デ[ L=ゲデｷ Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ informace, ┥W poskytuje ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY informace 

┣ ┥=Sﾗゲデｷ ┣W SﾐW ヲく Γく ヲヰヲヱ ふIｴ┞Hﾐ[が ゲヮヴ=┗ﾐ[ ヲヰヲヰぶく Sデｹ┥ﾐﾗゲデ ┣ ヱンく Αく ヲヰヲヱ ﾐWH┞ﾉ; ┗WSWﾐ; ヮヴﾗデｷ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹﾏ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ┠ﾏ ヱΓく ヱヲく ヲヰヲヰが ;ﾉW ヮﾗ┌┣W ヮヴﾗデｷ ┣ヮ└ゲﾗH┌ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ SﾉW よ ヵ 

odst. 3 InfZ a ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┞ ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ podle よ 18 odst. 1 InfZ. 

D=ﾉW ┣SW ┌┗=Sｹが ┥W ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┗┞ｴﾗ┗┌ﾃWく D=ﾉW H┌SW Sﾗﾉﾗ┥Wﾐﾗが ┥W ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ﾐW┗┞ｴﾗ┗[ﾉ ┣IWﾉ;が ;Lﾆﾗﾉｷ ┗ ﾐｹ 
bylo zcela ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐ[ uvedeno, ﾃ;ﾆ┠Iｴ ヮﾗIｴ┞HWﾐｹ se dopustil. Oヮヴ=┗ﾐ[ﾐ[ lze pochybovat, zda je 

ゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷﾆﾗ┌ Iﾐa) ﾐ;デﾗﾉｷﾆ ゲW┣ﾐ=ﾏWﾐが ;H┞ H┞ﾉ ゲIｴﾗヮWﾐ ﾃWｴﾗ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ Sﾗゲデ;デWLﾐ[ 

ﾆ┗;ﾉｷaｷﾆﾗ┗;ﾐ[ aplikovat na ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷく 
3. K HﾗS┌ ヱHぶが ヱIぶ ; ヲ;ぶ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ｷﾐaﾗヴﾏ┌ﾃW ﾗ ゲヮﾉﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ 

┎S;ﾃ└が a to ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;Iｹ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└ ┣;LWヴﾐ[ﾐｹﾏく 
4. Bod 3 ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣ﾐ[ﾉぎ ずンく K bodu ンく ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷが ┥W na ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ subjektu ﾐWﾐｹ za 

r. 2020 a roky ヮギWSWジﾉY ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ; ani ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗; o ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ podle InfZ, ani 

┗┠ヴﾗLﾐｹ zprava o Lｷﾐﾐﾗゲデｷが ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt ﾗSヮﾗ┗[S[ﾉぎ ずRﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗; o Lｷﾐﾐﾗゲデｷ za rok 2020 a 



V┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗; za rok 2020 v oblasti ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ┞ na ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ 

galerie. Dokumenty z let ヮギWSIｴﾗ┣ｹIｴ organizace ﾐWﾏ= v WﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆY ヮﾗSﾗH[ k dispozici. 

a) Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt poskytl v tomto ヮギｹヮ;S[ pouze L=ゲデWLﾐﾗ┌ informaci, ;ﾐｷ┥ by vydal 

ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ o L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ informace. Ani s L=ゲデWLﾐ[ poskytnutou ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ヮギｷデﾗﾏ 

nelze ゲﾗ┌ｴﾉ;ゲｷデくさ 

5. Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾆ デﾗﾏ┌ ┌┗WSﾉぎ Ž;S;デWﾉ ┗W ゲ┗Y Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS HﾗSWﾏ ンぶ ヮｹゲﾏく ;ぶ ┗┞デ┠ﾆ= ヮﾗ┗ｷﾐﾐYﾏ┌ 

ゲ┌HﾃWﾆデ┌が ┥W ヮギｷ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ﾃWｴﾗ ヮギWSIｴﾗ┣ｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣ ヲく Αく ヲヰヲヱ ﾐWH┞ﾉﾗ ┗┞S=ﾐﾗ L=ゲデWLﾐY ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ 

ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷく K デﾗﾏ┌デﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉ┌ﾃWが ┥W ┗┞ｴﾗ┗┌ﾃW Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ デ;ﾆが ┥W ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┌ ﾗ 

Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ┣ ヴﾗﾆ┌ ヲヰヲヰ デY┥ ┣┗WギWﾃﾐｷﾉ ﾐ; ゲ┗┠Iｴ ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ ┗ WﾉWﾆデヴｷIﾆY 

(!?!) ヮﾗSﾗH[が a to v souladu s よ 5 odst. 1 ヮｹゲﾏく g) InfoZ a ┗┞ｴﾉ=ジﾆﾗ┌ Lく 442/2006 Sb. 

6. Co bylo ヮﾗ┗ｷﾐﾐYﾏ┌ subjektu vytknuto? NW┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┞ o ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ 
podle InfZ ふよ 5 odst. 1 ヮｹゲﾏく f) a よ 18) do 1. HギW┣ﾐ; za ヮギWSWジﾉ┠ rok a dva roky ヮギWSWジﾉY (viz 

MWデﾗSｷIﾆ┠ ヮﾗﾆ┞ﾐ MV ČRぶが ; デﾗ HW┣ ┗┞S=ﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ; ﾃWﾃｷIｴ ﾐWヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ HW┣ ┗┞S=ﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ 
o L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹく 

a. OSヮﾗ┗[T ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ subjektu ヮﾗゲデヴ=S= jakoukoli vazbu na ﾐ=ﾏｷデﾆ┌く )ヮヴ=┗; z r. 2020 byla 

na ┘WH┌ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ; jako reakce ﾃｷ┥ ﾐ; ヮヴ┗ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデく 
b. J;ﾆ ﾏ└┥W H┠デ ;HゲWﾐIｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ┌ ﾐW┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ┠Iｴ ┣ヮヴ=┗ ┣; ヴく ヲヰヱΒ ; ヲヰヱΓ ┗┞ｴﾗ┗[ﾐﾗ 

ゲS[ﾉWﾐｹﾏ o ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ┣ヮヴ=┗┞ za r. 2020, ﾐ;┗ｹI s odkazem ﾐ; Iｴ┞Hﾐ┠ paragraf InfZ? 

c. VW ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣ ヲく Αく ヲヰヲヱ ﾃゲWﾏ ﾗSﾆ=┣;ﾉ ﾐ; Sﾗゲデ;デWLﾐﾗ┌ ﾏWデﾗSｷIﾆﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏﾗ┗;ﾐﾗゲデ 

ﾗSHﾗヴWﾏ K;PP ÚKが ﾆデWヴﾗ┌ ゲW ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWギｹSｹく N;┗ｹI ┌┗WSﾉ ﾃ;ﾆﾗ S└┗ﾗSが ┥W 

dokumenty z let ヮギWSIｴﾗ┣ｹIｴ ﾐWﾏ= v WﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆY ヮﾗSﾗH[ ﾆ Sｷゲヮﾗ┣ｷIｷ ﾐWﾏ=く 
K ﾐWヮヴ;┗Sｷ┗ﾗゲデｷ デYデﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ﾃゲWﾏ ┌┗WSﾉが ┥W ;ﾐｷ ゲ L=ゲデWLﾐ[ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ 
ヮギｷデﾗﾏ ﾐWﾉ┣W ゲﾗ┌ｴﾉ;ゲｷデく )ヮヴ=┗┞ H┞ﾉ┞ ┗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠Iｴ ﾉWデWIｴ ギ=Sﾐ[ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ┞ ﾐ; ┘WH┌ 

ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ; ヮギW┗┣;デ┞ ヮギｷ ヮギWS=ﾐｹ a┌ﾐﾆIW ギWSｷデWﾉﾆ┞く N=ゲﾉWSﾐY ﾗSゲデヴ;ﾐ[ﾐｹ 
┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐWﾆ bez jejich archivace ﾐWﾐｹ S└┗ﾗSWﾏ pro ﾐW┗┞デ┗ﾗギWﾐｹ informace 

z ヮヴ┗ﾗデﾐｹIｴ ヮﾗSﾆﾉ;S└ ゲヮｷゲﾗ┗Y ゲﾉ┌┥H┞く 
d. Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt ﾗヮ;ﾆﾗ┗;ﾐ[ nevydal ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ o L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷく 

7. K bodu 3b) ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ se ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt k ﾐ=ﾏｷデIW o ﾐW┌┗WSWﾐｹ ゲデヴ┌LﾐYｴﾗ popisu ┣ヮ└ゲﾗH┌ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ 
ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｹ ┌ HﾗS┌ ゲぶ V┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┞ ┣; ヴく ヲヰヲヰ ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ﾗS┗ﾗﾉ=┗= 

ﾐ; ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┌ ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ┣; ヴﾗﾆ ヲヰヲヰが ﾆSW ﾃW Sﾗゲデ;デWLﾐ[ ヮﾗヮゲ=ﾐ ┗[デﾗ┌ぎ ずOS ﾐ=ゲデ┌ヮ┌ ﾐﾗ┗Yｴﾗ 

┗WSWﾐｹ Sﾗジﾉﾗ k ﾐ[ﾆﾗﾉｷﾆ; ゲデｹ┥ﾐﾗゲデWﾏ na ﾐW┣┗WギWﾃﾐ[ﾐY podklady k ┗┠H[ヴﾗ┗Yﾏ┌ ギｹ┣Wﾐｹ na ギWSｷデWﾉWく 
PギWゲデﾗが ┥W デ┞デﾗ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┞ H┞ﾉ┞ ┗┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐ┞ ﾃ;ﾆﾗ ﾐW┗WギWﾃﾐYが ヮヴﾗ ﾐ[ﾆﾗﾉｷﾆWヴY ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ゲデ[┥ﾗ┗;デWﾉW 

Sﾗジﾉﾗ k jejich ヮギWS=ﾐｹくさ 

a. PギWSW┗ジｹﾏ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWヴﾗ┣ﾉｷジ┌ﾃWが ┥W ゲW ﾃWSﾐ= ﾗ S┗[ ヴﾗ┣SｹﾉﾐY ┣ヮヴ=┗┞く Cｴ┞H[ﾃｹIｹ 
ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデ v ﾃWSﾐY ﾐWﾏ└┥W H┠デ ギWジWﾐ; odkazem na druhou ┣ヮヴ=┗┌く Popis v ﾐｹ je W┗ｷSWﾐデﾐ[ 

ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ┠く Ve ┗[Iｷ byly ヮﾗS=ﾐ┞ 4 ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ a pouze jedno, nikoli ﾐ[ﾆﾗﾉｷﾆWヴY ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹく 
OHゲ;ｴ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｹ ﾐWﾐｹ ヮヴ;ﾆデｷIﾆ┞ デﾗデﾗ┥ﾐ┠が ﾃ;ﾆ ┌┗=Sｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデが ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ゲﾏ[ギﾗ┗;ﾉ┞ 

┗┥S┞ proti ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹﾏ ┗;S=ﾏ postupu ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ subjektu. Mimo ﾃｷﾐY i proti 

┗┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ└ jako ﾐW┗WギWﾃﾐ┠Iｴが Iﾗ┥ ﾗSﾏｹデﾉ v ﾗS┗ﾗﾉ;Iｹﾏ ギｹ┣Wﾐｹ ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ 

Ministerstvo vnitra ČRく 
b. Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt v informaci ┌┗=Sｹが ┥W k popisu ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｹ ve ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗[ ┣ r. 

ヲヰヲヰ Sﾗヮﾉﾒ┌ﾃW ヮﾗヮｷゲ┞ ┣ヮ└ゲﾗH┌ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹく K デ;ﾆﾗ┗Yﾏ┌ ゲS[ﾉWﾐｹ ┥;S;デWﾉｷ ﾐWﾐｹ S└┗ﾗSが ┣ヮ└ゲﾗH 

┗┞ギｹ┣Wﾐｹ je mi ┣ﾐ=ﾏく K ヮギWSﾏ[デﾐY ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗[ tyto popisy nedoplnil, ┣=┗;S; tedy デヴ┗=く 
8. )=ゲ;Sﾐｹ ﾐ=ﾏｷデﾆﾗ┌ je, ┥W k bodu 1d) ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ vydal ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ o 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. Ve ┗┠ヴﾗﾆﾗ┗Y L=ゲデｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾃW pouze uvedeno, ┥W se ﾃWSﾐ= o ﾗゲﾗHﾐｹ ┎S;ﾃく NWﾐｹ ┗ジ;ﾆ 

uvedeno, o ﾆデWヴY ﾗゲﾗHﾐｹ ┎S;ﾃW se ﾃWSﾐ= a ﾃ;ﾆ┠Iｴ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ└ se 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┠ 

text je opisem obsahu pojmu ﾗゲﾗHﾐｹ ┎S;ﾃ ┣ Sﾗヮﾉﾐ[ﾐY ゲﾏ[ヴﾐｷIW GBR k GDPR, nikoli 

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 nad ヮヴ=┗Wﾏ na informace. 

c. Jak je ┗┠ジW v ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ヮギｹヮ;SWIｴ uvedeno, nevydal ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ subjekt ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ o 

ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ informace v ﾗゲデ;デﾐｹIｴ ヮギｹヮ;SWIｴが kdy poskytl pouze L=ゲデWLﾐﾗ┌ informaci. 

 

 
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 



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 364/r.2.e/Va/2021/DS 

V┞ギｷ┣┌ﾃWぎ Lenka V;ヴﾏ┌ゲﾗ┗= 

Datum: 05.08.2021 

 

 
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 2.7.2021 Galerie Benedikta Rejta v Lﾗ┌ﾐWIｴ ﾗHSヴ┥Wﾉ; 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 ﾃくンヰΓっヴくヲくWっV;っヲヰヲヱっDS. 

Dne 13.7.2021 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, na kterou ﾗSヮﾗ┗[S[ﾉ SﾐW ヲヰくΑくヲヰヲヱ ヮﾗS 

Lく ﾃく ンンヵっヴくヲく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: 
ヱく 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 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 NWゲヮヴ=┗ﾐ[ ┌┗=Sｹ ﾃｷ┥ ┗ ヮヴ┗ﾐｹ ┗[デ[ L=ゲデｷ Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IWが ┥W ヮﾗゲﾆ┞デ┌ﾃW ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY 
ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┣ ┥=Sﾗゲデｷ ┣W SﾐW ヲく Γく ヲヰヲヱ ふIｴ┞Hﾐ[が ゲヮヴ=┗ﾐ[ ヲヰヲヰぶく Sデｹ┥ﾐﾗゲデ ┣ ヱンく Αく ヲヰヲヱ ﾐWH┞ﾉ; 
┗WSWﾐ; ヮヴﾗデｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹﾏ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デ┠ﾏ ヱΓく ヱヲく ヲヰヲヰが ;ﾉW ヮﾗ┌┣W ヮヴﾗデｷ ┣ヮ└ゲﾗH┌ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ 
┥=Sﾗゲデｷ SﾉW よ ヵ ﾗSゲデく ン Iﾐa) ; ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┞ ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ヮﾗSﾉW よ ヱΒ ﾗSゲデく ヱ Iﾐa)く  
D=ﾉW ┣SW ┌┗=Sｹが ┥W ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┗┞ｴﾗ┗┌ﾃWく D=ﾉW H┌SW Sﾗﾉﾗ┥Wﾐﾗが ┥W ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ﾐW┗┞ｴﾗ┗[ﾉ ┣IWﾉ;が ;Lﾆﾗﾉｷ ┗ ﾐｹ 
H┞ﾉﾗ ┣IWﾉ; ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐ[ ┌┗WSWﾐﾗが ﾃ;ﾆ┠Iｴ ヮﾗIｴ┞HWﾐｹ ゲW Sﾗヮ┌ゲデｷﾉく Oヮヴ=┗ﾐ[ﾐ[ ﾉ┣W ヮﾗIｴ┞Hﾗ┗;デが ┣S; ﾃW ゲ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷﾆﾗ┌ Iﾐa) ﾐ;デﾗﾉｷﾆ ゲW┣ﾐ=ﾏWﾐが ;H┞ H┞ﾉ ゲIｴﾗヮWﾐ ﾃWｴﾗ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ Sﾗゲデ;デWLﾐ[ ﾆ┗;ﾉｷaｷﾆﾗ┗;ﾐ[ 
;ヮﾉｷﾆﾗ┗;デ ﾐ; ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷく  
ンく K HﾗS┌ ヱHぶが ヱIぶ ; ヲ;ぶ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ｷﾐaﾗヴﾏ┌ﾃW ﾗ ゲヮﾉﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ 
ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└が ; デﾗ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;Iｹ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└ ┣;LWヴﾐ[ﾐｹﾏく  
ヴく BﾗS ン ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣ﾐ[ﾉぎ ずンく K HﾗS┌ ンく ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷが ┥W ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ﾐWﾐｹ 
┣; ヴく ヲヰヲヰ ; ヴﾗﾆ┞ ヮギWSWジﾉY ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ; ;ﾐｷ ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗; ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ヮﾗSﾉW Iﾐa)が ;ﾐｷ 
┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ;┗; ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷが ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾗSヮﾗ┗[S[ﾉぎ ずRﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗; ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ┣; ヴﾗﾆ ヲヰヲヰ a 

V┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗; ┣; ヴﾗﾆ ヲヰヲヰ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ┞ ﾐ; ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ 
ｪ;ﾉWヴｷWく Dﾗﾆ┌ﾏWﾐデ┞ ┣ ﾉWデ ヮギWSIｴﾗ┣ｹIｴ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IW ﾐWﾏ= ┗ WﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆY ヮﾗSﾗH[ ﾆ Sｷゲヮﾗ┣ｷIｷく  

;ぶ Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ヮﾗゲﾆ┞デﾉ ┗ デﾗﾏデﾗ ヮギｹヮ;S[ 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 ｷﾐaﾗヴﾏ;IWく Aﾐｷ ゲ L=ゲデWLﾐ[ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ 
ヮギｷデﾗﾏ ﾐWﾉ┣W ゲﾗ┌ｴﾉ;ゲｷデくさ  

  



ヵく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾆ デﾗﾏ┌ ┌┗WSﾉぎ Ž;S;デWﾉ ┗W ゲ┗Y Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ヮﾗS HﾗSWﾏ ンぶ ヮｹゲﾏく ;ぶ ┗┞デ┠ﾆ= 
ヮﾗ┗ｷﾐﾐYﾏ┌ ゲ┌HﾃWﾆデ┌が ┥W ヮギｷ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ﾃWｴﾗ ヮギWSIｴﾗ┣ｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣ ヲく Αく ヲヰヲヱ ﾐWH┞ﾉﾗ ┗┞S=ﾐﾗ L=ゲデWLﾐY 
ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷく K デﾗﾏ┌デﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ゲS[ﾉ┌ﾃWが ┥W ┗┞ｴﾗ┗┌ﾃW Sデｹ┥ﾐﾗゲデｷ デ;ﾆが ┥W 
┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┌ ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ┣ ヴﾗﾆ┌ ヲヰヲヰ デY┥ ┣┗WギWﾃﾐｷﾉ ﾐ; ゲ┗┠Iｴ ┘WHﾗ┗┠Iｴ 
ゲデヴ=ﾐﾆ=Iｴ ┗ WﾉWﾆデヴｷIﾆY ふぁいぁぶ ヮﾗSﾗH[が ; デﾗ ┗ ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲ よ ヵ ﾗSゲデく ヱ ヮｹゲﾏく ｪぶ Iﾐaﾗ) ; ┗┞ｴﾉ=ジﾆﾗ┌ 

Lく ヴヴヲっヲヰヰヶ SHく  
ヶく Cﾗ H┞ﾉﾗ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYﾏ┌ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ┗┞デﾆﾐ┌デﾗい NW┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┞ ﾗ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ 
ヮﾗSﾉW Iﾐa) ふよ ヵ ﾗSゲデく ヱ ヮｹゲﾏく aぶ ; よ ヱΒぶ Sﾗ ヱく HギW┣ﾐ; ┣; ヮギWSWジﾉ┠ ヴﾗﾆ ; S┗; ヴﾗﾆ┞ ヮギWSWジﾉY ふ┗ｷ┣ 
MWデﾗSｷIﾆ┠ ヮﾗﾆ┞ﾐ MV ČRぶが ; デﾗ HW┣ ┗┞S=ﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ; ﾃWﾃｷIｴ ﾐWヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ HW┣ ┗┞S=ﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ 
ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹく 

;く OSヮﾗ┗[T ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ヮﾗゲデヴ=S= ﾃ;ﾆﾗ┌ﾆﾗﾉｷ ┗;┣H┌ ﾐ; ﾐ=ﾏｷデﾆ┌く )ヮヴ=┗; ┣ ヴく ヲヰヲヰ 
H┞ﾉ; ﾐ; ┘WH┌ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ; ﾃ;ﾆﾗ ヴW;ﾆIW ﾃｷ┥ ﾐ; ヮヴ┗ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデく  
Hく J;ﾆ ﾏ└┥W H┠デ ;HゲWﾐIｷ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ┌ ﾐW┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ┠Iｴ ┣ヮヴ=┗ ┣; ヴく ヲヰヱΒ ; ヲヰヱΓ ┗┞ｴﾗ┗[ﾐﾗ 
ゲS[ﾉWﾐｹﾏ ﾗ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ┣ヮヴ=┗┞ ┣; ヴく ヲヰヲヰが ﾐ;┗ｹI ゲ ﾗSﾆ;┣Wﾏ ﾐ; Iｴ┞Hﾐ┠ ヮ;ヴ;ｪヴ;a Iﾐa)い  
Iく VW ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣ ヲく Αく ヲヰヲヱ ﾃゲWﾏ ﾗSﾆ=┣;ﾉ ﾐ; Sﾗゲデ;デWLﾐﾗ┌ ﾏWデﾗSｷIkou informovanost 

ﾗSHﾗヴWﾏ K;PP ÚKが ﾆデWヴﾗ┌ ゲW ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWギｹSｹく N;┗ｹI ┌┗WSﾉ ﾃ;ﾆﾗ S└┗ﾗSが ┥W 
Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ┞ ┣ ﾉWデ ヮギWSIｴﾗ┣ｹIｴ ﾐWﾏ= ┗ WﾉWﾆデヴﾗﾐｷIﾆY ヮﾗSﾗH[ ﾆ Sｷゲヮﾗ┣ｷIｷ ﾐWﾏ=く K 
ﾐWヮヴ;┗Sｷ┗ﾗゲデｷ デYデﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ﾃゲWﾏ ┌┗WSﾉが ┥W ;ﾐｷ ゲ L=ゲデWLﾐ[ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デﾗ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ヮギｷデom 

ﾐWﾉ┣W ゲﾗ┌ｴﾉ;ゲｷデく )ヮヴ=┗┞ H┞ﾉ┞ ┗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠Iｴ ﾉWデWIｴ ギ=Sﾐ[ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐ┞ ﾐ; ┘WH┌ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ 
ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ; ヮギW┗┣;デ┞ ヮギｷ ヮギWS=ﾐｹ a┌ﾐﾆIW ギWSｷデWﾉﾆ┞く N=ゲﾉWSﾐY ﾗSゲデヴ;ﾐ[ﾐｹ ┘WHﾗ┗┠Iｴ ゲデヴ=ﾐWﾆ 
HW┣ ﾃWﾃｷIｴ ;ヴIｴｷ┗;IW ﾐWﾐｹ S└┗ﾗSWﾏ ヮヴﾗ ﾐW┗┞デ┗ﾗギWﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ┣ ヮヴ┗ﾗデﾐｹIｴ ヮﾗSﾆﾉ;S└ 
ゲヮｷゲﾗ┗Y ゲﾉ┌┥H┞く  
Sく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾗヮ;ﾆﾗ┗;ﾐ[ ﾐW┗┞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  

Αく K HﾗS┌ ンHぶ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ゲW ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾆ ﾐ=ﾏｷデIW ﾗ ﾐW┌┗WSWﾐｹ ゲデヴ┌LﾐYｴﾗ ヮﾗヮｷゲ┌ ┣ヮ└ゲﾗH┌ 
┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｹ ┌ HﾗS┌ ゲぶ V┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┞ ┣; ヴく ヲヰヲヰ ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ┗ ﾗHﾉ;ゲデｷ ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗=ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ 
ﾗS┗ﾗﾉ=┗= ﾐ; ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┌ ﾗ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ┣; ヴﾗﾆ ヲヰヲヰが ﾆSW ﾃW Sﾗゲデ;デWLﾐ[ ヮﾗヮゲ=ﾐ ┗[デﾗ┌ぎ ずOS ﾐ=ゲデ┌ヮ┌ 
ﾐﾗ┗Yｴﾗ ┗WSWﾐｹ Sﾗジﾉﾗ ﾆ ﾐ[ﾆﾗﾉｷﾆ; ゲデｹ┥ﾐﾗゲデWﾏ ﾐ; ﾐW┣┗WギWﾃﾐ[ﾐY ヮﾗSﾆﾉ;S┞ ﾆ ┗┠H[ヴﾗ┗Yﾏ┌ ギｹ┣Wﾐｹ ﾐ; 
ギWSｷデWﾉWく PギWゲデﾗが ┥W デ┞デﾗ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┞ H┞ﾉ┞ ┗┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐ┞ ﾃ;ﾆﾗ ﾐW┗WギWﾃﾐYが ヮヴﾗ ﾐ[ﾆﾗﾉｷﾆWヴY ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ 
ゲデ[┥ﾗ┗;デWﾉW Sﾗジﾉﾗ ﾆ ﾃWﾃｷIｴ ヮギWS=ﾐｹくさ 

;く PギWSW┗ジｹﾏ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾐWヴﾗ┣ﾉｷジ┌ﾃWが ┥W ゲW ﾃWSﾐ= ﾗ S┗[ ヴﾗ┣SｹﾉﾐY ┣ヮヴ=┗┞く Cｴ┞H[ﾃｹIｹ 
ﾐ=ﾉW┥ｷデﾗゲデ ┗ ﾃWSﾐY ﾐWﾏ└┥W H┠デ ギWジWﾐ; ﾗSﾆ;┣Wﾏ ﾐ; Sヴ┌ｴﾗ┌ ┣ヮヴ=┗┌く Pﾗヮｷゲ ┗ ﾐｹ ﾃW W┗ｷSWﾐデﾐ[ 
ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ┠く VW ┗[Iｷ H┞ﾉ┞ ヮﾗS=ﾐ┞ ヴ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ; ヮﾗ┌┣W ﾃWSﾐﾗが ﾐｷﾆﾗﾉｷ ﾐ[ﾆﾗﾉｷﾆWヴY ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹく 
OHゲ;ｴ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｹ ﾐWﾐｹ ヮヴ;ﾆデｷIﾆ┞ デﾗデﾗ┥ﾐ┠が ﾃ;ﾆ ┌┗=Sｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデが ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ゲﾏ[ギﾗ┗;ﾉ┞ 
┗┥S┞ ヮヴﾗデｷ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹﾏ ┗;S=ﾏ ヮﾗゲデ┌ヮ┌ ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌く Mｷﾏﾗ ﾃｷﾐY ｷ ヮヴﾗデｷ 
vyhﾗSﾐﾗIWﾐｹ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ└ ﾃ;ﾆﾗ ﾐW┗WギWﾃﾐ┠Iｴが Iﾗ┥ ﾗSﾏｹデﾉ ┗ ﾗS┗ﾗﾉ;Iｹﾏ ギｹ┣Wﾐｹ ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ 
MｷﾐｷゲデWヴゲデ┗ﾗ ┗ﾐｷデヴ; ČRく  
Hく Pﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ┗ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷ ┌┗=Sｹが ┥W ﾆ ヮﾗヮｷゲ┌ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｹ ┗W ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗[ ┣ ヴく 
ヲヰヲヰ Sﾗヮﾉﾒ┌ﾃW ヮﾗヮｷゲ┞ ┣ヮ└ゲﾗH┌ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹく K デ;ﾆﾗ┗Yﾏ┌ ゲS[ﾉWﾐｹ ┥;S;デWﾉｷ ﾐWﾐｹ S└┗ﾗSが ┣ヮ└ゲﾗH 
┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ﾃW ﾏｷ ┣ﾐ=ﾏく K ヮギWSﾏ[デﾐY ┗┠ヴﾗLﾐｹ ┣ヮヴ=┗[ デ┞デﾗ ヮﾗヮｷゲ┞ ﾐWSﾗヮﾉﾐｷﾉが ┣=┗;S; デWS┞ デヴ┗=く  

Βく )=ゲ;Sﾐｹ ﾐ=ﾏｷデﾆﾗ┌ ﾃWが ┥W ﾆ HﾗS┌ ヱSぶ 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  

;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 
je opisW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; informace.  

I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 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  

 

  



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. 
 

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 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/
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Vrácení bez vEcného vyUízení stížnosti 
 
 
 
Vážení, 
 
Krajskému úUadu Ústeckého kraje bylo dne 5. 8. 2021 pUedloženo odvolání ze dne 21. 7. 
2021 žadatele Ing. Stanislava DEda, bytem Voskovcova 1075/49, Praha proti rozhodnutí o 
částečném odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) proti rozhodnutí 
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, pUíspEvková organizace, se sídlem Pivovarská 34, Louny 
(dále jen „povinný subjekt) ze dne 20. 7. 2021.  
 
PUedložený dokument označený jako „Odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí 
žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb.“ je v uvedených bodech 1. – 7. nutné klasifikovat jako 
stížnost na postup povinného subjektu, pUičemž žadatel se nesprávnE odvolává dle § 16 InfZ 
proti vyUízení stížnosti ze dne 20. 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. 
 
Žadatelova stížnost ze dne 2. 7. 2021 byla vázána k žádostem ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 
2021. Zde však pominula (v dobE podání stížnosti, tj. 2. 7. 2021) zákonná lh]ta, dle § 16a 
odst. 3 InfZ, pro podání stížnosti na postup povinného subjektu ze strany žadatele.  
 
Krajský úUad Ústeckého kraje jako nadUízený orgán podle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správního Uádu, zjistil, že pUed samotným vyUizování stížnosti ze strany 
nadUízeného správního orgánu, došlo ke zveUejnEní pUedmEtných žádostí, na které žadatel 
ve své stížnosti ze dne 2. 7. 2021 poukazuje, takovým zp]sobem, který umožOuje dálkový 
pUístup dle § 5 odst. 3 InfZ. ObdobnE je zveUejnEna i poslední výroční zpráva za rok 2020. 
 
Krajský úUad Ústeckého kraje jako nadUízený orgán podle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správního Uádu, tedy zjistil, že bEhem vyUizování stížnosti došlo k poskytnutí 
požadované informace povinným subjektem smErem k žadateli dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. 
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NadUízený správní orgán shledal, z výše uvedeného d]vodu, stížnost za bezpUedmEtnou a 
vrací ji bez vEcného vyUízení. 
 
 
 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Jana KuráOová  
povEUená vedením odboru kultury a památkové péče 
 
 

 
RozdElovník 
 

1. Galerie Benedikta Rejta, pUíspEvková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny 
(do datové schránky) 

 
2. Ing. Stanislav DEd, bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5 – Hlubočepy (do datové 

schránky) 
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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad 
Labem Odbor kultury a památkové péče 
 
 
Datum: 
Spisová značka: 
Číslo jednací: 
VyUizuje/linka:  
Počet list]/pUíloh: 

 
 
18. srpna 2021 
KUUK/105386/2021/KP 
KUUK/110012/2021/KP 
Bc. Lenka Holavová/445  
3/0 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Krajský úUad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jako „odvolací orgán“) v 
souladu s ustanovením § 16 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 pana Ing. Stanislava DEda, nar. 23. listopadu. 1945, bytem 
Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“ nebo „odvolatel“), ze dne 21. 7. 
2021, proti rozhodnutí Galerie Benedikta Rejta v Lounech, pUíspEvková organizace (dále jen 
„povinný subjekt“) ze dne 20. 7. 2021, č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS o částečném odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informace, 
 

t a k t o: 
 
 
 
Rozhodnutí  Galerie  Benedikta  Rejta  v  Lounech,  pUíspEvková  organizace  ze  dne  
20. 7. 2021, č. j. 335/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. 
 

Od]vodnEní 
 

I. 
 

1. Krajskému úUadu Ústeckého kraje bylo povinným subjektem (dopisem č. 
j.364/r.2.e./Va/2021/DS) pUedloženo odvolání žadatele proti rozhodnutí povinného 
subjektu ze dne 20. 7. 2021, č. j. 335/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 dne 2. 7. 

2021 podal u povinného subjektu stížnost na postup pUi vyUizování žádosti o 
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., která se týkala neplnEní povinnosti v oblasti 
povinnE zveUejOovaných informací a stEžovatel požaduje zajištEní nápravy v 
uvedených bodech stížnosti. 

 
Povinný subjekt dne 8. 7. 2021, č. j. 309/r.2.e/Va/2021/DS odvolateli odpovEdEl na 
jeho stížnost a vysvEtlil jednotlivé body stížnosti. 
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NáslednE žadatel podal dne 13. 7. 2021 další stížnost na postup pUi vyUizování 
žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., která se týkala neplnEní povinnosti v 
oblasti povinnE zveUejOovaných informací. 

 
Povinný subjekt dne 20. 7. 2021, č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS opEt stížnost vyUídil a 
zároveO vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací. 

 
NáslednE žadatel podal dne 21. 7. 2021 odvolání proti rozhodnutí o částečném 
odmítnutí informace. 

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

odmítnutí žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb.“ je v uvedených bodech 1. – 7. 
klasifikováno jako stížnost na postup povinného subjektu. Body 1. – 7. stížnosti byly 
vyUízeny vrácením bez vEcného vyUízení stížnosti. Žadatelova stížnost ze dne 2. 7. 
2021 byla vázána k žádostem ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021. Zde však pominula (v 
dobE podání stížnosti, tj. 2. 7. 2021) zákonná lh]ta, dle § 16a odst. 3 InfZ, pro podání 
stížnosti na postup povinného subjektu ze strany žadatele. 

 
II. 

 
Obsah napadeného rozhodnutí 

 
4. 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. 

 
5. V od]vodnEní napadeného rozhodnutí povinný subjekt uvedl, že „d]vodem pro 

částečné odmítnutí Žádosti je anonymizace osobních údaj] v dokumentech, které 
souvisejí s poskytnutím informací dle Žádosti, když 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. 
 

6. 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. 

 
7. 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. 
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8. 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. 

 
9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. 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]. 

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

zrušit a vEc vrátit povinnému subjektu k novému projednání. 
 

13. 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, 
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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) 
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 
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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. 

 
V souladu se zásadou odpovEdnosti musí povinný subjekt poté posouzení 
zdokumentovat a uschovat pro pUípad nutnosti prokázání souladu s NaUízením. 

 
V. 

 
14. 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. 

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

jak je uvedeno ve výroku 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 
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RozdElovník 
 

1. Rozhodnutí po jeho vydání bude doručeno povinnému subjektu (do datové schránky) 
– Galerie Benedikta Rejta, pUíspEvková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny. 

 
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  
ふS=ﾉW ﾃWﾐ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデぶ 

V Praze 24. 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 

 
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┌ ヲく Αく ヲヰヲヱ ヮﾗS ID ΓヲヴΑΒヵヲΒヱ 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Γ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ンンンΑヲΓ 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 ヮﾉﾐ[ ┗┞ｴﾗ┗[ﾉ ゲS[ﾉWﾐｹﾏ Lﾃく 
335/r.2.e/Va/2021/DS ze dne 20. 7. 2021, ﾗHゲ;ｴ┌ﾃｹIｹﾏ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ; ゲﾗ┌L;ゲﾐ[ 
ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ L=ゲデWLﾐYﾏ ﾗSﾏｹデﾐ┌デｹ ┥=Sﾗゲデｷく Pヴﾗデｷ デﾗﾏ┌ ﾃゲWﾏ ヮﾗS;ﾉ ヮﾗS ID ΓンヰヵヲヶヲヱΓ SﾐW ヲヱく Αく 
ヲヰヲヱ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹが ﾆデWヴY ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ┗┞ギｹSｷﾉ ヮギｹヮｷゲ┞ Lﾃく KUUKっヱヰヵンΒヶ Vヴ=IWﾐｹ HW┣ ┗[IﾐYｴﾗ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ 
ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ; Lﾃく KUUKっヱヱヰヰヱヲっヲヰヲヱっKP Rﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ z 18. 8. 2021.  
Pヴﾗデｷ ┣ヮ└ゲﾗH┌ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ヮﾗS=┗=ﾏ ヮﾗSﾉW よ ヱヶa InfZ ゲデｹ┥ﾐﾗゲt: 
 
 
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-Αぶ ; L=ゲデ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ふHﾗS Βぶ 

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┞┥ v ヴﾗ┣ヮﾗヴ┌ ゲW ゲﾆ┌デWLﾐﾗゲデｹ zcela 

po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┌ ﾐ;ヮギく ┗ bodech 1, 3, 4, 5, 6. 

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 ┣ 21. 7. 

2021 v souladu s ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹﾏ Iﾐa) ; MWtodick┠ﾏ Sﾗヮﾗヴ┌LWﾐｹm 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 ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹﾏが Pヴ;ｴ; ヲヰヱヵ. 

 

2. DﾗS;デWLﾐ┠ﾏ ヴﾗ┣S[ﾉWﾐｹﾏ ゲe 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 5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 v 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, 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; InfZ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 pod 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 21. 7. 2021 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 Iﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗHゲ;ｴ┌ﾃWが ale i to, co 

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 



 
a 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[ 

zcela ﾃWSﾐﾗゲデヴ;ﾐﾐ┠ﾏ ;ﾆデWﾏ. 
 
3. N;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ v dokumentu Vヴ=IWﾐｹ HW┣ ┗[IﾐYｴﾗ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ uv=Sｹが ┥W ずゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ┣W SﾐW ヲく 

Αく ヲヰヲヱ H┞ﾉ; ┗=┣=ﾐ; k ┥=SﾗゲデWﾏ ┣W SﾐW ヲく Γく ヲヰヲヰ ; ヱンく ヵく ヲヰヲヱ )SW ┗ジ;ﾆ ヮﾗﾏｷﾐ┌ﾉ; ふ┗ SﾗH[ 
ヮﾗS=ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷが デﾃく ヲく Αく ヲヰヲヱ ┣=ﾆﾗﾐﾐ= ﾉｴ└デ;が SﾉW よ ヱヶ; ﾗSゲデく ン Iﾐa)が ヮヴﾗ ヮﾗS=ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ na 

postup ヮﾗ┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ┣W ゲデヴ;ﾐ┞ ┥;S;デele.さ 
 

Jde o nWヮヴ;┗Sｷ┗Y デ┗ヴ┣Wﾐｹ. Sデｹ┥ﾐﾗゲデ ﾐWH┞ﾉ; ┗WSWﾐ; ヮヴﾗデｷ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠Iｴ ┥=Sﾗゲデｹ, ale pouze 

ヮヴﾗデｷ ┗;S=ﾏ ┗W ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ﾗ ﾃWﾃｷIｴ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ヮﾗSﾉW よ 5 odst. 3 InfZが Iﾗ┥ ﾐWﾐｹ デﾗデY┥く Pro 

uヮﾗ┣ﾗヴﾐ[ﾐｹ ﾐ; ┗;S┞ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ﾐWﾐｹ ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐ; ┥=Sﾐ= ﾉｴ└デ;が ﾐWｴﾉWS[ ﾐ; デﾗが ┥W S;デ┌ﾏ 
┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ;ﾐｷ ﾐWﾐｹ ┣ﾐ=ﾏﾗく 

 

4. N;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ[ ┌┗=Sｹが ┥W ずヮギWS ゲ;ﾏﾗデﾐ┠ﾏ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹﾏ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣W ゲデヴ;ﾐ┞ 
ﾐ;Sギｹ┣WﾐYｴﾗ ゲヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ﾗヴｪ=ﾐ┌ Sﾗジﾉﾗ ﾆW ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ヮギWSﾏ[デﾐ┠Iｴ ┥=Sﾗゲデｹが ﾐ; ﾆデWヴY ┥;S;デWﾉ ┗W 
ゲ┗Y ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣W SﾐW ヲく Αく ヲヰ21 poukazuje.さ V┞ギｹ┣Wﾐｹ ┥=Sﾗゲデi v HﾗS[ ヱ H┞ﾉo ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐo ヮギWS デｹﾏデﾗ 
S;デWﾏが ┥;S;デWﾉ ﾐWヮﾗ┌ﾆ;┣ﾗ┗;ﾉ ﾐ; ﾐW┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹが ;ﾉW na vady v ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└く 

 

5. N;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ[ uv=Sｹが ┥W ┣ﾃｷゲデｷﾉが ┥W ずH[ｴWﾏ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ Sﾗジﾉﾗ ﾆ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ 
ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ﾏ ゲ┌HﾃWﾆデWﾏ ゲﾏ[ヴWﾏ ﾆ ┥;S;デWﾉｷ SﾉW よ ヱヴ ﾗSゲデく ヵ ヮｹゲﾏく Sぶ 
InfZ.さ M;デWヴｷ=ﾉ Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW H┞ﾉ ┣;ゲﾉ=ﾐ ﾐ; ┣=ﾆﾉ;S[ よ ヱヶ ﾗSゲデ. 5 InfZ a neobsahuje 

┗ジWIｴﾐ┞ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IWく 

 

6. N;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ┌┗=Sｹが ┥W ずゲｴﾉWS;ﾉが ┣ ┗┠ジW ┌┗WSWﾐYｴﾗ S└┗ﾗS┌が ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ┣; HW┣ヮギWSﾏ[デﾐﾗ┌ ; 
┗ヴ;Iｹ ﾃｷ HW┣ ┗[IﾐYｴﾗ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹくさ TWﾐデﾗ ヮﾗゲデ┌ヮ ﾃW ┣IWﾉ; ┗ rozporu s ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹﾏ よ ヱヶ ﾗSゲデく ヴ Iﾐa) 
ヮヴﾗ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ｷ よ ヱヶ; ﾗSゲデく ヶ Iﾐa)が ヮヴﾗ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷく Mﾗ┥ﾐﾗゲデ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ずvヴ=IWﾐｹ HW┣ 
┗[IﾐYｴﾗ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹさ ﾐWﾐｹ ┗ InfZ uvedenaが ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ﾐW┌┗=Sｹ ┥=SﾐY ┣=ﾆﾗﾐﾐY ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹが 
ヮﾗSﾉW ﾆデWヴYｴﾗ ﾆ デ;ﾆﾗ┗Yﾏ┌ ┣=┗[ヴ┌ SﾗジWﾉく 
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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 

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 420/r.2.e/Va/2021/DS 

V┞ギｷ┣┌ﾃWぎ Lenka V;ヴﾏ┌ゲﾗ┗= 

Datum: 03.09.2021 

 

 
Pﾗゲデﾗ┌ヮWﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ na postup 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 

 

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くが ﾆW ﾆデWヴY ゲW ┗┞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. j. 309/r.2.e/Va/2021/DS. Na 

tento postup ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾗHSヴ┥Wﾉ S;ﾉジｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ┣W dne 13.7.2021, ﾆデWヴY ヮﾉﾐ[ ┗┞ｴﾗ┗[ﾉ ゲS[ﾉWﾐｹﾏ 

L. ﾃく ンンヵっヴくヲくWっV;っヲヰヲヱっDS ┣W SﾐW ヲヰく Αく ヲヰヲヱ ﾗHゲ;ｴ┌ﾃｹIｹﾏ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ; 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 tomuデﾗ ﾗHSヴ┥Wﾉ ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ ゲ┌HﾃWﾆデ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ┣W dne 21. 7. 2021, 

ﾆデWヴY dne 5.8.2021 ヮﾗゲデﾗ┌ヮｷﾉ ヮﾗS Lく ﾃく ンヶヴ/r.2.e/Va/2021/DS ﾐ;Sギｹ┣WﾐYﾏ┌ ﾗヴｪ=ﾐ┌. N;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ toto 

ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ┗┞ギｹSｷﾉ ヮギｹヮｷゲ┞ Lﾃく KUUKっヱヰヵンΒヶ ; Lﾃく KUUKっヱヱヰヰヱヲっヲヰヲヱっKP. 

 

Proti tomuto ┣ヮ└ゲﾗH┌ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ヮﾗS=┗= ゲデ[┥ﾗ┗;デWﾉ ヮﾗSﾉW よ ヱヶ; Iﾐa) ゲデｹ┥ﾐﾗゲデが ┗W ﾆデWヴY ┌┗=Sｹ: 
ヱく 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-Αぶ ; L=ゲデ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ふHﾗS Βぶ 
ﾃW ┗ ヴﾗ┣ヮﾗヴ┌ ゲ ┌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┌ ﾐ;ヮギく ┗ HﾗSWIｴ ヱが ンが ヴが ヵが ヶく  
V┣ｴﾉWSWﾏ ﾆ ┗┞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 ┣ ヲヱく Αく 
ヲヰヲヱ ┗ ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲ ┌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 ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹﾏが Pヴ;ｴ; ヲヰヱヵく  
ヲく 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 ヲヱく 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 to, co 

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ﾏく  

  



ンく N;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ┗ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ┌ Vヴ=IWﾐｹ HW┣ ┗[IﾐYｴﾗ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┌┗=Sｹが ┥W ずゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ┣W SﾐW 
ヲく Αく ヲヰヲヱ H┞ﾉ; ┗=┣=ﾐ; ﾆ ┥=SﾗゲデWﾏ ┣W SﾐW ヲく Γく ヲヰヲヰ ; ヱンく ヵく ヲヰヲヱ )SW ┗ジ;ﾆ ヮﾗﾏｷﾐ┌ﾉ; ふ┗ SﾗH[ 
ヮﾗS=ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷが デﾃく ヲく Αく ヲヰヲヱ ┣=ﾆﾗﾐﾐ= ﾉｴ└デ;が SﾉW よ ヱヶ; ﾗSゲデく ン Iﾐa)が ヮヴﾗ ヮﾗS=ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ﾐ; 
postup po┗ｷﾐﾐYｴﾗ ゲ┌HﾃWﾆデ┌ ┣W ゲデヴ;ﾐ┞ ┥;S;デWﾉWくさ  
JSW ﾗ ﾐWヮヴ;┗Sｷ┗Y デ┗ヴ┣Wﾐｹく Sデｹ┥ﾐﾗゲデ ﾐWH┞ﾉ; ┗WSWﾐ; ヮヴﾗデｷ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠Iｴ ┥=Sﾗゲデｹが ;ﾉW ヮﾗ┌┣W 
ヮヴﾗデｷ ┗;S=ﾏ ┗W ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ﾗ ﾃWﾃｷIｴ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ヮﾗSﾉW よ ヵ ﾗSゲデく ン Iﾐa)が Iﾗ┥ ﾐWﾐｹ デﾗデY┥く Pヴﾗ 
┌ヮﾗ┣ﾗヴﾐ[ﾐｹ ﾐ; ┗;S┞ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ﾐWﾐｹ ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐ; ┥=Sﾐ= ﾉｴ└デ;が ﾐWｴﾉWS[ ﾐ; デﾗが ┥W S;デ┌ﾏ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ 
;ﾐｷ ﾐWﾐｹ ┣ﾐ=ﾏﾗく  
ヴく N;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ[ ┌┗=Sｹが ┥W ずヮギWS ゲ;ﾏﾗデﾐ┠ﾏ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹﾏ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣W ゲデヴ;ﾐ┞ 
ﾐ;Sギｹ┣WﾐYｴﾗ ゲヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ﾗヴｪ=ﾐ┌ Sﾗジﾉﾗ ﾆW ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ヮギWSﾏ[デﾐ┠Iｴ ┥=Sﾗゲデｹが ﾐ; ﾆデWヴY ┥;S;デWﾉ ┗W ゲ┗Y 
ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣W SﾐW ヲく Αく ヲヰヲヱ ヮﾗ┌ﾆ;┣┌ﾃWくさ V┞ギｹ┣Wﾐｹ ┥=Sﾗゲデｷ ┗ HﾗS[ ヱ H┞ﾉﾗ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐﾗ ヮギWS デｹﾏデﾗ 
S;デWﾏが ┥;S;デWﾉ ﾐWヮﾗ┌ﾆ;┣ﾗ┗;ﾉ ﾐ; ﾐW┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹが ;ﾉW ﾐ; ┗;S┞ ┗ ┣┗WギWﾃﾐ[ﾐｹ ﾗゲﾗHﾐｹIｴ ┎S;ﾃ└く  
ヵく N;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ﾐWゲヮヴ=┗ﾐ[ ┌┗=Sｹが ┥W ┣ﾃｷゲデｷﾉが ┥W ずH[ｴWﾏ ┗┞ギｷ┣ﾗ┗=ﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ Sﾗジﾉﾗ ﾆ ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ 
ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IW ヮﾗ┗ｷﾐﾐ┠ﾏ ゲ┌HﾃWﾆデWﾏ ゲﾏ[ヴWﾏ ﾆ ┥;S;デWﾉｷ SﾉW よ ヱヴ ﾗSゲデく ヵ ヮｹゲﾏく Sぶ Iﾐa)くさ  
M;デWヴｷ=ﾉ Pﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ ｷﾐaﾗヴﾏ;IW H┞ﾉ ┣;ゲﾉ=ﾐ ﾐ; ┣=ﾆﾉ;S[ よ ヱヶ ﾗSゲデく ヵ Iﾐa) ; ﾐWﾗHゲ;ｴ┌ﾃW ┗ジWIｴﾐ┞ 
ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IWく  
ヶく N;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ┌┗=Sｹが ┥W ずゲｴﾉWS;ﾉが ┣ ┗┠ジW ┌┗WSWﾐYｴﾗ S└┗ﾗS┌が ゲデｹ┥ﾐﾗゲデ ┣; HW┣ヮギWSﾏ[デﾐﾗ┌ ; 
┗ヴ;Iｹ ﾃｷ HW┣ ┗[IﾐYｴﾗ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹくさ TWﾐデﾗ ヮﾗゲデ┌ヮ ﾃW ┣IWﾉ; ┗ ヴﾗ┣ヮﾗヴ┌ ゲ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹﾏ よ ヱヶ ﾗSゲデく ヴ Iﾐa) ヮヴﾗ 
┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ｷ よ ヱヶ; ﾗSゲデく ヶ Iﾐa)が ヮヴﾗ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷく Mﾗ┥ﾐﾗゲデ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹ ず┗ヴ=IWﾐｹ HW┣ 
┗[IﾐYｴﾗ ┗┞ギｹ┣Wﾐｹさ ﾐWﾐｹ ┗ Iﾐa) ┌┗WSWﾐ;が ﾐ;Sギｹ┣Wﾐ┠ ﾗヴｪ=ﾐ ﾐW┌┗=Sｹ ┥=SﾐY ┣=ﾆﾗﾐﾐY ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹが 
ヮﾗSﾉW ﾆデWヴYｴﾗ ﾆ デ;ﾆﾗ┗Yﾏ┌ ┣=┗[ヴ┌ SﾗジWﾉく  

 

V souladu se InfZ bude postoupenｹ ゲデｹ┥ﾐﾗゲデｷ ┣┗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 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 ┣=ﾆﾗﾐ; Lく 106/1999 Sb. 

 

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/


Galerie Benedikta Rejta v Lounech 

IČO: 00360724 

Pivovarská 34, 440 01 Louny 

 

 

Číslo jednací:  423/r.2.e/Va/2021/DS 

Vyřizuje:  Lenka Varmusová 

Datum:   3.9.2021 

 

 

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 žádost o poskytnutí informací ze dne 2.9.2020 (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 ve 
strukturovaném životopise MgA. Kateřiny Melenové.  

 

ODŮVODNĚNÍ: 

 
Žadatel dne 2. 7. 2021 podal u povinného subjektu stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 
podle InfZ, která se týkala neplnění povinnosti v oblasti povinně zveřejňovaných informací. 
 
Povinný subjekt dne 8. 7. 2021, pod č. j. 309/r.2.e/Va/2021/DS Žadateli na Stížnost odpověděl doplnil 
jednotlivé body dle Stížnosti. 
 

Následně Žadatel podal dne 13. 7. 2021 další stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle 

InfZ, která se týkala neplnění povinnosti v oblasti povinně zveřejňovaných informací. 

 

Povinný subjekt dne 20. 7. 2021, pod č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS opět stížnost vyřídil a zároveň vydal 

rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací (dále jen „Napadené rozhodnutí“). 

 

Následně Žadatel podal dne 21. 7. 2021 odvolání proti Napadenému rozhodnutí, který nadřízený orgán, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, vyřídil rozhodnutím ze dne 18.8.2021, pod č.j. KUUK/110012/2021/KP a 
Napadené rozhodnutí v části rozhodnutí o částečném odmítnutí zrušil a věc vrátil povinnému subjektu 
k novému projednání. 
 

Povinný subjekt poskytl Žadatel strukturovaný životopis MgA. Kateřiny Melenové, kterého se Žadatel 

v Žádosti domáhal, a to s anonymizovanými osobními údaji v části osobních údajů subjektu životopisu a 

jejího otce. 



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. 

 

Požadované informace, kterých se týká výrok tohoto rozhodnutí, jsou informacemi, které dotčený 

subjekt strukturovaného životopisu poskytl v době, kdy nebyl zaměstnancem nebo osobou 

spolupracující s povinným subjektem a obsahují osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, adresy a data 

narození. 

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 již v předchozích přípisech konstatoval a nyní opět opakuje, že 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. 
 

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


Povinný subjekt tedy při zpracování osobního údaje pro jiný účel (zde pro poskytnutí žadateli o 
informace), 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. 

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 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

prostřednictvím 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech 

příspěvková organizace 

Pivovarská 34 

440 01 Louny 

(dále jen povinný subjekt) 

V Praze 14. 9. 2021 

 

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o část. odmítnutí žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) 

Pro porušení povinností při zveřejňování informací poskytnutých podle InfZ jsem podal podle § 16a 

InfZ na postup povinného subjektu 2. 7. 2021 pod ID 924785281 stížnost. 

Povinný subjekt se ke stížnosti vyjádřil dne 10. 7. 2021 sdělením čj. 309/r.2.e/Va/2021/DS. Na tento 

postup při vyřizování žádosti o informace podle InfZ jsem podal pod ID 927333729 dne 13. 7. 2021 

stížnost podle § 16a InfZ, které povinný subjekt podle sdělení čj. 335/r.2.e/Va/2021/DS ze dne 20. 7. 

2021 plně vyhovuje poskytnutím žadatelem požadované informace a současně vydáním rozhodnutí o 

částečném odmítnutí žádosti. 

Proti tomu jsem podal 21. 7. 2021 pod ID 930526219 odvolání, které odvolací orgán vyřídil 18. 8. 

2021 v podáních čj. KUUK/105386/2021 (vrácení bez věcného vyřízení stížnosti, proti kterému jsem 

podal 24. 8. 2021 pod ID 940582259 dosud nevyřízenou stížnost) a čj. KUUK/110012/2021/KP 

(rozhodnutí o zrušení rozhodnutí GBR a vrácení věci k novému projednání). 

Povinný subjekt doručil 6. 9. 2021 rozhodnutí čj. 423/r.2.e/Va/2021/DS, datované 3. 9. 2021, o 

částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací ze dne 2. 9. 2020, proti kterému podávám podle 

§ 16 InfZ odvolání: 

 
1. Odvolací orgán v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí GBR uvádí, že rozhodl o odvolání, vydané 

rozhodnutí GBR se ruší a věc se vrací k novému projednání. Je zřejmé, že zrušením rozhodnutí 

jsou potvrzeny důvodné námitky odvolání, tzn. že stav věci před podáním odvolání není v souladu 

se zákonem. Nové vyřízení znamená nové poskytnutí informace podle žádosti nebo vydání 

rozhodnutí o jejím odmítnutí, příp. částečném odmítnutí. Povinný subjekt při novém vyřízení 

požadované informace nepodal, aniž by vydal takové rozhodnutí. 

2. Povinný subjekt ve výrokové části nového rozhodnutí o částečném odmítnutí uvádí předmět 

řízení nesprávně jako žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 9. 2020, a to na základě obsahu 

bodu 3. odůvodnění rozhodnutí odvolacího orgánu, proti kterému jsem podal výše uvedenou 

stížnost. Povinný subjekt zřejmě nepochopil, co je po zrušení rozhodnutí GBR čj. 

335/r.2.e/2021/DS obsahem věty „věc se vrací k novému projednání“ a že je třeba nově 

projednat stížnost z 13. 7. 2021, nikoli žádost z 2. 9. 2020. 

3. Ve výrokové části rozhodnutí jako předmět řízení uvádí, že jde o částečné odmítnutí žádosti o 

poskytnutí informací ze dne 2. 9. 2020 v rozsahu osobních údajů uvedených ve strukturovaném 

životopise MgA. Kateřiny Melenové. V odůvodnění uvádí v 6. odstavci, že poskytl žadateli 

strukturovaný životopis MgA. Melenové s anonymizovanými osobními údaji v části osobních 

údajů subjektu životopisu a jejího otce, požadovaný v žádosti z 2. 9. 2020. 



Životopis poskytnutý 10. 9. 2020 sice obsahuje některé anonymizované údaje MgA. Melenové, 

ale jejího otce nikoli, nebyl však předmětem stížnosti. Proti anonymizaci nebyl podán žádný 

opravný prostředek. Stížnost z 13. 7. 2021 nebyla vedena proti informacím poskytnutým 19. 12. 

2020, ale pouze proti způsobu zveřejnění vyřízení žádosti dle § 5 odst. 3 InfZ a výroční zprávy o 

poskytování informací podle § 18 odst. 1 InfZ. 

Samotná žádost proto nemůže být předmětem řízení, protože opravné prostředky proti ní se 

týkaly příloh výběrového řízení, které povinný subjekt poskytl 27. 12. 2020 na základě rozhodnutí 

KUUK a tím bylo správní řízení ukončeno. 

4. Ve výrokové části rozhodnutí a v odstavci č. 9 odůvodnění se odvolává na ustanovení § 8a odst. 1 

InfZ, aniž by reflektoval, že nové projednání musí vycházet ze stavu v době jeho vydání a řídit se 

ustanovením § 8a odst. 2 InfZ (viz bod č. 10 rozhodnutí KUUK). 

5. Nadále platí námitka, že ve výrokové části rozhodnutí je pouze uvedeno, že se jedná o osobní 

údaje, není však uvedeno, o které anonymizované osobní údaje se jedná a že jde výslovně o 

informace poskytnuté na žádost, povinně zveřejněné na webu povinného subjektu. 

Pro informační hodnotu a věcnou správnost rozhodnutí o strukturovaném životopisu je typické, 

že výrok obsahuje nekonkrétní podobu „osobní údaje uvedené ve strukturovaném životopisu 

MgA. Kateřiny Melenové“, odstavec č. 6 odůvodnění „anonymizované osobní údaje v části 

osobních údajů subjektu životopisu a jejího otce“, odstavec 8 odůvodnění „osobní údaje 

v rozsahu jména, příjmení, adresy a data narození. V poskytnutém životopisu je ve skutečnosti 

začerněn pouze údaj datum narození, stav, kontakt, nikoli jméno, příjmení, jméno otce. Adresa 

není uvedena. 

Ve výroku nejsou uvedeny anonymizované údaje v dokumentech vyřízení žádosti 01-2020, která 

byla jako jediná na webu povinného subjektu zveřejněna v době podání stížnosti z 2. 7. 2020, 

směřující proti porušení ochrany osobních údajů dalších osob. 

6. K otázce posouzení slučitelnosti osobních údajů s původním účelem dle čl. 6 odst. 4 GDPR 

namítám, že vzhledem k chybnému uvedení účelu řízení a k nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro 

neuvedení konkrétních odmítaných osobních údajů ve výroku není posouzení fakticky možné. 

Povinný subjekt zcela pomíjí absurdnost formálního opsání návodu odvolacího orgánu na postup 

při odůvodnění rozhodnutí neposkytnout osobní údaje na str. 2 a 3 odvolání, když chybí 

materiální základ v podobě námitky žadatele proti anonymizaci některého z nich, protože ve 

výroku nebyly žádné uvedeny. Ve stížnosti jsem se naopak domáhal anonymizace svého jména 

jako žadatele a dalších osob v zveřejněných dokumentech. 

Obecně by pak při absenci této vady námitky směřovaly proti tvrzení o neslučitelnosti původního 

a nového účelu, přiměřenosti očekávání, negativního dopadu dalšího zpracování, kde bych 

prokázal opak, notabene by námitky naopak nezpochybňovaly anonymizaci všech údajů. 

 

 
S pozdravem 

 
 
 

Ing. Stanislav Děd 

Voskovcova 1075/49 

152 00 Praha 5 

nar. 23. 11. 1945 



Krajský úřad Ústeckého kraje 

Odbor kultury a památkové péče 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

 
Číslo jednací: 465/r.2.e/Va/2021/DS 

Vyřizuje: Lenka Varmusová 

Datum: 05.10.2021 

 

 
Postoupení odvolání proti Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb. 

 
Dne 2.7.2021 Galerie Benedikta Rejta v Lounech obdržela 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.309/r.2.e/Va/2021/DS. 

Dne 13.7.2021 obdržel povinný subjekt další stížnost, na kterou odpověděl dne 20.7.2021 pod 

č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS poskytnutím informace a rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti. 

Proti tomuto rozhodnutí podal Žadatel v zákonné lhůtě odvolání, které povinný subjekt dne 5.8.2021 

pod č. j. 364/r.2.e/Va/2021/DS postoupil zřizovateli. Ten dne 18. 8. 2021 pod č. j. KUUK/105386/2021 

věc vrátil bez věcného vyřízení stížnosti a dne 19.8.2021 pod č. j. KUUK/110012/2021/KP vydal 

Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí GBR a vrácení věci k novému projednání.  

Povinný subjekt obdržel dne 24.8.2021 stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, kterou 

dne 3.9.2021 pod č. j. 420/r.2.e/Va/2021/DS postoupil zřizovateli a dne 5.9.2021 vydal pod 

č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, proti 

kterému žadatel v zákonné lhůtě podal odvolání, ve kterém uvádí: 

 

1. Odvolací orgán v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí GBR uvádí, že rozhodl o odvolání, vydané 

rozhodnutí GBR se ruší a věc se vrací k novému projednání. Je zřejmé, že zrušením rozhodnutí 

jsou potvrzeny důvodné námitky odvolání, tzn. že stav věci před podáním odvolání není v 

souladu se zákonem. Nové vyřízení znamená nové poskytnutí informace podle žádosti nebo 

vydání rozhodnutí o jejím odmítnutí, příp. částečném odmítnutí. Povinný subjekt při novém 

vyřízení požadované informace nepodal, aniž by vydal takové rozhodnutí.  

2. Povinný subjekt ve výrokové části nového rozhodnutí o částečném odmítnutí uvádí předmět 

řízení nesprávně jako žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 9. 2020, a to na základě obsahu 

bodu 3. odůvodnění rozhodnutí odvolacího orgánu, proti kterému jsem podal výše uvedenou 

stížnost. Povinný subjekt zřejmě nepochopil, co je po zrušení rozhodnutí GBR čj. 

335/r.2.e/2021/DS obsahem věty „věc se vrací k novému projednání“ a že je třeba nově 

projednat stížnost z 13. 7. 2021, nikoli žádost z 2. 9. 2020.  

3. Ve výrokové části rozhodnutí jako předmět řízení uvádí, že jde o částečné odmítnutí žádosti o 

poskytnutí informací ze dne 2. 9. 2020 v rozsahu osobních údajů uvedených ve strukturovaném 

životopise MgA. Kateřiny Melenové. V odůvodnění uvádí v 6. odstavci, že poskytl žadateli 

strukturovaný životopis MgA. Melenové s anonymizovanými osobními údaji v části osobních 

údajů subjektu životopisu a jejího otce, požadovaný v žádosti z 2. 9. 2020.  

  



Životopis poskytnutý 10. 9. 2020 sice obsahuje některé anonymizované údaje MgA. Melenové, 

ale jejího otce nikoli, nebyl však předmětem stížnosti. Proti anonymizaci nebyl podán žádný 

opravný prostředek. Stížnost z 13. 7. 2021 nebyla vedena proti informacím poskytnutým 19. 12. 

2020, ale pouze proti způsobu zveřejnění vyřízení žádosti dle § 5 odst. 3 InfZ a výroční zprávy o 

poskytování informací podle § 18 odst. 1 InfZ.  

Samotná žádost proto nemůže být předmětem řízení, protože opravné prostředky proti ní se 

týkaly příloh výběrového řízení, které povinný subjekt poskytl 27. 12. 2020 na základě rozhodnutí 

KUUK a tím bylo správní řízení ukončeno.  

4. Ve výrokové části rozhodnutí a v odstavci č. 9 odůvodnění se odvolává na ustanovení § 8a 

odst. 1 InfZ, aniž by reflektoval, že nové projednání musí vycházet ze stavu v době jeho vydání a 

řídit se ustanovením § 8a odst. 2 InfZ (viz bod č. 10 rozhodnutí KUUK).  

5. Nadále platí námitka, že ve výrokové části rozhodnutí je pouze uvedeno, že se jedná o osobní 

údaje, není však uvedeno, o které anonymizované osobní údaje se jedná a že jde výslovně o 

informace poskytnuté na žádost, povinně zveřejněné na webu povinného subjektu.  

Pro informační hodnotu a věcnou správnost rozhodnutí o strukturovaném životopisu je typické, 

že výrok obsahuje nekonkrétní podobu „osobní údaje uvedené ve strukturovaném životopisu 

MgA. Kateřiny Melenové“, odstavec č. 6 odůvodnění „anonymizované osobní údaje v části 

osobních údajů subjektu životopisu a jejího otce“, odstavec 8 odůvodnění „osobní údaje v 

rozsahu jména, příjmení, adresy a data narození. V poskytnutém životopisu je ve skutečnosti 

začerněn pouze údaj datum narození, stav, kontakt, nikoli jméno, příjmení, jméno otce. Adresa 

není uvedena.  

Ve výroku nejsou uvedeny anonymizované údaje v dokumentech vyřízení žádosti 01-2020, která 

byla jako jediná na webu povinného subjektu zveřejněna v době podání stížnosti z 2. 7. 2020, 

směřující proti porušení ochrany osobních údajů dalších osob.  

6. K otázce posouzení slučitelnosti osobních údajů s původním účelem dle čl. 6 odst. 4 GDPR 

namítám, že vzhledem k chybnému uvedení účelu řízení a k nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro 

neuvedení konkrétních odmítaných osobních údajů ve výroku není posouzení fakticky možné. 

Povinný subjekt zcela pomíjí absurdnost formálního opsání návodu odvolacího orgánu na postup 

při odůvodnění rozhodnutí neposkytnout osobní údaje na str. 2 a 3 odvolání, když chybí 

materiální základ v podobě námitky žadatele proti anonymizaci některého z nich, protože ve 

výroku nebyly žádné uvedeny. Ve stížnosti jsem se naopak domáhal anonymizace svého jména 

jako žadatele a dalších osob v zveřejněných dokumentech.  

Obecně by pak při absenci této vady námitky směřovaly proti tvrzení o neslučitelnosti původního 

a nového účelu, přiměřenosti očekávání, negativního dopadu dalšího zpracování, kde bych 

prokázal opak, notabene by námitky naopak nezpochybňovaly anonymizaci všech údajů.  

 

Povinný subjekt navrhuje, aby Odvolání proti Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace podle zákona 106/1999 Sb. žadatele Ing. Stanislava Děda, narozeného dne 23. 11. 1945, 
bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5, bylo v plném rozsahu zamítnuto a Krajský úřad Ústeckého 
kraje rozhodnutí povinného potvrdil. 
 

  



V souladu se InfZ bude postoupeni odvolaní 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: Rozhodnutí o částečném odmítnutí 

 Odvolání proti rozhodnutí 

 

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 

http://www.gbr.cz/


Krajský úřad Ústeckého kraje 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

prostřednictvím 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech 
příspěvková organizace 
Pivovarská 34 
440 01 Louny 
(dále jen povinný subjekt) 

V Praze 7. 10. 2021 
 
 

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) 
 

Na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace podle InfZ jsem podal 24. 8. 2021 

pod ID 940582259 prostřednictvím povinného subjektu stížnost podle § 16a InfZ. Lhůta pro vyřízení 

stížnosti uplynula marně 15. 9. 2021. 

Z důvodu nečinnosti podávám proti postupu povinného subjektu podle § 16a InfZ opakovanou 

stížnost. 
 

 
S pozdravem 

 
 
 
 
 
 

Ing. Stanislav Děd 

Voskovcova 1075/49 

152 00 Praha 5 



Krajský úřad Ústeckého kraje 

Odbor kultury a památkové péče 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

 
Číslo jednací: 496/r.2.e/Va/2021/DS 

Vyřizuje: Lenka Varmusová 

Datum: 18.10.2021 

 

 
Postoupení opakované stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace 

podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Dne 2. 7. 2021 obdržel povinný subjekt stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., ke které se vyjádřil dne 10.7.2021 sdělením č. j. 309/r.2.e/Va/2021/DS. Na 
tento postup povinný subjekt obdržel další stížnost ze dne 13.7.2021, které plně vyhověl sdělením 
č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS ze dne 20. 7. 2021 obsahujícím poskytnutí informace a rozhodnutí 
o částečném odmítnutí žádosti. Proti tomuto obdržel povinný subjekt odvolání ze dne 21. 7. 2021, 
které dne 5.8.2021 postoupil pod č. j. 364/r.2.e/Va/2021/DS nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán toto 
odvolání vyřídil přípisy čj. KUUK/105386 a čj. KUUK/110012/2021/KP. 
 
Proti tomuto způsobu vyřízení podal stěžovatel podle § 16a InfZ stížnost, ve které uváděl: 

1. Rozdělení podání označeného jako odvolání na část stížnost (body 1-7) a část odvolání (bod 8) 
je v rozporu s ustanovením § 16a odst. 1 písm. c) InfZ, které uvádí, že stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace může podat žadatel „kterému byla informace podána částečně, 
aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.“  
Rozdělení provedl nadřízený orgán jednostranně a účelově, když v rozporu se skutečností zcela 
popřel souvislost s napadeným rozhodnutím explicitně vyjádřenou např. v bodech 1, 3, 4, 5, 6.  
Vzhledem k vydanému rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti bylo podání odvolání z 21. 7. 
2021 v souladu s ustanovením InfZ a Metodickým doporučením MV ČR k postupu povinných 
subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Praha 2015.  
2. Dodatečným rozdělením se nadřízený orgán snažil vytvořit prostor pro argument nesprávného 
postupu žadatele, spočívajícího v podání odvolání proti vyřízení předmětné stížnosti poskytnutím 
informace, které povinný subjekt učinil podle § 16a odst. 5. Upozorňuji na zákonnou podmínku 
stížnosti vyhovět zcela, kterou povinný subjekt nesplnil, jak je doloženo v odvolání.  
Dále upozorňuji na nesprávnou domněnku, že v tomto případě je přípustná pouze stížnost, 
protože jde o vyřizování žádosti podle § 16a InfZ. Povinný subjekt jistě vede v patrnosti, že pod 
jedním číslem jednacím bylo kromě poskytnutí informace vydáno i rozhodnutí o částečném 
odmítnutí žádosti, proti kterému bylo z důvodu podání částečné informace podáno 21. 7. 2021 
odvolání podle § 16 InfZ, které musí být vyřízeno jako celek. V odvolání uvádí žadatel nejen to, co 
rozhodnutí obsahuje, ale i to, co rozhodnutí neobsahuje a je zjištěno posouzením podané žádosti  
a poskytnuté informace. Účelové rozdělení odvolání provedl nadřízený orgán následně zcela 
jednostranným aktem.  

  



3. Nadřízený orgán v dokumentu Vrácení bez věcného vyřízení stížnosti uvádí, že „stížnost ze dne 
2. 7. 2021 byla vázána k žádostem ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021 Zde však pominula (v době 
podání stížnosti, tj. 2. 7. 2021 zákonná lhůta, dle § 16a odst. 3 InfZ, pro podání stížnosti na 
postup povinného subjektu ze strany žadatele.“  
Jde o nepravdivé tvrzení. Stížnost nebyla vedena proti vyřízení příslušných žádostí, ale pouze 
proti vadám ve zveřejnění informací o jejich vyřízení podle § 5 odst. 3 InfZ, což není totéž. Pro 
upozornění na vady zveřejnění není stanovena žádná lhůta, nehledě na to, že datum zveřejnění 
ani není známo.  
4. Nadřízený orgán nesprávně uvádí, že „před samotným vyřizováním stížnosti ze strany 
nadřízeného správního orgánu došlo ke zveřejnění předmětných žádostí, na které žadatel ve své 
stížnosti ze dne 2. 7. 2021 poukazuje.“ Vyřízení žádosti v bodě 1 bylo zveřejněno před tímto 
datem, žadatel nepoukazoval na nezveřejnění, ale na vady v zveřejnění osobních údajů.  
5. Nadřízený orgán nesprávně uvádí, že zjistil, že „během vyřizování stížnosti došlo k poskytnutí 
požadované informace povinným subjektem směrem k žadateli dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.“  
Materiál Poskytnutí informace byl zaslán na základě § 16 odst. 5 InfZ a neobsahuje všechny 
požadované informace.  
6. Nadřízený orgán uvádí, že „shledal, z výše uvedeného důvodu, stížnost za bezpředmětnou a 
vrací ji bez věcného vyřízení.“ Tento postup je zcela v rozporu s ustanovením § 16 odst. 4 InfZ pro 
vyřízení odvolání i § 16a odst. 6 InfZ, pro vyřízení stížnosti. Možnost vyřízení „vrácení bez 
věcného vyřízení“ není v InfZ uvedena, nadřízený orgán neuvádí žádné zákonné ustanovení, 
podle kterého k takovému závěru došel.  

 
Tuto stížnost povinný subjekt dne 3.9.2021 pod č. j. 420/r.2.e/Va/2021/DS postoupil nadřízenému 

orgánu. Ten se ke stížnosti dosud nevyjádřil. 

Povinný subjekt dne 11.10.2021 obdržel od stěžovatele opakovanou stížnost, která se váže ke stížnosti 

uvedené výše. 

 

V souladu se InfZ bude postoupení opakované 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 
 
 
Přílohy: Opakovaná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

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 

http://www.gbr.cz/
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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor kultury a památkové péče 

 
 

Datum: 18. října 2021 
Spisová značka: KUUK/105386/2021/KP 
Číslo jednací: KUUK/141105/2021/KP 
Vyřizuje/linka: Bc. Lenka Holavová/445 

Počet listů/příloh: 3/0 

 

 
ROZHODNUTÍ 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jako „odvolací orgán“) v 
souladu s ustanovením § 16 a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve spojení s ustanovením § 178  odst. 
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  
rozhodl  o  odvolání  pana  Ing.  Stanislava  Děda,  nar.  23.  listopadu.  1945,  bytem 
Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“ nebo „odvolatel“), ze dne 14. 9. 2021, 
proti rozhodnutí Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace (dále jen 
„povinný subjekt“) ze dne 3. 9. 2021, č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS o částečném odmítnutí žádosti o 
poskytnutí informace, 

 

t a k t o: 

 
 

Rozhodnutí povinného subjektu Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková 
organizace ze dne 3. 9. 2021, č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, o částečném odmítnutí žádosti 
o poskytnutí informace podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu p o t v r z u j e a 
o d v o l á n í s e z a m í t á. 

 

Odůvodnění 

I. 

1. Krajskému úřadu Ústeckého kraje bylo povinným subjektem (dopisem č. 
j.465/r.2.e./Va/2021/DS) předloženo odvolání žadatele proti rozhodnutí povinného subjektu 
ze dne 3. 9. 2021, č. j. 423/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 dne 2. 7. 2021  
podal u povinného subjektu stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle 
zák. č. 106/1999 Sb., která se týkala neplnění povinnosti v oblasti povinně 
zveřejňovaných informací a stěžovatel požaduje zajištění nápravy v uvedených bodech  
stížnosti. 

 

3. Povinný subjekt dne 8. 7. 2021, č. j. 309/r.2.e/Va/2021/DS odvolateli odpověděl na jeho  
stížnost a vysvětlil jednotlivé body stížnosti. 

 

4. Následně žadatel podal dne 13. 7. 2021 další stížnost na postup při vyřizování žádosti o 
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., která se týkala neplnění povinnosti v oblasti 
povinně zveřejňovaných informací. 
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5. Povinný  subjekt  dne  20.  7.  2021,  č.  j.  335/r.2.e/Va/2021/DS  opět  stížnost  vyřídil  a 
zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací. 

 

6. Následně žadatel podal dne 21. 7. 2021 odvolání proti rozhodnutí o částečném 
odmítnutí informace. 

 

7. Předložený dokument označený jako „Odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí 
žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb.“ byl v uvedených bodech 1. – 7. klasifikován jako 
stížnost na postup povinného subjektu. Body 1. – 7. stížnosti byly vyřízeny vrácením 
bez  věcného  vyřízení  stížnosti.  Žadatelova  stížnost  ze  dne  2.  7.  2021  byla  vázána k 
žádostem ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021. Zde však pominula (v době podání 
stížnosti, tj. 2. 7. 2021) zákonná lhůta, dle § 16a odst. 3 InfZ, pro podání stížnosti na 
postup povinného subjektu ze strany žadatele. 

 

8. Krajský  úřad  Ústeckého  kraje,  jako  odvolací  orgán  příslušný  podle  §  178  odst.  2 
správního řádu, přezkoumal předložený spisový materiál k postupu povinného subjektu při 
vyřizování žádosti ze dne 2. 7. 2021 a rozhodnutím č. j. KUUK/110012/2021 ze dne 
18. 8 2021 zrušil rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí poskytnutí 
informací dle InfZ a věc vrátil k novému projednání. 

 

9. Krajský úřad Ústeckého kraje jako nadřízený orgán obdržel dne 3. 9. 2021 postoupení 
stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace od povinného subjektu Galerie 
Benedikta Rejta, příspěvková organizace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  
přístupu k informacím. Stížnost žadatele Ing. Stanislava Děda je vedena proti rozhodnutí 
nadřízeného orgánu tedy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na základě výše uvedeného 
byla dne 10. 9. 2021 kompletní spisová složka k této věci předložena nadřízenému  orgánu  
ve  věcech  zákona  106/1999  Sb.,  kterým  je  Úřad  pro  ochranu osobních údajů. 

 

10. Povinný subjekt na základě rozhodnutí KÚÚK ze dne 18. 8. 2021 žádost o poskytnutí 
informace znovu projednal a vydal žadateli rozhodnutí o částečném odmítnutí o 
poskytování informací dne 3. 9. 2021. 

 

11. Dne 13. 10. 2021 obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje sdělení od Úřadu pro ochranu 
osobních údajů k žádosti o přezkumné řízení dle ustanovení § 16b zákona č. 106/1999 Sb.  
Úřad  konstatuje,  že  k zahájení  přezkumného  řízení  ve  věci  dotčeného  sdělení 
nadřízeného orgánu ze dne 18. 8. 2021 č. j. KUUK/110006/2021/KP, neshledal důvody,  
neboť nejsou splněny podmínky uvedené v ustanovení § 94 odst. 1 správního řádu a 
rozhodnutí nadřízeného orgánu č. j. KUUK/110012/2021/KP nelze přezkoumat z 
důvodu vyplývajícího z ustanovení § 94 odst. 2 věty třetí správního řádu. 

 

12. Následně žadatel podal dne 14. 9. 2021 odvolání proti rozhodnutí o částečném 
odmítnutí žádosti. Napadeným rozhodnutím povinný subjekt částečně odmítl 
poskytnout žadatelem požadované informace - osobní údaj s odkazem na ustanovení 
§ 15 odst. 1 InfZ v souběhu s ustanovením § 8a InfZ a čl. 6 odst. 4 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/676 ze dne 27. 4. 2016. 

 

II. 
 

13. Krajský  úřad  Ústeckého  kraje  se  v rámci  odvolacího  řízení  nejdříve  zabýval  svou 
věcnou příslušností k rozhodnutí o podaném odvolání a dále otázkou včasnosti jeho  
podání. 
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14. Krajský úřad Ústeckého kraje dovodil svou věcnou příslušnost k rozhodnutí o podaném 
odvolání,  a  to  s přihlédnutím  k předmětu  žádosti,  resp.  k povaze  požadovaných 
informací, jež nepochybně spadají do působnosti Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 
p. o. V této souvislosti je třeba s ohledem na ustanovení § 178 odst. 2 správního řádu 
konstatovat, že nadřízeným orgánem povinného subjektu je Krajský úřad Ústeckého 
kraje. 

 
15. Krajský úřad Ústeckého kraje dále konstatuje, že odvolání bylo podáno včas, tj. ve lhůtě  

stanovené § 83 odst. 1 správního řádu. 
 

III. 
 

16. V  řešeném  případě  povinný subjekt  akceptoval námitku,  že  v části  nadepsané  jako 
odůvodnění se omezil pouze na prosté konstatování o anonymizaci osobních údajů, 
aniž by blíže konkretizoval zákonné povinnosti při ochraně osobních údajů a uvedl  
důvody, které ho vedli jako správce osobních údajů k částečnému odmítnutí poskytnutí 
informací týkajících se omezení z důvodu ochrany osobních údajů. Původní rozhodnutí  o 
částečném odmítnutí žádosti č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS ze dne 20. 7. 2021, tak bylo  
změněno a precizováno tím, že se odmítají osobní údaje uvedené ve strukturovaném  
životopise MgA. Kateřiny Melenové. 

 
17. Vzhledem k výše uvedenému lze uzavřít, že povinný subjekt postupoval při vyřízení 

odvolatelova podání ze dne 21. 7. 2021 v souladu se zákonem. 

 

IV. 
 

18. Krajský úřad Ústeckého kraje přezkoumal na základě podaného odvolání napadené  
rozhodnutí v mezích daných § 89 odst. 2 správního řádu a dospěl k závěru, že podané 
odvolání není důvodné. Vycházel přitom z následujících skutečností. 

 
19. Žadatel v odvolání ze dne 14. 9. 2021 povinnému subjektu vytýká, že v rozhodnutí uvádí  

nesprávně předmět řízení jako žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 9. 2020 a nadále 
platí, že ve výrokové části rozhodnutí je pouze uvedeno, že se jedná o osobní údaje, 
není však uvedeno, o které anonymizované osobní údaje se jedná a že jde výslovně o 
informace poskytnuté na žádost, povinně zveřejňované na webu povinného subjektu. 

 
20. Po posouzení obsahu žadateli poskytnutých dokumentů odvolací orgán ověřil, že 

anonymizováno bylo datum narození, stav a kontakt v životopise paní MgA. Kateřiny 
Melenové ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje Galerie Benedikta Rejta v 
Lounech., p. o. 

 
21. Krajský úřad Ústeckého kraje se přiklání k názoru povinného subjektu, že datum 

narození, stav a kontakt jmenované osoby v životopisu má povahu osobního údaje ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, podle kterého platí, že 
osobními údaji jsou „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, 
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, 
například jméno, identifikační číslo, lokální údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či 
více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní 
nebo společenské identity této fyzické osoby.“ Datum narození, stav a kontakt v 
životopisu je přiřazen ke jménu a příjmení dotčené osoby, a je tedy jednoznačně  spjat  s 
ředitelkou  organizace.  Jedná  se  tedy  o  údaj  vypovídající  o 
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identifikované  fyzické  osobě  ve  smyslu  čl.  4  odst.  1  obecného  nařízení  o  ochraně 
osobních údajů. 

 
22. Dále je třeba posoudit, zda je v tomto případě dán zákonný důvod zpracování osobních 

údajů. Konkrétně lze uvažovat o plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c/ 
nařízení ve spojení s § 8a odst. 2 InfZ, dle kterého platí, že „Povinný subjekt poskytne 
osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, 
které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo 
pracovním zařazení.“ 

 
23. Ředitelku příspěvkové organizace je třeba považovat za zaměstnance veřejné správy, 

protože  je  zaměstnancem  ve  smyslu  nařízení  vlády  č.  341/2017  Sb.,  o  platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.  
Zaměstnancům příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky je 
zpravidla  vyplácena  odměna  zcela  nebo  převážně  z  veřejných  zdrojů.  Příspěvkové 
organizace obcí a krajů tak lze v obecné rovině považovat za vykonavatele 
nevrchnostenské veřejné správy. Z výroční zprávy o činnosti Galerie Benedikta Rejta v 
Lounech, p. o. vyplývá, že její činnost spočívá v ochraně sbírek muzejní povahy dle  
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších 
předpisů, které se snaží získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně 
zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti. 

 
24. V rámci tzv. testu proporcionality je však třeba poměřovat dotčená základní práva – 

práva na informace a práva na ochranu osobních údajů, přičemž je třeba zohlednit účel 
zákona  o  svobodném  přístupu  k  informacím.  Účelem  žadatele  patrně  nebylo  získat 
datum narození, stav a kontakt jmenované ředitelky galerie. 

 
25. Povinný subjekt proto žádost vyřídil správně, když žadateli poskytl jím 

požadované dokumenty se začerněnými osobními údaji – datum narození, stav a 
kontakt. 

 
26. Nadřízený orgán nepovažuje za relevantní žadatelovu námitku, že povinný subjekt ve 

výroku  rozhodnutí  neuvedl,  o  které  anonymizované  osobní  údaje  se  jedná,  neboť 
„dodatečná náprava“ vydáním dalšího (správního) rozhodnutí dle § 15 odst. 1 InfZ by 
byla   pouze   formálním   krokem,   jenž   by   na   vyřízení   předmětného   informačního 
požadavku neměl vliv. 

 
27. Nicméně je nutné zdůraznit, že dle ustálené judikatury by měl povinný subjekt v případě 

odmítnutí poskytnutí osobních údajů konkrétně ve výroku rozhodnutí uvést, čeho se 
částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informace týká. V řešené kauze však vzhledem k 
povaze poptávaných a výše zmíněných skutkových okolností dospěl nadřízený orgán k 
závěru, že nedostatek formy odmítnutí příslušných částí nepředstavuje zásadní vadu v 
postupu povinného subjektu, jež by mohla zpochybnit důvodnost neposkytnutí 
informací. 

 
28. Krajský úřad Ústeckého kraje dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí povinného  

subjektu a řízení, které jeho vydání předcházelo, neodporují právním předpisům. Dle § 90 
odst. 5 správního řádu bylo tudíž odvolání zamítnuto a rozhodnutí potvrzeno. 
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Poučení 
 

Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a dle § 91 odst. 1 správního řádu se proti němu nelze dále 
odvolat. 

 
 
 
 

 
Mgr. Jana Kuráňová 
pověřená vedením odboru kultury a památkové péče 

 

Rozdělovník 
 

1. Rozhodnutí po jeho vydání bude doručeno povinnému subjektu (do datové schránky) 
– Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny. 

 

2. Rozhodnutí bude po nabytí právní moci a jejím vyznačení zasláno povinnému subjektu  
(doporučeně s dodejkou) - Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 
29/34, 440 01 Louny. 

 

3. Rozhodnutí bude oznámeno odvolateli (do datové schránky) - Ing. Stanislav Děd, 
bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5 – Hlubočepy 

4. Rozhodnutí zůstává součástí kopie spisu uložené u Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
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Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor kultury a památkové péče 

 
 

Datum: 25. října 2021 
Spisová značka: KUUK/105386/2021/KP 
Číslo jednací: KUUK/144804/2021/KP 
Vyřizuje/linka: Bc. Lenka Holavová/445 
Počet listů/příloh: 1/0 

 

Postoupení opakované stížnosti ze dne 24. 8. 2021 na postup při vyřizování žádosti o 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Dne 19. 10. 2021 obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje podání nazvané „Postoupení 
opakované stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

K celé věcí sdělujeme: 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje jako nadřízený orgán obdržel dne 3. 9. 2021 postoupení stížnosti na 
postup při vyřizování žádosti o informace od povinného subjektu Galerie Benedikta Rejta, 
příspěvková organizace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
Stížnost žadatele Ing. Stanislava Děda ze dne 24. 8. 2021 byla vedena proti rozhodnutí 
nadřízeného orgánu tedy Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 
 

Na základě výše uvedeného Krajský úřad Ústeckého kraje předal dne 10. 9. 2021 kompletní 
spisovou složku k této věci nadřízenému orgánu ve věcech zákona 106/1999 Sb., kterým je  Úřad 
pro ochranu osobních údajů. 

 

Sdělení k přezkumnému řízení vydal v dané věci Úřad pro ochranu osobních údajů dne 13. 
10. 2021. Sdělení dle rozdělovníku obdržel žadatel pan Stanislav Děd, Krajský úřad Ústeckého kraje 
a Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. 

 
Stížnost byla tedy vyřízena. 

S pozdravem 

Mgr. Jana Kuráňová 
pověřená vedením odboru kultury a památkové péče 

 
 

Rozdělovník 
 

1. Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny. (do 
datové schránky) 

 

2. Ing. Stanislav Děd, bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5 – Hlubočepy (do datové 
schránky) 
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Krajský úřad Ústeckého kraje  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem 
  
prostřednictvím  
 
Galerie Benedikta Rejta v Lounech  
příspěvková organizace  
Pivovarská 34  
440 01 Louny  
 

V Praze 26.11.2021  
 
Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ)  
 
Dne 15. 9. 2021 jsem Galerii Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 34, 440 01 Louny 
(dále jen „povinný subjekt“) zaslal pod ID 947316326 odvolání proti rozhodnutí o částečném 
odmítnutí žádosti o podání informace podle InfZ.  
 
Ve věci jsem dosud neobdržel žádné vyřízení. 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Stanislav Děd 

Voskovcova 1075/49 

152 00 Praha 5 



Krajský úřad Ústeckého kraje 

Odbor kultury a památkové péče 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

 
Číslo jednací: 582/r.2.e/Va/2021/DS 

Vyřizuje: Lenka Varmusová 

Datum: 06.12.2021 

 

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

 
Dne 2. 7. 2021 obdržel povinný subjekt stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., ke které se vyjádřil dne 8.7.2021 sdělením č. j. 309/r.2.e/Va/2021/DS. Na tento 
postup povinný subjekt obdržel stížnost ze dne 13.7.2021, které plně vyhověl sdělením 
č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS ze dne 20. 7. 2021 obsahujícím poskytnutí informace a rozhodnutí 
o částečném odmítnutí žádosti. Proti tomuto obdržel povinný subjekt odvolání ze dne 21. 7. 2021, 
které dne 5.8.2021 postoupil pod č. j. 364/r.2.e/Va/2021/DS nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán toto 
odvolání vyřídil přípisy čj. KUUK/105386 a čj. KUUK/110012/2021/KP. Dne 24.8.2021 obdržel povinný 
subjekt stížnost, kterou dne 3.9.2021 postoupil pod č. j. 420/r.2.e/Va/2021/DS nadřízenému orgánu.  
Dne 5.9.2021 vydal povinný subjekt pod č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS Rozhodnutí o částečném odmítnutí 
žádosti. Dne 20.9.2021 povinný subjekt obdržel dvě Odvolání proti Rozhodnutí o částečném odmítnutí 
žádosti. Po kontrole zjistil, že obě odvolání jsou totožná. Toto odvolání postoupil dne 5.10.2021 pod 
č. j.  465/r.2.e/Va/2021/DS nadřízenému orgánu. 
Dne 11.10.2021 obdržel povinný subjekt opakovanou Stížnost na postup při vyřizování žádosti 
o informace, kterou dne 18.10.2021 postoupil pod č. j. 496/r.2.e/Va/2021/DS nadřízenému orgánu. Ten 
svým sdělením č. j. KUUK/144804/2021/KP ze dne 25.10.2021 stížnost vyřídil. 
Dne 20.10.2021 povinný subjekt obdržel Rozhodnutím č. j. KUUK/141105/2021/KP, kde nadřízený orgán 
postup povinného subjektu potvrzuje a odvolání zamítá. 
Dne 29.11.2021 povinný subjekt obdržel Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, ve které 
stěžovatel uvádí: 

„Dne 15. 9. 2021 jsem Galerii Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 34, 440 01 
Louny (dále jen „povinný subjekt“) zaslal pod ID 947316326 odvolání proti rozhodnutí o 
částečném odmítnutí žádosti o podání informace podle InfZ.  Ve věci jsem dosud neobdržel 
žádné vyřízení.“ 

 
Povinný subjekt uvádí, že odvolání zaslané pod ID 947316326 bylo vyřízeno Rozhodnutím o částečném 

odmítnutí žádosti pod č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS. Odvolatel zaslal dvě totožná odvolání. 

V souladu se InfZ bude postoupení stížnosti zveřejněno také na webových stránkách Galerie Benedikta 

Rejta v Lounech – www.gbr.cz. 

  

http://www.gbr.cz/


 

 

 
……………………………………………… 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 

příspěvková organizace 

MgA. Kateřina Melenová, ředitelka 
 
 
Přílohy: Odvolání proti rozhodnutí o část. odmítnutí žádosti uložené u povinného subjektu pod č. j. 

 445/r.2.e/Va/2021/DS 

 Odvolání proti rozhodnutí o část. odmítnutí žádosti uložené u povinného subjektu pod č. j. 

 446/r.2.e/Va/2021/DS 

 Postoupení odvolání 

Rozhodnutí KÚÚK 

 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

 

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 



 

 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor kultury a památkové péče 

 

Datum: 13. prosince 2021 
Spisová značka: KUUK/166662/2021/KP 
Číslo jednací: KUUK/169646/2021/KP 
UID: kuukescd3b93c 
Vyřizuje/linka: Bc. Lenka Holavová/445 

Počet listů/příloh: 1/0 

 

Vrácení bez věcného vyřízení stížnosti 
 

Vážení, 
 

 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje byla dne 6. 12. 2021 předložena stížnost ze dne 26. 11. 
2021 žadatele Ing. Stanislava Děda, bytem Voskovcova 1075/49, Praha na postup při 
vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) povinným 
subjektem Galerií Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 
34, Louny (dále jen „povinný subjekt). Žadatel se ve své stížnosti domáhá vyřízení odvolání 
ze dne 15. 9. 2021, které zaslal povinnému subjektu pod ID 947316326. 

 
Krajský úřad Ústeckého kraje jako nadřízený orgán podle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, zjistil, že žadatel Ing. Stanislav Děd dne 15. 9. 2021 zaslal 
povinnému subjektu dvě totožná odvolání ID 947316326 a ID 947762595 (označeno povinným 
subjektem jako duplicitní). Odvolání ID 947316326 bylo vyřízeno rozhodnutím odvolacího 
orgánu ze dne 18. 10. 2021 č. j. KUUK/105386/2021. 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje jako nadřízený orgán podle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, tedy zjistil, že během vyřizování odvolání došlo k rozhodnutí 
odvolacího orgánu směrem k žadateli dle § 16 odst. 3 InfZ. 

 
Nadřízený správní orgán shledal, z výše uvedeného důvodu, stížnost za bezpředmětnou a 
vrací ji bez věcného vyřízení. 

 

S pozdravem 
 

 
Mgr. Jana Kuráňová 
pověřená vedením odboru kultury a památkové péče 

 
 

Rozdělovník 
 

1. Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny 
(do datové schránky) 

2. Ing. Stanislav Děd, bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5 – Hlubočepy (do datové 
schránky) 
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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor kultury a památkové péče 

Datum: 22. 2. 2022 
Spisová značka: KUUK/105386/2021/KP 
Číslo jednací: KUUK/031888/2022/KP 
Vyřizuje/linka: Bc. Lenka Holavová/445 

Počet listů/příloh: 3/0 

 

 
ROZHODNUTÍ 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jako „odvolací orgán“) v 
souladu s ustanovením § 16 a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve spojení s ustanovením § 178  odst. 
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  
rozhodl  o  odvolání  pana  Ing.  Stanislava  Děda,  nar.  23.  listopadu.  1945,  bytem 
Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“ nebo „odvolatel“), ze dne 14. 9. 2021, 
proti rozhodnutí Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace (dále jen 
„povinný subjekt“) ze dne 3. 9. 2021, č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS o částečném odmítnutí žádosti o 
poskytnutí informace, 

 

t a k t o: 
 

Rozhodnutí povinného subjektu Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková 
organizace ze dne 3. 9. 2021, č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, o částečném odmítnutí žádosti 
o poskytnutí informace podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, s e r u š í 
a v ě c s e v r a c í povinnému subjektu – Galerii Benedikta Rejta v Lounech, 
příspěvková organizace k novému projednání. 

 
 

Odůvodnění 
 

Na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů Čj. UOOU-03924/21-9 ze dne 8. 
února 2022, kterým rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 18. 10. 2021, čj. 
KUUK/141105/2021/KP, sp. zn. KUUK/105386/2021/KP ve věci odvolání Ing. Stanislava 
Děda, nar. 23. 11. 1945, bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5, zrušil a věc vrátil k 
novému projednání správnímu orgánu druhého stupně – Krajskému úřadu Ústeckého 
kraje, byla věc znovu projednána. 

 

I. 
 

Žadatel podal dne 2. 7. 2021 u povinného subjektu stížnost na postup povinného subjektu, 
týkající se neplnění povinnosti v oblasti povinně zveřejňování informací, na kterou povinný  subjekt 
reagoval sdělením zde dne 8. 7. 2021, č.j. 309/r.2.e/Va/2021/DS. Žadatel následně podal dne 
13. 7. 2021 další stížnost, která se opět týkala postupu povinného subjektu v oblasti povinně  
zveřejňovaných  informací,  kterou  povinný  subjekt  vyřídil  dne  20.  7.  2021  pod  č.j. 
335/r.2.e/Va/2021/DS. K tomuto přípisu pak povinný subjekt připojil rozhodnutí o částečném  
odmítnutí žádosti. Žadatel podal proti tomuto rozhodnutí dne 21. 7. 2021 odvolání. Odvolací 
orgán posoudil žadatelovo podání z 21. 7. 2021 a dospěl k závěru, že se v bodech 1–7 jedná 
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o stížnost na postup povinného subjektu a v těchto bodech byla žadatelova stížnost vyřízena 
sdělením ze dne 18. 8. 2021, č.j. KUUK/11006/2021, kterým odvolací orgán tuto stížnost vrátil  
bez věcného vyřízení. Odvolací orgán dále dospěl k závěru, že v dalších bodech odvolání se 
žadatel odkazuje na stížnost ze dne 2. 7. 2021 (vztahující se k žádostem ze dne 2. 9. 2020 a 
13. 5. 2021), přičemž v tomto případě uplynula zákonná lhůta pro podání stížnosti dle § 16a odst. 
3 zákona č. 106/1999 Sb. Odvolací orgán tak rozhodnutím ze dne 18. 8. 2021, č.j. 
KUUK/110012/2021, zrušil rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti z 
přípisu ze dne 20. 7. 2021 a věc vrátil k novému projednání. Povinný subjekt rozhodl o 
žadatelově žádosti ze dne 2. 9. 2020 znovu dne 3. 9. 2021, pod č.j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, kdy ji 
opět částečně odmítl. Žadatel podal dne 3. 9. 2021 stížnost, která byla nadřízeným orgánem 
posouzena jako podnět k provedení přezkumného řízení, neboť byla mířena na rozhodnutí 
nadřízeného orgánu. Nadřízený orgán žadatelův podnět postoupil dne 10. 9. 2021 Úřadu pro 
ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“). 

 
Úřad žadatelův podnět k přezkumnému řízení vyřídil dne 13. 10. 2021 sdělením č.j. UOOU- 
03924/21-6  o  nezahájení  přezkumného  řízení.  Úřad  ve  sdělení  uvedl,  že  „ochrany  před 
porušením povinnosti zveřejnit informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. se nelze domáhat 
prostřednictvím stížnosti ve smyslu § 16a téhož zákona, nebo taková stížnost není přípustná.“ 

 
Žadatel však v mezidobí podal dne 14. 9. 2021 odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu 
o částečném odmítnutí ze dne 3. 9. 2021, č.j. 423/r.2.e/Va/2021/DS. O žadatelově odvolání  
rozhodl odvolací orgán dne 18. 10. 2021, č.j. KUUK/1411052021/KP, kdy rozhodnutí 
povinného subjektu potvrdil a žadatelovo odvolání zamítl. V návaznosti na to podal žadatel 
dne 1. 12. 2021 podnět k provedení přezkumného řízení, který odvolací orgán postoupil Úřadu 
dne 6. 12. 2021, č.j. KUUK/16679/2021/KP. 

 

Úřadu pro ochranu osobních údajů rozhodnutím Čj. UOOU-03924/21-9 ze dne 8. února 2022, 
rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 18. 10. 2021, čj. KUUK/141105/2021/KP, 
sp. zn. KUUK/105386/2021/KP ve věci odvolání Ing. Stanislava Děda, nar. 23. 11. 1945, bytem 
Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5, zrušil a věc vrátil k novému projednání správnímu 
orgánu druhého stupně – Krajskému úřadu Ústeckého kraje. 

 
V rámci nového projednání konstatoval Úřad, že odvolací orgán by si ovšem měl nejprve 
ujasnit, co je předmětem odvolacího řízení a jaké řízení mu bezprostředně předcházelo. 

 

II. 
 
 

Krajský  úřad  Ústeckého  kraje  se  v rámci  odvolacího  řízení  nejdříve  zabýval  svou  věcnou 
příslušností k rozhodnutí o podaném odvolání a dále otázkou včasnosti jeho podání. 

 

Krajský  úřad  Ústeckého  kraje  dovodil  svou  věcnou  příslušnost  k rozhodnutí  o  podaném 
odvolání, a to s přihlédnutím k předmětu žádosti, resp. k povaze požadovaných informací, jež  
nepochybně spadají do působnosti Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. V této souvislosti je 
třeba s ohledem na ustanovení § 178 odst. 2 správního řádu konstatovat, že nadřízeným 
orgánem povinného subjektu je Krajský úřad Ústeckého kraje. 

 

Krajský  úřad  Ústeckého  kraje  dále  konstatuje,  že  odvolání  bylo  podáno  včas,  tj.  ve  lhůtě 
stanovené § 83 odst. 1 správního řádu. 
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III. 
 

Žadatel ve svém odvolání uplatnil následující námitky: 
 

1. Odvolací orgán v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí GBR uvádí, že rozhodl o odvolání, 
vydané rozhodnutí GBR se ruší a věc se vrací k novému projednání. Je zřejmé, že 
zrušením rozhodnutí jsou potvrzeny důvodné námitky odvolání, tzn. že stav věci před  
podáním   odvolání   není   v souladu   se   zákonem.   Nové   vyřízení   znamená   nové 
poskytnutí informace podle žádosti nebo vydání rozhodnutí o jejím odmítnutí, příp. 
částečném  odmítnutí.  Povinný  subjekt  při  novém  vyřízení  požadované  informace 
nepodal, aniž by vydal takové rozhodnutí. 

2. Povinný subjekt ve výrokové části nového rozhodnutí o částečném odmítnutí 
uvádí předmět řízení nesprávně jako žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 9. 
2020, a to na základě obsahu bodu 3. odůvodnění rozhodnutí odvolacího orgánu, 
proti kterému jsem podal výše uvedenou stížnost. Povinný subjekt zřejmě 
nepochopil, co je po zrušení rozhodnutí GBR čj. 335/r.2.e/2021/DS obsahem věty 
„věc se vrací k novému projednání“ a že je třeba nově projednat stížnost z 13. 7. 
2021, nikoli žádost z 2. 9. 2020. 

3. Ve výrokové části rozhodnutí jako předmět řízení uvádí, že jde o částečné odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informací ze dne 2. 9. 2020 v rozsahu osobních údajů uvedených  ve 
strukturovaném životopise MgA. Kateřiny Melenové. V odůvodnění uvádí v 6. odstavci, 
že poskytl žadateli strukturovaný životopis MgA. Melenové s anonymizovanými 
osobními údaji v části osobních údajů subjektu životopisu a jejího otce, požadovaný v 
žádosti z 2. 9. 2020. Životopis poskytnutý 10. 9. 2020 sice obsahuje některé 
anonymizované údaje MgA. Melenové, ale jejího otce nikoli, nebyl však předmětem  
stížnosti.  Proti  anonymizaci  nebyl  podán  žádný  opravný  prostředek. Stížnost z 13. 
7. 2021 nebyla vedena proti informacím poskytnutým 19. 12. 2020, ale pouze proti 
způsobu zveřejnění vyřízení žádosti dle § 5 odst. 3 InfZ a výroční zprávy o poskytování 
informací podle § 18 odst. 1 InfZ. Samotná žádost proto nemůže být předmětem  řízení,  
protože  opravné  prostředky  proti  ní  se  týkaly  příloh  výběrového řízení, které povinný 
subjekt poskytl 27. 12. 2020 na základě rozhodnutí KUUK a tím bylo správní řízení 
ukončeno. 

4. Ve výrokové části rozhodnutí a v odstavci č. 9 odůvodnění se odvolává na stanovení § 8a 
odst. 1 InfZ, aniž by reflektoval, že nové projednání musí vycházet ze stavu v době  jeho 
vydání a řídit se ustanovením § 8a odst. 2 InfZ (viz bod č. 10 rozhodnutí KUUK). 

5. Nadále platí námitka, že ve výrokové části rozhodnutí je pouze uvedeno, že se jedná o 
osobní údaje, není však uvedeno, o které anonymizované osobní údaje se jedná a že 
jde výslovně o informace poskytnuté na žádost, povinně zveřejněné na webu povinného 
subjektu. Pro informační hodnotu a věcnou správnost rozhodnutí o strukturovaném 
životopisu je typické, že výrok obsahuje nekonkrétní podobu „osobní údaje uvedené ve 
strukturovaném životopisu MgA. Kateřiny Melenové“, odstavec č. 6 odůvodnění 
„anonymizované osobní údaje v části osobních údajů subjektu životopisu a jejího otce“, 
odstavec 8 odůvodnění „osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, adresy a data narození. 
V poskytnutém životopisu je ve skutečnosti začerněn pouze údaj datum narození, 
stav, kontakt, nikoli jméno, příjmení, jméno otce. Adresa není uvedena. Ve výroku 
nejsou uvedeny anonymizované údaje v dokumentech vyřízení žádosti 01-2020, která 
byla jako jediná na webu povinného subjektu zveřejněna v době podání stížnosti z 2. 7. 
2020, směřující proti porušení ochrany osobních údajů dalších osob. 

6. K otázce posouzení slučitelnosti osobních údajů s původním účelem dle čl. 6 odst. 4 
GDPR    namítám,    že    vzhledem    k    chybnému    uvedení    účelu    řízení    a    k 
nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro neuvedení konkrétních odmítaných osobních 
údajů ve výroku není posouzení fakticky možné. Povinný subjekt zcela pomíjí 
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absurdnost formálního opsání návodu odvolacího orgánu na postup při odůvodnění 
rozhodnutí neposkytnout osobní údaje na str. 2 a 3 odvolání, když chybí materiální 
základ v podobě námitky žadatele proti anonymizaci některého z nich, protože ve 
výroku nebyly žádné uvedeny. Ve stížnosti jsem se naopak domáhal anonymizace 
svého jména jako žadatele a dalších osob v zveřejněných dokumentech. Obecně by 
pak při absenci této vady námitky směřovaly proti tvrzení o neslučitelnosti původního a 
nového účelu, přiměřenosti očekávání, negativního dopadu dalšího zpracování, kde bych 
prokázal opak, notabene by námitky naopak nezpochybňovaly anonymizaci všech 
údajů. 

 
IV. 

 

K jednotlivým námitkám žadatele odvolací orgán uvádí: 

Ad 1. Odvolací orgán shledává žadatelovu námitku jako důvodnou. Povinný subjekt 
v novém vyřízení celé věci se řádně nevypořádal se všemi námitkami, které žádatel ve své 
stížnosti ze dne 2. 7. 2021 uplatňoval. Pokud by se povinný subjekt zabýval žadatelovými 
námitkami, mohl by vyjasnit samotný předmět řízení, kterým rozhodně nemůže být vyřízení 
žádosti ze dne 2. 9. 2020, jak uvádí povinný subjekt v záhlaví rozhodnutí ze dne 3. 9. 2021, 
č.j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, neboť toto řízení bylo formálně ukončeno rozhodnutí nadřízeného 
orgánu ze dne 18. 1. 2021, č.j. KUUK/9173/2020/KP o žadatelově stížnosti. 

 

Ad 2. Odvolací orgán shledává žadatelovu námitku jako důvodnou. Ze spisového 
materiálu   vyplývá,   že   předmětem   řízení,   které   bezprostředně   předcházelo   rozhodnutí 
povinného subjektu ze dne 3. 9. 2021, č.j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, který žadatel napadl dne 14. 
9. 2021 odvoláním, nebyla otázka vyřízení žádostí ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021, ale stížnost 
ze dne 13. 7. 2021. Předmětem předchozího řízení bylo porušení ust. § 5 odst. 3 zákona č. 
106/1999 Sb. 

 

Ad 3. Odvolací orgán shledává žadatelovu námitku jako důvodnou. Z obsahu námitky 
odvolatele  vyplývá,  že  stížností  ze  dne  2.  7.  2021  žadatel  nenapadal  způsob  vyřízení 
příslušných žádosti ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021, ale jejím prostřednictvím chtěl upozornit na 
vady, které měl způsobit povinný subjekt při zveřejnění způsobu vyřízení těchto žádostí podle § 5 
odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Poskytnutý životopis ředitelky Galerie Benedikta Rejta v 
Lounech MgA. Melenové s anonymizovanými údaji nebyl však předmětem stížnosti ze  dne 2. 7. 
2021. 

 

Ad 4. 5. a 6. které se týkají otázky anonymizace osobních údajů, odvolací orgán konstatuje, 
že žadatelova námitka je důvodná a povinný subjekt pokud dospěje k závěru, že předmětem 
rozhodnutí je anonymizace poskytnutého dokumentu, měl by se ve svém rozhodnutí ve 
výrokové části uvést, jakých osobních údajů v dokumentu se anonymizace týká a v 
odůvodnění být řádně zdůvodněna. 

 
V. 

 

Ze spisového materiálu vyplývá, že předmětem řízení, které bezprostředně předcházelo 
rozhodnutí povinného subjektu ze dne 3. 9. 2021, č.j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, který žadatel 
napadl dne 14. 9. 2021 odvoláním, nebyla otázka vyřízení žádostí ze dne 2. 9. 2020 a 13. 
5. 2021. Z obsahu námitky odvolatele č. 3 vyplývá, že stížností ze dne 2. 7. 2021 žadatel 
nenapadal způsob vyřízení příslušných žádosti ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021, ale jejím 
prostřednictvím chtěl upozornit na vady, které měl způsobit povinný subjekt při zveřejnění 
způsobu vyřízení těchto žádostí podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 
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Předmětem předchozího řízení bylo porušení ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nikoli 
nové řízení o poskytnutí informace a vydání rozhodnutí o částečném poskytnutí informace, 
jak provedl povinný subjekt dne 20. 7. 2021. 

Odvolací orgán konstatuje, že ochrana před porušením povinnosti zveřejnit informace podle § 
5 citovaného zákona se nelze domáhat prostřednictvím stížností ve smyslu § 16a zákona  č.  
106/1999  Sb.,  neboť  taková  stížnost  není  přípustná.  Povinnosti  zveřejňovat informace 
podle ustanovení § 5 téhož zákona neodpovídá žádné veřejné subjektivní právo konkrétní 
fyzické nebo právnické osoby, tudíž ochrana prostřednictvím opravných prostředků podle 
zákona č. 106/1999 Sb., tedy stížností podle § 16a téhož zákona, není přípustná. Z téhož 
důvodu není přípustná ani stížnost podle § 175 správního řádu. Dohled nad plněním těchto 
povinností je tudíž plně v rámci organizačních vztahů povinného subjektu – zde dohled 
vykonává zřizovatel. Každá fyzická či právnická osoba tedy může dát příslušnému orgánu či 
subjektu podnět na prověření, zda jsou povinnosti podle § 5 plněny, nemá však 
vynutitelný nárok na zahájení řízení k tomuto prověření. 

Povinný subjekt  by si měl při novém  projednání  věci nejprve ujasnit,  co je předmětem 
řízení podání žadatele ze dne 13. 7. 2021 a jaké řízení mu bezprostředně předcházelo (tj. 
počínaje stížností ze dne 2. 7. 2021). Pokud povinný subjekt dospěje k závěru, že předmětem  
řízení  je  anonymizace  poskytnutého  dokumentu,  měl  by  se  ve  svém rozhodnutí 
zaměřit na přesné označení anonymizovaných osobních údajů a jejich řádné zdůvodnění. 

V předmětném rozhodnutí odvolacího orgánu nebyl užit institut tzv. informačního příkazu dle 
ustanovení § 16 odst. 4 informačního zákona, jelikož v daném případě je nepochybné, že 
zákonné podmínky pro tento postup nejsou splněny. 

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Krajský úřad Ústeckého kraje tak, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 
 

Poučení 
 

Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a dle § 91 odst. 1 správního řádu se proti němu nelze 
dále odvolat. 

 
Mgr. Jana Kuráňová 
pověřená vedením odboru kultury a památkové péče 

 
 

 
Rozdělovník 

 
1. rozhodnutí po jeho vydání bude doručeno povinnému subjektu (do datové schránky) – 

Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny. 
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2. Rozhodnutí bude po nabytí právní moci a jejím vyznačení zasláno povinnému subjektu  
(doporučeně s dodejkou) - Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 
29/34, 440 01 Louny. 

 

3. Rozhodnutí bude oznámeno odvolateli (do datové schránky) - Ing. Stanislav Děd, 
bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5 – Hlubočepy 

 

4. Rozhodnutí zůstává součástí kopie spisu uložené u Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
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Galerie Benedikta Rejta v Lounech 

IČO: 00360724 

Pivovarská 34, 440 01 Louny 

 

 

Číslo jednací:  106/r.2.e/Va/2022/DS 

Vyřizuje:  Lenka Varmusová 

Datum:   24.02.2022 

 

Vážený pane, 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů rozhodnutím Čj. UOOU-03924/21-9 ze dne 8. února 2022 rozhodnutí 

Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 18.10.2021, čj. KUUK/141105/2021/KP, sp. zn. 

KUUK/105386/2021/KP ve věci odvolání Ing. Stanislava Děda, nar. 23.11.1945, bytem Voskovcova 

1075/49, 152 00 Praha 5, zrušil a věc vrátil k novému projednání správnímu orgánu druhého stupně – 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje.  

 

Na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kultury 

a památkové péče, danou věc znovu projednal a rozhodnutí povinného subjektu Galerie Benedikta Rejta 

v Lounech, příspěvková organizace ze dne 3. 9. 2021, č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, o částečném odmítnutí 

žádosti o poskytnutí informace podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, zrušil a věc vrátil 

povinnému subjektu – Galerii Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace k novému projednání.   

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace na základě výše uvedeného znovu věc 

projednala a došla k závěru, že předmětem celého řízení, které započalo Vaší stížností ze dne 2. 7. 2021, 

nebyla otázka vyřízení žádostí ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021, ale chtěl jste upozornit na vady, které měl 

způsobit povinný subjekt při zveřejnění způsobu vyřízení těchto žádostí podle § 5 odst. 3 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) 

 

Sdělení ke stížnosti ze dne 2.7.2021: 

V dané věci bylo Vaše podání vyhodnoceno jako podnět nikoli jako stížnost. Ochrany před porušením 

povinnosti zveřejnit informace podle § 5 InfZ se nelze domáhat prostřednictvím stížností ve smyslu 

§ 16a zákona č. 106/1999 Sb., neboť taková stížnost není přípustná. Povinnosti zveřejňovat informace 

podle § 5 neodpovídá žádné veřejné subjektivní právo konkrétní fyzické nebo právnické osoby, tudíž 

ochrana prostřednictvím opravných prostředků podle zákona 106/1999 Sb. není přípustná.  

 

Tímto Vám děkujeme za podnět ohledně povinnosti zveřejňování informací dálkovým přístupem dle 

zákona 106/1999 Sb. a sdělujeme, že zjištěné nedostatky jsme odstranili. 

  

  



S pozdravem 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 

příspěvková organizace 

MgA. Kateřina Melenová, ředitelka 


