
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAJEMNÍK FAKULTY 

 
 

Č. j.: UK1LF/xxx/2019        V PRAZE DNE 25. července 2019 
PID: UK1LF2019-xxx 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
Kateřinská 32, 121 08  Praha 2 
E-mail: sekretariat@lf1.cuni.cz 

Tel.: 224 961 111 
IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

Advokátní kancelář JUDr. Jana Fráňová  
Jakubská 14 
110 00  Praha 1 

 
Věc: Odpověď na žádost  ze dne 11.7.2019 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů – poskytnutí informace 
 
 

Žadatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2,  Jinonice, 158 00  Praha 2, zastoupená na základě 
plné moci ze dne 11.7.2019 xxx, se sídlem AK Praha 1, Jakubská 14 

 

Znění žádosti: Žádáme o poskytnutí informace, zda jsou na základě specifikované smlouvy ze strany společnosti 
TOXIN s.r.o. vyhledávána, zpracovávána a předávána i data představující obsah tištěných a internetových 
mediálních titulů vydávaných společností, a to zejména, nikoli však výlučně, periodického titulu Deník a jeho 
internetové verze (https://www.denik.cz/). (pozn. povinného subj.: Smlouvou se dle kontextu dotazu rozumí 
smlouva uzavřená dne 14.12.2018 mezi povinným subjektem a společností TOXIN s.r.o., IČO:02225166) 

Poskytnutá informace: 

    Povinný subjekt sděluje žadateli, že ze strany společnosti TOXIN s.r.o. při plnění smlouvy vůči povinnému 
subjektu nejsou pro povinný subjekt z tištěných titulů společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s., vyhledávána, 
zpracovávána ani předávána žádná data, a z internetových titulů jsou uváděny výhradně prosté hypertextové 
odkazy článků uveřejněných na stránce denik.cz. 

Podle čl. 1 odst. 3 Opatření rektora č. 41/2014, Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na 
Univerzitě Karlově v Praze, se žádosti o informace týkající se činnosti fakulty nebo působnosti orgánů fakulty 
podle § 24 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění 
(dále jen „zákon o vysokých školách“) a statutu univerzity podávají přímo této fakultě. Na základě těchto 
ustanovení tedy poskytuje žadateli 1. lékařská fakulta informace, které se týkají výhradně její činnosti. 

Náklady dle § 17 citovaného zákona nebudou žadateli účtovány, neboť odhad nákladů nepřesáhl 100,- Kč. 
 
Poučení:  
Pokud se způsobem nebo formou poskytnutí informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., v platném znění, podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává 
k povinnému subjektu, který informaci poskytl.   

           
Ing. Eva Soubustová 

          tajemnice fakulty  

https://www.denik.cz/

