
Thomayerova nemocnice  
Praha, Vídeňská 800/5 
E: ftn@ftn.cz 
DS: asykkbj 

V Praze dne 13. dubna 2016 

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 

Vážení, 
v intencích a postupem podle zákona o svobodném přístupu k informacím si tímto dovoluji zdvořile 
požádat Thomayerovu nemocnici o poskytnutí informací podle citovaného zákona, a to: 

1) Který subjekt (Obchodní firma, IČO) je provozovatelem lékárny v Thomayerově nemocnici, 
se sídlem Praha, Vídeňská 800/5? 

2) Dále žádám o zaslání kopie nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání, a to 
prostor lékárny v Thomayerově nemocnici, uzavřené mezi Thomayerovou nemocnicí jako 
zřizovatelem lékárny a obchodní společností, která je provozovatelem lékárny? 

 

Požadované informace žádám zaslat na uvedenou emailovou adresu l.drab@ceskaplynarenska.cz a 
brazdova@ceskaenergie.cz, nebo na adresu bydliště Horova 777, Úvaly 250 82. 

 

S úctou a poděkováním 

                                                                                                      ____________________________ 

JUDr. Ladislav Dráb 
             nar. 11. března 1983 
         Horova 777, Úvaly 250 82 

 

Od: Jana Brázdová <jana.brazdova2012@gmail.com> 
Datum: 13. dubna 2016 20:21:15 SELČ 
Komu: <ftn@ftn.cz> 
Předmět: Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. 

Dobrý den, na základě pokynu JUDr. Ladislava Drába Vám v příloze zasílám Žádost o poskytnutí informace podle 
zákona 106/1999 Sb. Požadované informace, prosím, zasílejte na emaily uvedené v Žádosti.  

S úctou a poděkováním 

Mgr. Jana Brázdová 
Asistentka  

 

Zpráva neobsahuje viry. 
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From: Horáček Jaroslav JUDr.  
Sent: Thursday, April 14, 2016 11:36 AM 
To: l.drab@ceskaplynarenska.cz; jana.brazdova2012@gmail.com 
Cc: Matějů Filip Mgr. 
Subject: FW: Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. 

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 

 

Vážený pane doktore, 
              K Vašim dotazům ze dne 13. dubna 2016 sděluji: 

 

Dotazy: 

1) Který subjekt (Obchodní firma, IČO) je provozovatelem lékárny v Thomayerově nemocnici, se 
sídlem Praha, Vídeňská 800/5?  

2) Dále žádám o zaslání kopie nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání, a to 
prostor lékárny v Thomayerově nemocnici, uzavřené mezi Thomayerovou nemocnicí jako 
zřizovatelem lékárny a obchodní společností, která je provozovatelem lékárny? 

Odpovědi: 

Ad 1) Provozovatelem lékárny je Thomayerova nemocnice, státní příspěvková organizace, se 
sídlem Vídeňská 800, Praha 4 - Krč. IČ  00064190. 

Ad 2)  Lékárna Thomayerovy nemocnice je provozována v objektu Thomayerovy nemocnice. 

 

S pozdravem 

 

JUDr. Jaroslav Horáček 
Thomayerova nemocnice 
Vedoucí právního oddělení 
Vídeňská 800 
140 59 Praha 4 – Krč 
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Tel.: +420 261 08 3332 
Mobil: +420 734 236 412 
e-mail: jaroslav.horacek@ftn.cz 

mailto:jaroslav.horacek@ftn.cz

