
 
Žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Jelikož jsme zaznamenali z veřejných zdrojů kusé informace, že některé veřejné instituce spolupracují 
s takovými „charaktery“ jako s osobou usvědčeného plagiátora a bývalého gay pornoherce Jakuba 
Jandy (viz přílohy této žádosti), tak za účelem vytvoření komplexnější obrazu rozsahu této spolupráce 
podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, po Vašem úřadu (žádost je 
adresována většímu množství úřadů) požadujeme sdělení, zda vstoupil Váš úřad do nějakého 
smluvního či mimosmluvního právního vztahu s některou z níže uvedených osob, popř. o tom s ní 
jednal, byl ze strany níže uvedených osob kontaktován či některá z těchto osob či její zástupce 
vystupovala na akci, na jejímž pořádání se podílel Váš úřad. Dále pak dle výše uvedeného zákona 
žádáme sdělení, zda Váš úřad obdržel od těchto osob nějaká podání či jim zasílal nějaké písemnosti. 
 
V případě, že ano, pak náš spolek žádá o sdělení, o jaký vztah k Vašemu úřadu se u dané osoby 
jedná či jednalo a seznam veškerých písemností přijatých od těchto osob či jim doručovaných. 
 
Seznam osob: 
 

1. Jakub Janda, nar. 20. 12. 1990, bytem J. Plachty 2112/11, České Budějovice 3, 370 04 
České Budějovice  (osoba identifikována též prostřednictvím příloh) 
 

2. Osoba vystupující pod jménem „Patrik Jakl“ (jedná se o pseudonym výše uvedeného Jakuba 
Jandy) 
 

3. Evropské hodnoty z.s., IČO 26987627, se sídlem Ohnivcova 555/56, Braník, 147 00 Praha 
 

4. Iniciativa pro evropské hodnoty z.s., IČO 04984471, se sídlem Ohnivcova 555/56, Braník, 
147 00 Praha 
 

5. Centrum SEBEVĚDOMÉ ČESKO z.ú., IČO 04160851, se sídlem Ohnivcova 555/56, Braník, 
147 00 Praha (dříve Centrum pro evropské hodnoty z.ú.) 
 

 
Požadované zašlete v zákonné lhůtě do naší datové schránky: cgkp5ts, ze které Vám byla odeslána 
tato žádost o informace. 

 
 

 
V Praze dne 27. 11. 2017 

 

 

 

 zastupující jako předseda žadatele o informace, 
tj. spolek 

Vlastenecká fronta, z.s., IČO 48514241, 
se sídlem Hronětická 13, Kostomlaty nad Labem 

 

 

povolnam
Zvýraznění


