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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 24. října 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o
…poskytnutí informace, zda jsou do předmětu plnění dle Objednávky číslo 0-0100/KS/2019
zahrnuty, tj. zda jsou zdroji pro provádění monitoringu i tituly (ať již tištěné či v digitální verzi)
společnosti Economia a zda prostřednictvím aplikace rel.news je možné získat náhled celého textu
článků.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme.
1. Do předmětu plnění dle výše uvedené objednávky jsou z Vámi uváděných titulů v monitorovací
aplikaci resl.news zahrnuty dva zdroje:
- iHned.cz
- aktualne.cz
2. Ve výčtu monitorovacích článků se zobrazuje pouze náhled úvodního odstavce článku, který
odkazem vede na zdrojovou webovou stránku. Tudíž v aplikaci nelze získat náhled celého textu
článku.
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Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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