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P R O T O K O L   O   J E D N Á N Í 

 

před soudem prvního stupně 

 

 

Městský soud v Praze                             oddělení: 15 Cm                             dne: 18. června 2015 

 

Věc: 

 

Žalobce: Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.,  IČ 28338766, Palachovo náměstí 726/2, 625 00 

Brno 

 

Žalovaný: č. 1 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o.,  IČ 26158299, Na Moráni 5, 128 00 Praha 2,  

                 č. 2 Mgr. Iva Bezděková, nar. 22. září 1975, Šluknovská 311/22, 190 00 Praha, Střížkov 

 

o ochranu pověsti obchodní společnosti  

 

Přítomni od soudu: 

 

Samosoudce: JUDr. Zuzana Čížková 

 

Zapisovatel: JUDr. Zuzana Čížková 

 

K jednání se dostavili: 

 

1. žalobce: nikdo, nevolán 

 

2. zástupce žalobce: Mgr. Ilona Kindlová, soudu známa 

 

3. žalovaný: č. 1 nikdo, nevolán 

                    č. 2 nikdo, vzala termín jednání na vědomí 

 

4. zástupce žalovaného: č. 1 a č. 2 nikdo, vzal termín jednání na vědomí 

 

5. 

 

     Jednání zahájeno v 15,00 hodin. 

 

     Na to vyhlášen 

 

R o z s u d e k 

 

     I. Žalovaný č 1 je povinen uveřejnit na vlastní náklady na webové stránce www.tribune.cz po 

dobu 30-ti dnů omluvu, o stejné velikosti písma, kterého bylo použito při zveřejnění článku Sto 

milionů za projekt, o kterém nikdo nic neví, znění: „MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. se omlouvá 

Národnímu Centru Tkání a Buněk a.s. za uvedení nepravdivých informací v článku nazvaném „Sto 

milionů za projekt, o kterém nikdo nic neví“, zveřejněném dne 8. listopadu 2013 na webových 

http://www.tribune.cz/
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stránkách www.tribune.cz týkajícího se získání Kč 100.000.000,- na vědecké projekty z veřejných 

prostředků. Na vědecké projekty získalo Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. z veřejných 

prostředků částku Kč 15.660.000,- a nikoli v článku uvedenou částku Kč 100.000.000,-. 

Omlouváme se za uvedení nepravdivé informace, že na vědecký projekt AVTO obdrželo Národní 

Centrum Tkání a Buněk a.s. od Czechinvestu částku Kč 98.000.000,-. Projekt AVTO je investiční 

projekt, na který Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. obdrželo Kč 70.000.000,-, a to až po 

dvanácti měsících po zveřejnění článku. V době jeho zveřejnění obdrželo jen částku Kč 

42.291.013,-.“, a to do 10 dnů od právní moci rozsudku s tím, že tato omluva zůstane v archivu 

webové stránky žalobce a bude dohledatelná shodně a standardně jako jiné články. Co do zbytku 

omluvy se žaloba zamítá. 

 

     II. Žalovaná č 2 je povinna uveřejnit na vlastní náklady na webové stránce 

http://blog:aktualne.cz/blogy/iva-bezdekova.php?itemid=21590 po dobu 30-ti dnů omluvu, o stejné 

velikosti písma, kterého bylo použito při zveřejnění článku Sto milionů za projekt, o kterém nikdo 

nic neví, znění: „Já, Mgr. Iva Bezděková se omlouvám Národnímu Centru Tkání a Buněk a.s. za 

uvedení nepravdivých informací v článku nazvaném „Sto milionů za projekt, o kterém nikdo nic 

neví“, zveřejněném dne 11. listopadu 2013 na mém blogu http://blog:aktualne.cz/blogy/iva-

bezdekova.php?itemid=21590, týkajícího se získání Kč 100.000.000,- na vědecké projekty 

z veřejných prostředků. Na vědecké projekty získalo Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. 

z veřejných prostředků částku Kč 15.660.000,- a nikoli v článku uvedenou částku Kč 100.000.000,-

. Omlouvám se za uvedení nepravdivé informace, že na vědecký projekt AVTO obdrželo Národní 

Centrum Tkání a Buněk a.s. od Czechinvestu částku Kč 98.000.000,-. Projekt AVTO je investiční 

projekt, na který Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. obdrželo Kč 70.000.000,-, a to až po 

dvanácti měsících po zveřejnění článku. V době jeho zveřejnění obdrželo jen částku Kč 

42.291.013,-. Mgr. Iva Bezděková.“, a to do 10 dnů od právní moci rozsudku s tím, že omluva 

zůstane v archivu webové stránky, na které je článek zveřejněn. Co do zbytku omluvy se žaloba 

zamítá. 

 

     III. Žaloba o uložení povinnosti žalovanému č. 1 zaslat žalobci omluvu formou doporučeného 

dopisu znění: „Omluva. MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. se omlouvá Národnímu Centru Tkání a 

Buněk a.s. za uvedení nepravdivých informací v článku nazvaném „Sto milionů za projekt, o 

kterém nikdo nic neví“, zveřejněném dne 8. listopadu 2013 na webových stránkách www.tribune.cz 

týkajícího se získání Kč 100.000.000,- na vědecké projekty z veřejných prostředků. Na vědecké 

projekty získalo Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. z veřejných prostředků částku Kč 

15.660.000,- a nikoli v článku uvedenou částku Kč 100.000.000,-. Omlouváme se za uvedení 

nepravdivé informace, že na vědecký projekt AVTO obdrželo Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. 

od Czechinvestu částku Kč 98.000.000,-. Projekt AVTO je investiční projekt, na který Národní 

Centrum Tkání a Buněk a.s. obdrželo Kč 70.000.000,-, a to až po dvanácti měsících po zveřejnění 

článku. V době jeho zveřejnění obdrželo jen částku Kč 42.291.013,-. Omlouváme se také za 

uvedení nepravdivé informace týkající se nemožnosti navštívit prostory výzkumného centra a 

seznámit se s vybavením, na které poskytla dotaci agentura Czechinvest z evropských zdrojů. Tuto 

možnost jsme měli a nevyužili ji. Také se omlouváme za neoprávněné zveřejnění informací 

z projektu AVTO, které je obchodním tajemstvím Národního Centra Tkání a Buněk a.s., přičemž 

zveřejněné informace o tom, že jedním z výsledků projektu AVTO má být produkt Ulcerin, který 

má přispět k léčbě bércových vředů pomocí bioimplantologie a bude vyvíjen ve spolupráci s FN 

Ostrava a FN Plzeň byly nepravdivé. Výsledkem projektu AVTO jsou unikátní technologie a 

přístroje, s jejichž pomocí může být produkt Ulcerin vyráběn. MEDICAL TRIBUCE CZ.“, se 

zamítá. 
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     IV. Žaloba o uložení povinnosti žalované č 2 zaslat žalobci omluvu formou doporučeného 

dopisu znění: „ Omluva: Já, Mgr. Iva Bezděková se omlouvám Národnímu Centru Tkání a Buněk 

a.s. za uvedení nepravdivých informací v článku nazvaném „Sto milionů za projekt, o kterém nikdo 

nic neví“, zveřejněném dne 11. listopadu 2013 na mém blogu http://blog:aktualne.cz/blogy/iva-

bezdekova.php?itemid=21590, týkajícího se získání Kč 100.000.000,- na vědecké projekty 

z veřejných prostředků. Na vědecké projekty získalo Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. 

z veřejných prostředků částku Kč 15.660.000,- a nikoli v článku uvedenou částku Kč 100.000.000,-

. Omlouvám se za uvedení nepravdivé informace, že na vědecký projekt AVTO obdrželo Národní 

Centrum Tkání a Buněk a.s. od Czechinvestu částku Kč 98.000.000,-. Projekt AVTO je investiční 

projekt, na který Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. obdrželo Kč 70.000.000,-, a to až po 

dvanácti měsících po zveřejnění článku. V době jeho zveřejnění obdrželo jen částku Kč 

42.291.013,-. Omlouvám se také za uvedení nepravdivé informace týkající se nemožnosti navštívit 

prostory výzkumného centra a seznámit se s vybavením, na které poskytla dotaci agentura 

Czechinvest z evropských zdrojů. Tuto možnost jsme měla a nevyužila ji. Také se omlouvám za 

neoprávněné zveřejnění informací z projektu AVTO, které je obchodním tajemstvím Národního 

Centra Tkání a Buněk a.s., přičemž zveřejněné informace o tom, že jedním z výsledků projektu 

AVTO má být produkt Ulcerin, který má přispět k léčbě bércových vředů pomocí bioimplantologie 

a bude vyvíjen ve spolupráci s FN Ostrava a FN Plzeň byly nepravdivé. Výsledkem projektu 

AVTO jsou unikátní technologie a přístroje, s jejichž pomocí může být produkt Ulcerin vyráběn. 

Mgr. Iva Bezděková.“, se zamítá. 

 

     V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

 

     Rozsudek stručně odůvodněn a dáno poučení o opravném prostředku. 

 

     Zástupkyně žalobce žádá o zaslání protokolu o jednání emailem. 

 

     Hlasitě diktováno bez námitek, skončeno a podepsáno v15,25 hod. 
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