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U s n e s e n í 
 
 
 
 

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně 
JUDr. Jitky Denemarkové a soudců JUDr. Jana Pavlíčka a Mgr. Patricie Adamičkové                           
ve věci oprávněné: LEGO Juris A/S se sídlem Dánsko, Koldingvej 2, Bilund, DK-7190, 
právně zastoupené JUDr. Karlem Čermákem jr., Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem AK 
Čermák a spol., Praha 5, Elišky Peškové 735/15, proti povinné: Česká pirátská strana, 
IČ: 71339698, se sídlem Praha 3, Dalimilova 6, o vydobytí jiné povinnosti, k odvolání 
povinné proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 17. ledna 2014 č. j. 24 E 16/2013 
- 19, 

 

t a k t o : 

 

 I. Usnesení soudu I. stupně se  p o t v r z u j e . 

 

II. Povinná je povinna zaplatit oprávněné na nákladech odvolacího řízení částku 

1.754,50 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Karla Čermáka, 

advokáta.  

 

O d ů v o d n ě n í 

 

Soud I. stupně shora označeným usnesením nařídil výkon rozhodnutí udělením pokuty 
ve výši 30.000,- Kč podle vykonatelného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 
09.10.2012 č. j. 2 Nc 1111/2012 - 13, které nabylo právní moci dne 02.04.2013 
a vykonatelnosti dne 10.10.2012, k vynucení povinnosti povinné zdržet se uveřejňování 
prostřednictvím sítě Internet audiovizuální upoutávky (spotu) obsahující figurky blíže 
označené v usnesení (ad I.) a uložil povinné zaplatit oprávněné na náhradě nákladů řízení 
částku 5.009,- Kč (ad II.).  

 
Rozhodl tak na základě návrhu oprávněné dle ust. § 351 o. s. ř., která tvrdila, že 

povinná dobrovolně neplní povinnost uloženou jí vykonatelným rozhodnutím popsaným 
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shora. Soud prvého stupně v odůvodnění citoval podmínky, za kterých lze nařídit výkon 
rozhodnutí dle ust. § 351 o. s. ř., zásady ukládání a vymáhání pokut, i to, že zaplacením 
pokuty se povinný nezbavuje odpovědnosti za vzniklou škodu. O nákladech řízení rozhodl  
dle ust. § 270 odst. 1, 2 o. s. ř.  

 
Proti tomuto usnesení podala povinná odvolání, v němž namítla, že povinnost 

uloženou ji předběžným opatřením, které je vykonáváno, splnila; spot „Vypustíme kaprům 
rybník“ znepřístupnila. Předběžné opatření se týkalo pouze této jediné upoutávky, nelze jej 
vztahovat na jiné projevy povinné. Opačný výklad by zakládal nepřípustnou restrikci svobody 
projevu (viz usnesení Vrchního soudu v Praze Co 16/94). Internetový odkaz předložený 
oprávněnou svědčí o tom, že povinná neporušila povinnost uloženou jí vykonávaným 
rozhodnutím, neboť na zmiňovaném odkazu se nachází záznam rozhovoru předsedy 
povinného v pořadu Politická osobnost, kde se uvedená figurka nevyskytuje. Nelze provést 
důkaz přiloženým CD s nahrávkou, neboť jím nelze prokázat, zda dochází ke sdělování této 
nahrávky veřejnosti tak, jako by k němu docházelo prostřednictvím internetu. Soud prvého 
stupně neodůvodnil výši udělené pokuty, jeho rozhodnutí je proto nepřezkoumatelné                        
pro nedostatek důvodů. Z těchto důvodů navrhl změnu napadeného rozhodnutí a zamítnutí 
návrhu oprávněné s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 
S odkazem na usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 2041/2007 navrhla projednání 
věci s provedením dokazování dle ust. § 213 odst. 4 o. s. ř.  

 
Oprávněná navrhla potvrzení napadeného rozhodnutí jako věcně správného. Poukázala 

na to, že vykonávané předběžné opatření se netýkalo pouze jediného volebního spotu 
povinné, toto omezení z rozhodnutí nevyplývá, nemělo by ani praktický význam s ohledem  
na důvod žaloby ve věci samé. I předběžným opatřením lze výjimečně stanovit obecnou 
povinnost zdržet určitého jednání (viz rozhodnutí R 46/1996). Argumentace povinné 
usnesením Vrchního soudu v Praze sp. zn. Co 16/94 je nepřiléhavá, neboť se netýká práva                       
na ochrannou známku, ale práva na ochranu osobnosti. Poukázala na opravu své chyby 
v návrhu, kdy podáním ze dne 27.11.2013 uvedla správný internetový odkaz 
http://youtu.be/3zhJEf0WEcI, když uvedený spot se na této adrese nachází i ke dni odeslání 
jejího vyjádření. CD nosičem chtěla oprávněná pouze dokumentovat obsah spotu s užitím 
figurky uvedené ve vykonávaném rozhodnutí. Soud prvého stupně stanovil výši pokuty 
s přihlédnutím k povaze vynucované povinnosti a k poměrům povinného, je tedy patrné, které 
skutečnosti vzal za rozhodné při úvaze o výši pokuty. K projednání odvolání není třeba 
nařizovat jednání, není potřeba provádět dokazování, odkaz na usnesení Nejvyššího soudu ČR 
sp. zn. 20 Cdo 2041/2007 není případný. 

 
Odvolací soud z podnětu podaného odvolání přezkoumal napadené usnesení soudu              

I. stupně a řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a o. s. ř.), aniž nařizoval 
jednání, neboť nebylo třeba provádět dokazování (§ 254 odst. 8 o. s. ř.), a dospěl k  závěru, že 
odvolání není důvodné. 

 
Návrh na výkon rozhodnutí byl podán dne 17.10.2013. Odvolací soud proto 

o odvolání povinné rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2013 
(viz článek II., bod 2 přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.). 

 
Soud prvého stupně nepochybil, pokud z vykonatelného předběžného opatření 

Městského soudu v Praze ze dne 09.10.2012 č. j. 2 Nc 1111/2012 - 13 dovodil, že jím bylo 
uloženo odpůrci zdržet se uveřejňování jakéhokoli audiovizuálního spotu prostřednictvím 
internetu obsahující chráněný vzor - figurky oprávněné popsané (vyobrazené) v citovaném 

http://youtu.be/3zhJEf0WEcI�
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usnesení. Lze souhlasit s oprávněnou, že z odůvodnění vykonávaného usnesení lze seznat, že 
oprávněná v rámci ochrany před porušování práv z ochranných známek, dobré pověsti 
právnické osoby a nekalé soutěže požadovala zatímně upravit poměry obou účastníků. 
Uvedenému návrhu soud vyhověl (bez toho, aby omezil takto ukládanou povinnost na jeden 
či více klipů povinné) a uložil oprávněné nejpozději do 12.11.2012 podat žalobu ve věci 
samé. Takovýto výklad vykonávaného usnesení není nepřípustně širokým, zakládající 
nepřípustnou restrikci svobody projevu, neboť na rozdíl o věci projednávané u Vrchního 
soudu v Praze pod sp. zn. Co 16/94 (ve věci ochrany osobnosti fyzické osoby) povinná pomíjí 
skutečnost, že oprávněná se domáhá soudní ochrany před nepřípustným zveřejňováním své 
ochranné známky, resp. s jejím zveřejňováním v přímé souvislosti s politickou agitací,                          
se kterou nechce být spojována. Rozhodným zájmem je proto v tomto případě hledisko 
zabránění vzniku, případně dalšího rozšiřování újmy oprávněné, které tak bylo předběžným 
opatřením dosaženo. 

 
Jak plyne z výše citovaného internetového odkazu (jehož audiovizuální obsah je 

zachycen na oprávněnou k návrhu přiloženém CD), povinná vykonávané předběžné opatření  
nerespektuje, i nadále jej porušuje. Soud prvého stupně správně zhodnotil obecná kritéria 
ukládání pokuty dle ust. § 351 o. s. ř., a pokud ji výrokovou částí stanovil ve výši 30.000,- Kč, 
neshledává v jeho postupu odvolací soud pochybení. Stanovená výše pokuty je v rozmezí              
do 100.000,- Kč tak, jak ukládá zákon a umožňuje soudu prvého stupně ji uložit, pokud by               
i nadále nebylo respektováno vykonávané rozhodnutí, i opakovaně. Pokuta tak byla stanovena 
i s přihlédnutím k povaze vynucované povinnosti (soudního rozhodnutí) a k poměrům 
povinné (politické strany) v adekvátní výši.   

 
Z těchto důvodů bylo napadené rozhodnutí dle ust. § 219 o. s. ř. včetně akcesorického 

výroku o nákladech řízení jako věcně správné potvrzeno. 
 
 O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 224 ve spojení s ust. § 142 
odst. 1 o. s. ř., když oprávněná byla v řízení procesně úspěšná. Její náklady spočívají 
v nákladech za právní zastoupení. Dle ust. § 11 odst. 2 písm. c) ve spojení s ust. § 7 vyhlášky 
č. 177/1996 Sb. se jedná o jeden půlúkon (vyjádření k odvolání) a jeden paušál dle ust. § 13 
odst. 3 téže vyhlášky.  Protože je právní zástupce plátcem DPH (osvědčení o plátci), náleží 
mu s odkazem na ust. §  137 odst. 3 o. s. ř. i tato daň (ve výši 21 %) ze všech přiznaných 
částek nákladů řízení. Celkem na náhradě nákladů odvolacího řízení částka 1.754,50 Kč, 
kterou odvolací soud stanovil v souladu s ust. § 149 odst. 1 o. s. ř. zaplatit povinné k rukám 
právního zástupce oprávněné. 

 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení  n e n í  dovolání přípustné. 
 

V Praze dne 2. dubna 2014 
 
 
 
 

JUDr. Jitka Denemarková, v. r.  
                                                                                                        předsedkyně senátu 
 
Za správnost vyhotovení: 
Naděžda Balcarová 
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