
 

 

Jednací číslo: 2Nc 1111/2012 - 25 
 

U S N E S E N Í 
 
Městský soud v Praze  rozhodl předsedkyní senátu  JUDr. Irenou Karpíškovou ve věci 
 
žalobce :      LEGO Juris A/S, Koldingvej 2, Billund DK-7190, Dánsko,  
Zastoupen:   JUDr. Karel Čermák, advokát, Elišky Peškové 15, 15000 Praha 5 
 
proti  
 
žalovanému :  Česká pirátská strana,  IČ 71339698, U Botiče 1390/3, 140 00 Praha 4 - Michle 
o PO  
 
 

t a k t o : 
 

Soud vyzývá  žalovaného, aby  do 3 dnů od  doručení tohoto  usnesení zaplatil(a)  soudní 
poplatek  za  odvolání, který   činí  podle  položky    5 Sazebníku soudních poplatků  
 

1.000,- Kč, a to 
 
- v kolcích na připojeném tiskopise nebo 
- na účet soudu - č. účtu 3703-2928021/0710 u ČNB Praha, 
                            konst. symbol 1148, variab. symbol 0215111112 
   (variab. symbol nelze upravovat - musí obsahovat 10 míst) 
 

Nebude-li soudní  poplatek ve  stanovené lhůtě  zaplacen, bude  *) řízení  před soudem  
prvního  stupně -  *) odvolací  řízení -  *) dovolací řízení  zastaveno. Soud však  řízení nezastaví,  
je-li tu nebezpečí  z  prodlení,  v jehož  důsledku  by  poplatníku  mohla vzniknout újma, jestliže 
poplatník ve  stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které  toto nebezpečí osvědčují,  a doloží, že  
bez své viny nemohl soudní poplatek dosud zaplatit. 
 
P o u č e n í :   Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
 

V Praze dne 30. října  2012 
 

JUDr. Irena Karpíšková,v.r. 
předsedkyně senátu 

Za správnost vyhotovení: 
Skořepová 
 
Upozornění: Má-li poplatník za to, že  jsou u něj splněny podmínky pro osvobození  od soudních  
poplatků, může  u soudu  podat návrh, aby mu  bylo přiznáno osvobození od  soudních poplatků, a 
to  i se zpětnou účinností. Jestliže  soud jeho návrhu vyhoví,  je zproštěn povinnosti  platit   soudní  
poplatky;  poplatky   zaplacené  před rozhodnutím o  přiznání osvobození  od soudních  poplatků se  
však nevracejí. 
______________________ 
*)Nehodící se škrtněte 
 

 

 



pokračování 2 Č.j.: 2Nc 1111/2012 

(O.s.ř. č. 064 - usnesení soudu prvního stupně o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek, má-li být jednáno nebo  
rozhodováno až po zaplacení poplatku ) 

 
 
 
 
Městskému soudu 
v Praze 
_____________________ 
 
ke sp. zn. 2Nc 1111/2012 
 
 
Vyhovuji     výzvě     obsažené     v      usnesení     ze     dne.......................... č.j.  2Nc 1111/2012 a  
zasílám v kolkových  známkách  určený  soudní  poplatek  (doplatek  soudního poplatku). 
 
 
 
....................... 
(podpis poplatníka) 
 
___________________________________________________________________________ 
Místo pro nalepení kolkových známek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poučení:  Kolkové  známky  (oba  jejich  díly)  nalepte  na  tomto tiskopise na označené místo. 
Tiskopis  podepište a vraťte určenému soudu. Kolkové známky neznehodnocujte. 
Platíte-li kolkovými  známkami za  doklad, o  jehož vydání  žádáte (opis,  vysvědčení,  potvrzení, 
ověření  podpisu  apod.),  nalepte kolkové  známky jen  spodním  dílem a  jejich  horní díl  
ponechte volný. 
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