
 

 

Jednací číslo: 32Cm 93/2012 - 300 
 

U S N E S E N Í 
 
Městský soud v Praze  rozhodl  asistentkou soudce Mgr. Irenou Černovskou ve věci žalobce:      
LEGO JURIS A/S, Koldingvej 2, Billund DK-7190, Dánsko, zastoupen: Dr. Karel Čermák, 
advokát, Elišky Peškové 15, 150 00 Praha 5 proti žalovanému:  Česká pirátská strana,  IČ 
71339698, U Botiče 1390/3, 140 00 Praha 4 - Michle, zastoupen:   Mgr. Filip Hajný, advokát, 
Kolínská 1983/20, 120 00 Praha 3 
o  ochranu před porušováním ochranných známek, zásahem do dobré pověsti právnické 
osoby a nekalou soutěž  
 

t a k t o : 
 

Soud vyzývá   ž a l o v a n é h o  , aby  do 7 dnů od  doručení tohoto  usnesení zaplatil(a)  
soudní poplatek  za    d o v o l á n í , který   činí  podle  položky   23 bod 1 písm. d)  Sazebníku 
soudních poplatků  
 

10.000,- Kč, a to 
 
 
- na účet soudu - č. účtu 3703-2928021/0710 u ČNB Praha, konst. symbol 1148, variab. symbol 
   3222009312 (variab. symbol nelze upravovat - musí obsahovat 10 míst) 
 

Nebude-li soudní  poplatek ve  stanovené lhůtě  zaplacen, bude  řízení  před soudem  
prvního  stupně -  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. 

*) Proti tomuto usnesení, bylo-li vydáno vyšším soudním úředníkem nebo asistentem 
soudce, lze podat námitky do 15 dnů ode dne jeho doručení. Námitky se podávají 
u podepsaného soudu, nelze v nich uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy, rozhodne 
o nich předseda senátu (soudce). 

 
 

V Praze dne 14.10.2015 
 

Mgr. Irena Černovská v. r. 
asistentka soudce 

Za správnost vyhotovení: 
Dagmar Lasková 
 
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. 
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