
 

 

 Jednací číslo : 24 E 16/2013-61 
 

U S N E S E N Í 
 

 
Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Dášou Vítkovou  

ve věci:  
 
oprávněné: LEGO Juris A/S, se sídlem  

Dánsko, Koldingvej 2, Bilund, DK-7190 
práv. zastoupené: JUDr. Karlem Čermákem, jr., Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem AK 

Čermák a spol., Elišky Peškové 735/15, 150 00 Praha - Smíchov 
proti 

povinné:  Česká pirátská strana, IČ: 71339698, se sídlem  
Dalimilova 6, 130 00 Praha 3,  

práv. zastoupené: Mgr. Filipem Hajným, advokátem se sídlem AK 
Kolínská 1983/20, 130 00 Praha 3 - Vinohrady 

 

 

o vydobytí jiné povinnosti, 
 

t a k t o : 
 
 

I. Výkon rozhodnutí nařízený usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 
17.1.2014, č.j. 24 E 16/2013-19,  s e  za s t avuj e .   

 
II. Povinná j e  pov i nna  zap l a t i t  oprávněné na náhradě nákladů řízení částku 

ve výši 10.272,50 Kč, a to do  t ř í  dnů  od právní moci rozhodnutí k rukám právního 
zástupce oprávněné. 

 
III. Oprávněné  s e  v r a c í  část soudního poplatku ve výši 2.500,- Kč. 

 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
 Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 17.1.2014, č.j. 24 E 16/2013-19, byl 
nařízen výkon rozhodnutí podle vykonatelného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 
9.10.2012, č.j. 2 Nc 1111/2012-13, které nabylo právní moci dne 2.4.2013 a vykonatelnosti 
dne 10.10.2012, k vynucení povinnosti povinné zdržet se uveřejňování prostřednictvím sítě 
internet audiovizuální upoutávky (spotu) obsahující figurky, v něm označené, kterým uložil 
povinné pokutu ve výši 30.000,- Kč (výrok I.). 
 
 Usnesení nabylo právní moci dne 28.4.2014. 
 
 Podáním doručeným soudu dne 5.5.2014 požádala povinná o zastavení výkonu 
rozhodnutí, které odůvodnila tvrzením, že neprodleně po doručení usnesení Městského soudu 
v Praze ze dne 2.4.2014, č.j. 23 Co 139/2014-36, splnila povinnost zdržet se uveřejňování 
prostřednictvím sítě internet veškerých audiovizuálních upoutávek (spotů) obsahujících 
figurky, jejichž tvary byly uvedeny v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3. Má za to, že 
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splnila povinnost jí uloženou vykonávacím titulem a vykonávací řízení bylo naplněno. 
Zdůraznila, že až do dne doručení rozhodnutí Městského soudu v Praze byla v dobré víře, že 
měla povinnost zdržet se uveřejňování pouze  jednoho konkrétního spotu, o který se jedná 
v nalézacím řízení. Právě a jedině s tímto řízením (řízení vedené u Městského soudu v Praze) 
je spojeno předběžné opatření, které je vykonávacím titulem. Samotný vykonávací titul 
ukládá povinné zdržet se uveřejňování „audiovizuální upoutávky (spotu)“ v jednotném čísle, 
nikoliv zdržet se uveřejňování většího počtu různých spotů. Neprodleně poté, kdy nabylo 
právní moci předběžné opatření (vykonávací titul), přestala zveřejňovat konkrétní volební 
spot, o který jde v nalézacím řízení. V souladu se svojí dobrou vírou přestala povinná 
zveřejňovat ostatní spoty s figurkami zapovězených tvarů druhý den poté, kdy se 
prostřednictvím pravomocného usnesení o výkonu rozhodnutí dozvěděla, že mu taková 
povinnost vůbec vznikla. Dodala, že k zastavení řízení dojde v důsledku toho, že povinná 
přestala uveřejňovat veškeré spoty s figurkami stanovených tvarů ihned poté, kdy se v dobré 
víře dozvěděla, že má takovou povinnost. Tento důvod zastavení řízení odůvodňuje 
rozhodnout o otázce nákladů vykonávacího řízení tak, jak umožňuje ust. § 271 o.s.ř. 
 
 Oprávněná ve svém podání doručeném soudu dne 26.5.2014 sdělila, že s návrhem 
povinné nesouhlasí a navrhuje jeho zamítnutí z důvodu, že povinná svou povinnost uloženou 
usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 1111/2012-13, které se stalo vykonatelným 
10.10.2012 a pravomocným 2.4.2013, splnila až na základě doručení pravomocného 
rozhodnutí odvolacího soudu v rámci řízení o výkon rozhodnutí. Tím potvrzuje, že 
nerespektovala vykonávané rozhodnutí. 
 
 Podle ust. § 268 odst. 1 g) občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) bude výkon 
rozhodnutí zastaven, jestliže po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl 
tento výkon rozhodnutí již proveden. 
 
 U jednání soudu strana oprávněná i strana povinná uvedla nesporná skutková tvrzení 
o tom, že povinná přestala uveřejňovat prostřednictvím sítě internet audiovizuální upoutávky 
(spoty) obsahující figurky uvedené ve vykonávacím rozhodnutí Městského soudu v Praze ze 
dne 9.10.2012, č.j. 2 Nc 1111/2012-13. Oprávněná souhlasila se zastavením výkonu 
rozhodnutí. 
 
 Na základě provedeného dokazování dospěl soud k tomuto skutkovému zjištění. 
Povinná prokázala, že splnila svou povinnost uloženou vykonávacím titulem usnesením 
Městského soudu v Praze ze dne 9.10.2012, č.j. 2 Nc 1111/2012-13. Výkon rozhodnutí byl 
proveden. Pro další ukládání pokuty nejsou podmínky. Z výše uvedeného je zřejmé, že výkon 
rozhodnutí splnil svůj účel. Povinná splnila to, co jí ukládal vykonávací titul. Navíc 
z vyjádření obou účastníků je nesporné, že povinná předmětné spoty již nezveřejňuje. 
Vzhledem k výše uvedenému soud dospěl k závěru, že návrh povinné na zastavení výkonu 
rozhodnutí je důvodný, a proto soud jejímu návrhu v souladu s ust. § 268 odst. 1 g) o.s.ř. 
vyhověl. 
 
 Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 271 o.s.ř. za situace, kdy 
oprávněná podala návrh na výkon rozhodnutí důvodně a povinná splnila svou povinnost až po 
nařízeném výkonu rozhodnutí. 
 
 Je na povinné, kdy návrh na výkon rozhodnutí byl podán odůvodněně, aby oprávněné 
uhradila náklady výkonu rozhodnutí.  
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 Náklady v řízení spočívají v nákladech právního zastoupení oprávněné advokátem 
v řízení za pět půl-úkonů ve výši  5x 1.150,- Kč dle ust. § 11 odst. 2 e) ve spojení s § 7 
vyhlášky č. 177/1996 Sb. za tyto úkony: příprava a převzetí věci, podání návrhu na nařízení 
výkonu rozhodnutí, vyjádření oprávněné ze dne 14.2.2014, vyjádření oprávněné ze dne 
21.5.2014, účast u jednání dne 29.7.2014, tj. 5.750,- Kč, 5x režijní paušál po 300,- Kč, tj. 
1.500,- Kč, dle ust. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., zaplacený soudní poplatek ve výši 
1.500,- Kč + 21% DPH ve výši 1.522,50 Kč, celkem částka 10.272,50 Kč (výrok II.). 
 
 O vrácení části soudního poplatku ve výši 2.500,- Kč rozhodl soud z důvodu, že 
oprávněná zaplatila soudní poplatek z návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí ve výši 4.000,- 
Kč. Vzhledem k tomu má nárok na vrácení soudního poplatku ve výši 2.500,- Kč.          
 
 
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání, které lze podat ve lhůtě do 15 

dnů ode dne jeho doručení k Městskému soudu v Praze prostřednictvím 
Obvodního soudu pro Prahu 3. 

 
 
V Praze dne 29. července 2014 

 
JUDr. Dáša Vítková 
předsedkyně senátu 

 
Za správnost vyhotovení: 
Helena Kosová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kancelář. referát 
 
Doruč: 1) PZ oprávněné do DS 
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 2) PZ povinné do DS 
 
Kalendář doručenka + 14 dní 
 
JUDr. Dáša Vítková 
 
29.7.2014 
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