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ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Peltrámovou ve věci
žalobce:

proti
žalovanému:

Ing. Michal Klusáček, narozený dne 23. 10. 1979
bytem Chomutovská 1035/5, 161 00 Praha 6
zastoupený advokátkou Mgr. Ing. Lenkou Pechovou
sídlem Školská 695/38, 110 00 Praha 1
Česká strana národně sociální, IČO 00442721
sídlem Spojovací 78, 251 66 Mirošovice

o přezkoumání rozhodnutí orgánu politické strany,
takto:
I.

Rozhodnutí přijatá na 37. Mimořádném sjezdu České strany národně sociální dne 15. 6.
2019, zejména rozhodnutí o schválení nových stanov ČSNS, zvolení nového předsedy
Vladislava Svobody, zvolení členů ústřední rady, pana Milana Harapáta, Václava Kupku,
Jaromíra Ronge, Ladislava Snětiny, Elišky Šedové, Miroslavy Špilauerové, zvolení členů
ústřední revizní komise pana Zdeňka Šedy, Ladislava Tykala, Jana Pedra, zvolení členů
rozhodčího soudu pana Jaroslava Maška, Františka Pavelce a Petra Neuberga, přijetí
usnesení CS 39/2, kterým se sjezd usnesl, že v oficiální komunikaci se strana vrátí
k historickému oslovování „sestro a bratře“, usnesení CS 39/3, kterým sjezd potvrdil
platnost vyloučení členů z června 2013, nejsou v souladu se stanovami žalovaného a se
zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování politických stranách a hnutích.
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II.

Rozhodnutí o vyloučení člena České strany národně sociální Michala Klusáčka,
narozeného 23. 10. 1979, bytem Chomutovská 1035/5, 161 00 Praha 6, učiněné
nedatovaným dopisem z pověření ÚR ze dne 31. 8. 2019, je neplatné.

III.

Všechna rozhodnutí a právní jednání učiněná neplatně zvoleným předsedou České strany
národně sociální Vladislavem Svobodou, zejména objednávky služby datového trezoru ze
dne 6. 2. 2020 na částku 720 Kč, smlouvy o grafické zpracování otisku průkazu pro členy
ze dne 9. 1. 2002 na částku 2.400 Kč a smlouvy na grafickou přípravu titulní strany ČSNS
z 4. 11. 2019 na částku 600 Kč, jsou neplatná.

IV.

Žaloba v části, ve které se žalobce domáhal určení neplatnosti všech rozhodnutí
učiněných ústřední radou neplatně zvolenou dne 15. 6. 2019 ve složení Milan Harapát,
Václav Kupka, Jaromír Ronge, Ladislav Snětina, Eliška Šedová, Miroslava Špilauerová, a
revizní komisí neplatně zvolenou dne 15. 6. 2019 ve složení Zdeněk Šeda, Ladislav
Tykala, Jan Pedro, Jaroslav Mašek, František Pavelec, Petr Neuberg, se odmítá.

V.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 17 427,50 Kč k rukám zástupce
žalobce Mgr. Ing. Lenky Pechové, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:
1. Žalobce podal ke zdejšímu soudu dne 12. 12. 2019 návrh o přezkoumání rozhodnutí orgánu
politické strany dle § 16a zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a politických hnutí. Uvedl, že je členem politické strany České strany národně sociální, se
sídlem 251 66 Mirošovice, Spojovací 78, IČO 004 42 721 (dále jen „ČSNS“ nebo „strana“) a
od 3. 11. 2012 do 15. 6. 2019 byl také oficiálním předsedou této strany. Žalobce v září roku
2019 zjistil z veřejně dostupného rejstříku politických stran a hnutí přístupného na webových
stránkách Ministerstva vnitra České republiky, že již není uveden jako předseda politické
strany ČSNS. Jako předseda byl v rejstříku uveden pan Vladislav Svoboda, narozen 7. 1.
1950. Uvedl, že pan Svoboda je bývalým členem ČSNS a není jejím členem od 1. 5. 2013.
Historicky se pan Svoboda spolu s dalšími bývalými členy soudně domáhali určení, že jsou
i nadále členy strany. Všechny tyto pokusy byly neúspěšné. Na základě žádosti o informaci
adresované Ministerstvu vnitra České republiky získal žalobce zápis z 37. Mimořádného
celostátního sjezdu ze dne 15. 6. 2019, který obsahoval mimo jiné rozhodnutí o schválení
nových stanov ČSNS, zvolení nového předsedy Vladislava Svobody, zvolení členů ústřední
rady pana Milana Harapáta, Václava Kupku, Jaromíra Ronge, Ladislava Snětiny, Elišky
Šedové, Miloslavy Špilauerové, zvolení členů ústřední revizní komise pana Zdeňka Šedy,
Ladislava Tykala, Jana Pedra, zvolení členů rozhodčího soudu pana Jaroslava Maška,
Františka Pavelce, Petra Neuberga. Pan Svoboda na tento sjezd svolal své podporovatele či
známé, přičemž nebyl pozván ani jediný řádný člen strany. Žalobce byl velmi překvapen,
neboť jako předseda strany nezasílal pozvánky, ač dle platných stanov strany sjezd svolává
předseda strany, sám pozvánku neobdržel. K dotazu na další členy strany zjistil, že žádný
z členů strany nebyl na sjezd pozván a sjezdu přítomen. ČSNS měla ke dni 31. 3. 2019 18
členů. Navrhovatel si u členů ČSNS osobně, ale i telefonicky ověřil, že na sjezdu nebyli
přítomni s výjimkou pěti členů, kteří nebyli v posledních dnech kontaktní. K tomu přikládá
písemné potvrzení 14 členů z celkem 19 členů ČSNS s tím, že od 31. 3. 2019 se stal členem
strany ještě František Václavský. Žalobce podal 29. 9. 2019 návrh dozorčímu orgánu strany
ke zjednání nápravy revizní a kontrolní komise rozhodčímu soudu. Tato žádost byla
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zamítnuta dopisem ze dne 18. 10., který byl označen jako rozhodnutí revizní a kontrolní
komise a dopisem ze dne 11. 10. označeným jako rozhodnutí rozhodčího soudu. Tyto dopisy
se vůbec nezabývaly sdělením žalobce, že se konal sjezd bez účasti a pozvání členů strany.
Pouze uváděl výhrady k osobě žalobce. Vladislav Svoboda zaslal žalobci v září 2019
nedatovaný dopis, kde mu sděluje, že je ze strany vyloučen. Proti tomuto rozhodnutí podal
žalobce dopisem z 21. 9. 2019 odvolání, které mu však nebylo vyhověno. Žalobce se obává,
že současné vedení strany bude nakládat s majetkem strany tak, že bude strana poškozena.
Základním problémem pro stranu je nejen neplatné zvolení předsedy, ale také zápis této
osoby do rejstříku stran a hnutí, kdy všechny třetí osoby jednají v dobré víře v tento zápis.
Žalobce proto navrhl, aby soud určil, že rozhodnutí učiněná na 37. mimořádném sjezdu
ČSNS jsou neplatná; rozhodnutí o vyloučení člena ČSNS Michala Klusáčka je neplatné;
všechna rozhodnutí učiněná neplatně zvoleným předsedou ČSNS Vladislavem Svobodou
jsou neplatná; všechna rozhodnutí učiněná ústřední radou neplatně zvolenou dne 15. 6.
2019, revizní komisí neplatně zvolenou dne 15. 6. 2019 a revizní komisí ve složení Zdeněk
Šeda, Ladislav Tykala, Jan Pedro, Jaroslav Mašek, František Pavelec, Petr Neuberg
2. Žalovaný se k žalobě písemně vyjádřil tak, že má zato, že žalobce není členem strany a že
mimořádný sjezd žalobce z 19. 5. 2013 je neplatný, protože nebyl svolán podle stanov,
rovněž vyloučení členů ke dni 1. 5. 2013 není právoplatné.
3. Ze seznamu členů ČSNS do 31. 3. 2019 soud zjistil, že strana měla 18 členů.
4. Z prohlášení členů strany Miroslava Brázdila, narozeného 3. 11. 1968 z 21. 10. 2019, žalobce
z 31. 10. 2019, Radovana Vilíma, narozeného 19. 7. 1988 z 21. 10. 2019, Anny Grabowské,
narozené 16. 2. 1959 z 6. 11. 2019, Ing. Ondřeje Dvořáka, narozeného 7. 8. 1981 z 21. 10.
2019, Antonína Krátkého, narozeného 6. 10. 1982 z 18. 10. 2016, Ing. Petra Ježka, Ph.D.,
narozeného 29. 3. 1962 z 20. 10. 2019, Jiřího Vargy, narozeného 20. 1. 1982 ze dne 22. 10.
2019, Luďka Šváchy, narozeného 22. 1. 1973 z 31. 10. 2019, Jonáše Hrdiny, narozeného 21.
4. 1988 z 4. 11. 2019, Aleše Dvořáka, narozeného 13. 4. 1991 z 6. 11. 2019, Bohumila
Petráňka, narozeného 31. 10. 1998 z 6. 11. 2019, Vladimíra Friče, narozeného 5. 3. 1963 z 5.
11. 2019 a Karla Zavadila, narozeného 25. 6. 1969 ze 4. 11. 2019 soud zjistil, že tito členové
nebyli účastni shromáždění dne 15. 6. 2019 s názvem 37. Mimořádný celostátní sjezd České
strany národně sociální, a že na tento sjezd neobdrželi ani pozvánku a ani o ní nebyli nijak
informováni.
5. Z žádosti o zjednání nápravy ze dne 29. 9. 2019 adresované ČSNS soud zjistil, že žalobce
žádal, aby byla zjednána náprava, tedy prohlášení, že rozhodnutí tzv. 37. sjezdu byla
prohlášena za rozpor se zákonem a stanovami a bylo uvedeno vše do stavu před tímto
sjezdem včetně zápisu v rejstříku stran a hnutí.
6. Z dopisu předsedy KRK Zdeňka Šedy z 18. 10. 2019 adresovaného žalobci soud zjistil, že
kontrolní a revizní komise projednala žádost žalobce a souhlasí se závěry RoS ze dne 10. 10.
2019, kde jsou uvedena porušení žalobce platných stanov.
7. Z dopisu předsedy RoS Ing. Jaroslava Maška z 11. 10. 2019 adresované žalobci soud zjistil,
že k žádosti žalobce o zjednání nápravy z 29. 9. 2019 po prostudování veškerých materiálů
předseda sděluje, že vyloučení žalobce ústřední radou ČSNS pro závažné porušování stanov
je právoplatné.
8. Z nedatovaného dopisu předsedy ČSNS Vladislava Svobody adresovaného žalobci soud
zjistil, že tímto dopisem byl žalobce informován o vyloučení z ČSNS s tím, že z pověření ÚR
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z 31. 8. 2019 mu bylo oznámeno, že na základě neustálého porušování stanov, poškození
dobrého jména strany, podvodného jednání byl žalobce vyloučen ze strany.
9. Z odvolání z 21. 9. 2019 adresovanému ČSNS soud zjistil, že žalobce se proti rozhodnutí o
vyloučení člena odvolal.
10. Z rejstříku politických stran a politických hnutí MV ČR soud zjistil, že ČSNS se sídlem
Spojovací 48, Mirošovice, registruje statutární orgán předsedu od 20. 3. 2010 a způsob
jednání předseda a místopředsedové strany, a to každý samostatně. Jako předseda je
registrován žalobce od 3. 11. 2012 do 15. 6. 2019 a od 15. 6. 2019 je registrován Vladislav
Svoboda, narozen 7. 1. 1950. Je zde registrována změna stanov, a to 29. 5. 2013, 20. 6. 2018
a 23. 7. 2019.
11. Na základě údajů MV ČR k žádosti soudu o zaslání stanov platných před datem 15. 6. 2019
MV ČR sdělilo, že se jedná o úplné znění stanov ze dne 29. 5. 2013 s tím, že změna stanov
byla registrována dne 20. 6. 2018, ale týkala se pouze sídla politické strany a formy dodatku.
Z předložených stanov ČSNS soud zjistil, že v bodě 2.1 je doklad o členství ve straně, průkaz
člena a poslední doklad o uhrazení členského příspěvku za daný rok. Dále v bodě 3.3 je
stanoveno, že předseda je nejvyšším představitelem strany. Jedná jejím jménem, svolává
celostátní sjezd jednou za dva roky nebo podle potřeby a je povinen ho svolat vždy, pokud o
to požádají alespoň tři pětiny členů strany, a to do 40 dnů od podání jejich písemné žádosti.
Je rovněž členem ústřední rady a svolává jí jednou za rok nebo podle potřeby a je povinen ji
svolat vždy, pokud o to požádá alespoň tři pětiny jejich členů, a to do 40 dnů od jejich
písemné žádosti. Předsednictvo je nejvyšším orgánem strany. Mezi dvěma zasedáními
celostátního sjezdu a má celkem 4 členy. Rozhoduje mimo jiné o přijetí člena do strany nebo
o vyloučení člena ze strany.
12. Žalovaný se k žalobě písemně vyjádřil tak, že má zato, že žalobce není členem strany a že
mimořádný sjezd žalobce z 19. 5. 2013 je neplatný, protože nebyl svolán podle stanov.
13. Ze zápisu z 37. Mimořádného sjezdu z 15. 6. 2019 soud zjistil, že neobsahuje prezenční
listinu, ač je v zápise citována a z průběhu jednání je zřejmé, že byla zvolena mandátová
komise, volební komise a návrhová komise. Mandátová komise prohlásila sjezd za usnášení
schopný, byl projednán program, předsedající představil nové stanovy a usnesením CS 39/1
sjezd přijal nové stanovy ČSNS s tím, že podle těchto nových stanov má ústřední rada 7
členů, předsednictvo 3 členy včetně předsedy a předsedou strany byl zvolen Vladislav
Svoboda. Do ústřední rady byli zvoleni Milan Harapát, Václav Kupka, Jaromír Ronge,
Ladislav Snětina, Eliška Šedová a Miroslava Špilauerová. Dále bylo hlasováno o členech
ústřední revizní komise a o členech rozhodčího soudu, kdy dle nových stanov mají tyto
orgány po třech členech. Do ústřední revizní komise byli zvoleni Zdeněk Šeda, Vladislav
Tykal, Jan Pedro a do rozhodčího soudu Jaroslav Mašek, Pavelec a Petr Neuberger.
Usnesením CS 39/2 se sjezd usnesl, že v oficiální komunikaci se strana vrátí k historickému
oslovování „sestro“ a „bratře“ a usnesením CS 39/3 sjezd potvrdil platnost vyloučení členů
z června 2013. Zápis zapsal pan Harapát, ověřil pan Kupka a je zde podepsán Vladislav
Svoboda, předseda ČSNS.
14. Z průvodního dopisu k výsledkům 37. celostátního sjezdu ČSNS s žádostí o registraci
nových stanov ze dne 27. 7. 2019 adresovaného MV ČR, podepsaného Vladislavem
Svobodou, tento žádá ministerstvo o vyznačení registrace doložky na nové stanovy.
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15. Z pozvánky na 37. Mimořádný sjezd konaný 15. 6. 2019 soud zjistil, že tento nebyl datován.
Byl podepsán za pražskou organizaci Vladislavem Svobodou, a že tento sjezd byl svolán na
sobotu 15. 6. od 11:00 hodin v restauraci U Perónu naproti stanici metra Smíchovské
nádraží. Žalovaný soudu předložil členskou základnu k 1. 9. 2020, kde je zde uvedeno 21
členů, žádný z těchto členů není stejný jako v základně k 1. 3. 2019 předložený žalobcem.
16. Z faktury daňového dokladu vystaveného dne 6. 2. 2020 soud zjistil, že ČSNS objednala
službu datového trezoru za částku 720 Kč včetně DPH.
17. Žalovaný předložil seznam členů k 1. 5. 2019 podle jednotlivých krajů, kdy za kraj Prahu je
zde 5 členů, Jihomoravský kraj 6 členů, Jihočeský kraj 5 členů, Karlovarský kraj 1 člen,
Plzeňský kraj 3 členi, Královéhradecký kraj 8 členů.
18. Z faktury daňového dokladu Miroslava Švejdy, grafického servisu vystaveného dne 9. 1. 2020
soud zjistil, že ČSNS objednala grafické zpracování, a to z průkazu pro členy v počtu 200
kusů za celkovou cenu 2 400 Kč.
19. Návrhem faktury vystavené 4. 11. 2019 soud zjistil, že Vladislav Svoboda odebral od
Miroslava Švejdy, grafického servisu, grafickou přípravu titulní strany ČSNS za částku 600
Kč.
20. Soud zamítl návrh na doplnění dokazování navržený žalovaným, a to svědeckými
výpověďmi paní Markové, pana Doskočila a pana Vaňka z důvodu jejich nadbytečnosti
s tím, že shora provedeným dokazováním má soud skutkový stav dostatečně zjištěn.
21. Podle § 16a odst. 1 a 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a
hnutích, v účinném znění (dále jen „ZSPSH“) dotýká-li se rozhodnutí orgánu strany a hnutí
skutečností vyznačovaných v rejstříku stran a hnutí (§ 9), může člen této strany a hnutí do 6
měsíců od přijetí takového rozhodnutí požádat okresní soud o určení, zda je takové
rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami. Nejde-li o zrušení strany a hnutí, lze návrh
podle odstavce 1 podat, jen pokud rozhodčí orgán strany a hnutí nevyhověl žádosti člena o
zjednání nápravy anebo o ní nerozhodl do 30 dnů ode dne jejího podání.
22. Po zhodnocení všech v řízení provedených důkazů jednotlivě i ve vzájemné souvislosti a
s přihlédnutím ke všemu, co v řízení vyšlo najevo, soud dospěl k následujícím závěrům o
skutkovém a právním stavu: dne 15. 6. 2019 se konal 37. mimořádný sjezd strany, který byl
svolán Vladislavem Svobodou. Sjezd svolal Vladislav Svoboda. K datu 15. 6. 2019 byl
předsedou strany Michal Klusáček, který byl k uvedenému datu členem strany. Na uvedený
sjezd nebyli pozvání členové strany, kteří k datu 15. 6. 2019 byly členy strany (vykázaly
doklady o uhrazení členského příspěvku za daný rok) - Miroslav Brázdil, nar. 3. 11. 1968,
Radovan Vilím, nar. 19. 7. 1988, Anna Grabowská, nar. 16. 2. 1959, Ing. Ondřej Dvořák,
nar. 7. 8. 1981, Antonín Krátký, nar. 6. 10. 1982, Ing. Petr Ježek, Ph.D., nar. 29. 3. 1962, Jiří
Varga, nar. 20. 1. 1982, Luděk Švácha, nar. 22. 1. 1973, Jonáš Hrdina, nar. 21. 4. 1988, Aleš
Dvořák, nar. 13. 4. 1991, Bohumil Petráněk, nar. 31. 10. 1998, Vladimír Frič, nar. 5. 3. 1963 a
Karel Zavadil, nar. 25. 6. 1969. Na uvedeném sjezdu byla zvolena mandátová komise,
volební komise a návrhová komise, usnesením CS 39/1 sjezd přijal nové stanovy ČSNS
s tím, že podle těchto nových stanov má ústřední rada 7 členů, předsednictvo 3 členy včetně
předsedy a předsedou strany byl zvolen Vladislav Svoboda. Do ústřední rady byli zvoleni
Milan Harapát, Václav Kupka, Jaromír Ronge, Ladislav Snětina, Eliška Šedová a Miroslava
Špilauerová. Dále bylo hlasováno o členech ústřední revizní komise a o členech rozhodčího
soudu, kdy dle nových stanov mají tyto orgány po třech členech. Do ústřední revizní komise
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byli zvoleni Zdeněk Šeda, Vladislav Tykal, Jan Pedro a do rozhodčího soudu Jaroslav Mašek,
Pavelec a Petr Neuberger. Usnesením CS 39/2 se sjezd usnesl, že v oficiální komunikaci se
strana vrátí k historickému oslovování „sestro“ a „bratře“ a usnesením CS 39/3 sjezd
potvrdil platnost vyloučení členů z června 2013. Nedatovaným dopisem podepsaného
předsedy strany Vladimírem Svobodou bylo žalobci oznámeno, že byl ze strany vyloučen
z důvodu neustálého porušování stanov, poškození dobrého jména strany a podvodného
jednání. Žalobce se dopisem ze dne 21. 9. 2019 proti vyloučení ze strany odvolal. Dopisem
ze dne 29. 9. 2019 žalobce žádal stranu o zjednání nápravy – prohlášení všech rozhodnutí
učiněných na 37. sjezdu strany dne 15. 6. 2019 za rozhodnutí v rozporu se zákonem a
stanovami a uvedení všeho do původního stavu. Dopisem ze dne 11. 10. 2019 reagoval
předseda RoS Ing. Jaroslav Mašek tak, že vyloučení žalobce ze strany je právoplatné a že
odvolání žalobce proti vyloučení není důvodné. Dopisem ze dne 18. 10. 2019 předseda KRK
Zdeněk Šeda sděluje žalobci, že kontrolní a revizní komise projednala žádost žalobce a
souhlasí se závěry RoS ze dne 10. 10. 2019, kde jsou uvedena porušení žalobce platných
stanov. Žaloba byla podána v 6ti měsíční lhůtě od přijetí napadených rozhodnutí strany.
Soud dospěl k závěru, že rozhodnutí přijatá na 37. mimořádném sjezdu strany dne 15. 6.
2019 jsou v rozporu se stanovami strany, zákonem č. 424/1991 Sb., rovněž i rozhodnutí o
ukončení členství žalobce ve straně. Pokud žalobce, jakožto předseda strany, nesvolal sjezd
strany, ačkoliv tak tomu jedině mohlo dle platných stanov strany být (bod 3.3 Stanov strany),
nemají rozhodnutí učiněná na tomto sjezdu, ale i následující jednání a rozhodnutí žádné
právní účinky. Uvedené se týká i právních jednání učiněných „předsedou strany“
Vladislavem Svobodou za stranu. Námitka žalovaného stran neplatnosti zvolení žalobce za
předsedu strany a otázky sjezdů v roce 2013 a 2015 nejsou pro věc podstatné, když ze strany
žalovaného nebylo předloženo rozhodnutí o neplatnosti případných rozhodnutí na dřívějších
sjezdech strany nebo rozhodnutí strany. Pokud se žalobce domáhal určení neplatnosti všech
rozhodnutí učiněných ústřední radou neplatně zvolenou dne 15. 6. 2019 ve složení Milan
Harapát, Václav Kupka, Jaromír Ronge, Ladislav Snětina, Eliška Šedová, Miroslava
Špilauerová, a revizní komisí neplatně zvolenou dne 15. 6. 2019 ve složení Zdeněk Šeda,
Ladislav Tykala, Jan Pedro, Jaroslav Mašek, František Pavelec, Petr Neuberg, pak nikoliv
z důvodu na straně žalobce musel být tento návrh odmítnut, neboť nesplňoval náležitosti dle
§ 43 a § 79 o.s.ř. o určitosti návrhu, a nebyl přes výzvu soudu tento nedostatek odstraněn,
proto soud návrh žalobce v tomto bodě odmítl (výrok IV.). V ostatních návrzích bylo žalobě
vyhověno, jak se podává ve výrocích I. – III. rozsudku.
23. O náhradě nákladů řízení mezi účastníky soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a žalobci,
který měl ve věci plný úspěch (když částečné odmítnutí žaloby bylo zaviněno nikoliv
žalobcem), přiznal vůči žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 17 427,50 Kč (výrok V.).
Tato částka je tvořena zaplaceným soudním poplatkem ve výši 2 000 Kč, odměnou advokáta
dle ust. § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve výši 10 000 Kč
za čtyři úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby, účast na jednání
soudu dne 7. 9. 2020 a 11. 6. 2021) po 2 500 Kč (vypočteno z tarifní hodnoty 35 000 Kč dle
ust. § 6 odst. 1, § 7 a § 9 odst. 3 advokátního tarifu), ve výši 1 250 Kč za jeden úkon právní
služby – výzva ke zjednání nápravy ze dne 29. 9. 2019 dle § 11 odst. 2 písm h), § 9 odst. 3
písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve výši 1 500 Kč za pět režijních
paušálů k těmto úkonům po 300 Kč dle ust. § 13 odst. 3 advokátního tarifu a 21 % DPH ve
výši 2 677,50 Kč (vypočtené ze základu ve výši 12 750 Kč, přičemž právní zástupce žalobce
doložil, že je plátcem této daně).
24. O lhůtě k plnění bylo rozhodnuto dle ust. § 160 odst. 1 o.s.ř. Náhrada nákladů řízení je
splatná k rukám právního zástupce žalobce (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).
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Poučení:
Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného
vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, se sídlem nám.
Kinských č. 5, 150 75 Praha 5.
Nesplní-li povinný dobrovolně svoji povinnost uloženou mu tímto rozhodnutím, může
oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo návrh na nařízení exekuce.
Praha 11. června 2021

Mgr. Pavla Peltrámová v. r.
samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Luďka Kotlantová

