
č.1.36C85/2011_93B

USNESENÍ

IGaiský soud v Praze rozbodl samosoudkyní Mgt. Pavlou Peltrámor.ou l.e l.ěci

žalobců:

Pfotl
žalovanétrrll.

a) Helena Vondtáčková, natozená
bytem

b) Martin Michal, narozený
bytem

d) Agentura MM Ptaha, s.Í.o.'
sídlem

r'šichni zastoupeni adr'okátkou N{gr. Janou Gavlasovou,
sídlem

e) Mgt. lana Gav|asová, natozená
bytem

Jan Šinágl, narozený 9. 1'2,1'952
bytem Bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

o ochranu osobnosti

takto:

I. Výše nákladů, které je žalobkyně a) na záHadě usnesení IGajského soudu v Praze ze dne 26.

7. 201'9, č,j. 36 C 85/201'1'-909, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Pnze ze dne 30. 9.

201'9, č.i' 3 Co 90/2019-931', povinna zaplatlt žalovanému do tří dnů od právní moci tohoto
usnesení, činí částku 45 254 Kč.

II. Výše nákladů, které je žalobce b) na základě usnesení l{rajského soudu v Ptaze ze dne 26. 7 '

2019, č.i.36 C 85/2011-909, ve spojení s usnesením Vrchního soudu vPraze ze dne 30.9.
2019, č.|. 3 Co 90/201,9.931, por'inen zap\attt žalovanému do tří dnů od právní moci tohoto
usnesení, činí částku 45 254 Kč.

III. Výše nákladů, které je žalobkyně d) na záLdadě usnesení Iftajského soudu v Praze ze dne 26.

7 . 201'9, č.j. 36 C 85 /2011'909, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 9.

2019, č'1. 3 Co 90/201'9.931, povinna z^pla:jt žalovanému do tří dnů od prár'ní moci tohoto
usnesení, činí částku 15 254 Kč.

IV. Výše nákladů, které je žalobkyně e) na záHadě usne sení I3ajského soudu v Ptaze ze dne 26.

],201'9, č'j.36 C 85/201,1.909, ve spojení s usnesením Vrchního soudu vPraze ze dne 30. 9.

201'9, č.i.3 Co 90l2019-931, povinna zaplatit žalovanému do tří dnů od právní moci tohoto
usnesení' činí částku 45 254 Kč.

odůvodnění:

Žalobci se návrhem ze dne 29. 3. 2011 domáhali u zdejšího soudu ochrany osobnosti. Usnesením
I{ra1skélro soudu vPraz,e z,e dne 26. čewence 2OI9, či. 36 C 85/2011 _ 909 bylo ve věci
rozhodnuto tak,že podánídoručenésoudu dne29.3.2011 seodmítá(výrokI)aže žalobci jsou

povinnr zaplatit . žalovanému na náhtadě nák1adů Ťízen částku ve ýši, která bude určena
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Samostatným usnesením' do tří dnů od právní moci samostatného usnesení (q'rok II). Proti

tomuto usnesení I{rajského soudu vPraze podali žalobci dne 14. B.201'9 odr'olání. Usnesením

Vrchního soudu vPraze ze dne 30. záIi 201'9' čj.3 Co 90/2019 - 93I rozhoď Vrchní soud o

uvedeném odvolání tak, že usnesení soudu pn.ního stupně se potvrzuje a žádný z účastníků nemá

právo na náhradu nákladů tohoto odvo1acího řizení.

Dle $ 146 odst. 3 o.s.ř. odmítne-li soud žalobu nebo 1iný návrh na zahá1ení Íízení, je žalobce

(navrhovatel) povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady'

Nar,rhovatel, původce r.adné žaloby, je povinen nahradit náklady řízení ostatním účastníkům

Íízení.Jde o pieventrvně vÝchclvné působení civilního pÍocesu ve smyslu \ 1 o.s.ř.' aby účastníci

řízeníby1l'motir.or.áni obracet se na soud pouze tehdy, pokud to skutečně potřebuií pro ochranu

srich práv a právem chráněnýclr zájrriů a čini1i tak v souladu s prál.em' zejména $ 'l2 odst. 4 o.s.ř.

a $ 79 odst. 1 o.s.ř.

Podáním z,e dne 31.1 , 2019 ža\ovaný soudu sdělil, že žádá pouze o náhradu nákladů řízení svého

právního zásÍwpce, které jsou již vyčíslény ve spisu.

Na zák1adě výše uvedeného soud žalovanému pÍiznal dle $ 146 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s $ 151

odst. 1 o.s.ř. nák1ady řízení ve lryši 45 254I{č' a tyto představují náklady zaptávní zastoupení'

které sestává z odměny za zastLlpování advokátem \re výši 34 100 Kč dle \ 7 bod 5, $ 9 odst. ,1

písm.) a) ryhl. č.1,17/1'996Sb. 11 prár.níchúkonů -přípravaapřevzetí,lry1ádřenízedne18.9.
)ott.,i3u,.'na jednání dne 21' 5.201'2,I' 10' 201'2,1'0. 12' 2012,1.B.2,2013,8.4.201,3,1'5.4.
201'3,ryládření ze dne 1.t. 10. 2013,učastna jednání dne 17. 2.201'5,30.4.201'5,15,2'201'6 a11.

3.2011'6 (1' právní úkon po 3 100 Kč), dá1e paušální náhrady hotolých q'daiů advokáta v ceikové

výši3300 I.č za11 právníchúkonůpo300 I(čdle$13odst.3r,ryhl' č.177/1'996 Sb.,r'eznění

ryhl. č. 120/201'1 Sb' Dohromady tedy částka 37 40O i(č' zq'šená o částku 7 B54 Kč,
odpovídající21'%o dantzpřidané hodnoty dle $ 137 odst.3 o.s.ř' -''e spojení s $ 151 odst.2 o.s.ř.,

nebot, advokát prokázal, že je plátcem DPH. V souladu s $ 1ó0 odst. 1 část věry před středníkem

o.s'ř. pak soud stanor.il lhůtu k pinění v trvání tří dnů od právní moci rozsudku. Na záHadě

oc,dání ža\ovaného ze dne 31' ' 7 . 201'9 soud v rámci náklad:ů Iízení nepřiznai advokátem lr,číslené

cestovné, jelikož nemůže 1ít o náHad řízeni právního zástupce ža1ovaného, kdy tyto vyčíslené

cesty lrykonaIža\ovaný, nikoli jeho právní zástupce, kten- má sídlo ÁI( vPtaze.

Na základě qíše uvedeného rozhodl soud tak, jak je r.e lýrocíchI. až' IV. ul.edeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení ie možno podat odvolání do 1'5 dnů ode dne

jeho doručení k Yrchnímu soudu v Praze prostřednictvím l{rajského soudu vPraze, se síďem

náměstí l(nských 5, 150 J5Praha 5, Ceská republika'

Nesplní-lr povinný dobrovolně sr''oji por.innost u1oženou mu tímto rozhodnutím' může

oprávněnÝ podnt nár'th na soudní rýkon rozlrodnutí nebo návrh na nařízeni exekuce.

Praha 1 5. listopadu 2019

Mgr. Pav1a Peltrámová, v.r.

samosoudkyně
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