
č. j. 11 A 78/2021-16 

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Jindrová. 

USNESENÍ 

Městský soud v Praze rozhodl v právní věci 
 
žalobce: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, narozený 6. 2. 1989 
 bytem Bořivojova 108, 130 00 Praha 3  

 zastoupený advokátem Mgr. Filipem Hajným 
 sídlem Rubešova 83/10, 120 00 Praha 2 
 
proti   
žalovanému: Ministerstvo spravedlnosti,  IČ 00025429 
 sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 
 

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2021, č. j. MSP-711/2020-OSV-OSV/2 
(z. č. 106/1999 Sb.) 
 

takto: 
 
Soud vyzývá žalobce, aby do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za 
žalobu ve výši 3.000 Kč (položka 18 bod 2 písm. a) Sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k 
zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích v platném znění) v kolcích na připojeném 
tiskopise, nebo na účet soudu – číslo účtu 3703-2928021/0710 (Česká národní banka), variabilní 
symbol 1133007821. 

Poučení: 
 
Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku 
po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží (§ 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb.). 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. 
 
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 14 zákona č. 549/1991 Sb.). 
 
 
Praha 9. dubna 2021 
 
 
JUDr. Hana Veberová v. r. 
předsedkyně senátu 
 
 

 

 
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. 



 
 

Městský soud v Praze   
Slezská 9, 120 00  Praha 2 
_____________________ 
 
ke sp. zn. 11 A 78/2021 

 

 

Vyhovuji výzvě obsažené v usnesení ze dne 9. dubna 2021, č. j. 11 A 78/2021-16, a zasílám v 
kolkových známkách určený soudní poplatek (doplatek soudního poplatku). 

 

 

 

……………………… 

(podpis poplatníka) 

___________________________________________________________________________ 

 

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. 

Místo pro nalepení kolkových známek: 

 

 
 

 


		2021-04-13T08:15:48+0200
	Bc. Marcela Jindrová




