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Číslo jednací: 10A 72/2013 – 40
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Věc: SOLUS, zájmové sdružení právnických osob ca Úřad pro ochranu osobních údajů
- žaloba proti výrokům č. I., II., III., IV., V., VI., VII., IX., X. a XI. rozhodnutí předsedy
Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 12. února 2013 čj. INSP2-4684/12-38
Ve shora uvedené právní věci nadepsaný soud zasílá žalobu a zároveň podle § 74 odst. 1
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.) žádá, abyste ve lhůtě do jednoho
měsíce ode dne doručení této výzvy předložili vyjádření k žalobě a úplný spisový materiál
v originále, včetně dokladů o doručení rozhodnutí účastníkům řízení. V případě, že chcete
vyloučit části spisů z nahlížení ve smyslu § 45 odst. 3 s.ř.s., je třeba, aby takové části
správního spisu byly označeny zřetelným způsobem.
Předmětná věc byla podle rozvrhu práce přidělena k projednání a rozhodnutí
specializovanému senátu 10A. Složení tohoto senátu i senátů zástupčích je dáno rozvrhem
práce, do kterého lze nahlédnout u zdejšího soudu nebo na internetových stránkách
www.justice.cz. Postup při podávání případných námitek podjatosti je upraven v § 8 odst. 5
s.ř.s.
Podle ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. soud může rozhodnout o věci samé bez jednání, jestliže
to účastníci shodně navrhli nebo s tím souhlasí. Má se za to, že souhlas je udělen také tehdy,
nevyjádří-li účastník do dvou týdnů od doručení výzvy předsedy senátu svůj nesouhlas
s takovým projednáním věci. V případě, že požadujete, aby ve věci bylo nařízeno jednání,
sdělte tuto skutečnost zdejšímu soudu ve lhůtě shora uvedené.
V Praze dne 13. května 2013
JUDr. Ing. Viera Horčicová, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková

