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Usnesení
Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové
a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobce: Sampa
Invest, s.r.o., se sídlem Maiselova 38/15, Praha 1 - Josefov, zast. Mgr. Janem Kořánem,
advokátem, se sídlem Hybernská 32, Praha 1, proti žalovanému: Úřad pro ochranu
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného
ze dne 30.8.2011, čj. SPR-5145/11-11,
takto:
I. Řízení se zastavuje.
II. Žalovaný je povinen žalobci zaplatit náhradu nákladů řízení ve výši 9.640,- Kč,
a to do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Jana Kořána,
advokáta.
III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Tato částka mu bude
vyplacena z účtu Městského soudu v Praze do třiceti dnů od právní moci tohoto
usnesení, k rukám Mgr. Jana Kořána, advokáta.
Odůvodnění
Žalobce se žalobou podanou prostřednictvím právního zástupce doručenou Městskému
soudu v Praze dne 25.9.2011 domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví
tohoto usnesení. Žalobou napadeným rozhodnutím nebylo vyhověno námitkám žalobce proti
exekučnímu příkazu ze dne 27.7.2011, čj. SPR-5145/11-4. Exekučním příkazem (ze dne
27.7.2011, čj. SPR-5145/11-4) byla nařízena exekuce ke splnění povinnosti žalobce uložené
usnesením ze dne 20.7.2011, tj. předložit seznam všech pracovníků žalobce, kteří jsou na
základě smlouvy pověřeni kontaktovat dlužníky společnosti ESSOX s.r.o, za účelem
zaplacení jejich dluhu, přičemž seznam měl obsahovat kontaktní údaje pracovníků.
Dne 27. 12. 2011 obdržel Městský soud v Praze podání právního zástupce žalobce,
jímž bere podanou žalobu v plném rozsahu zpět. Uvádí se v něm, že žalobce nemá zájem na
dalším pokračování sporu, neboť žalovaný po podání žaloby uznal jeho námitku, že na něm
nelze vymáhat splnění uložené povinnosti (prostřednictvím exekuce), jelikož oprávněně
využil svého práva odepřít splnění povinnosti s odkazem na § 53 odst. 2 správního řádu.
Protože žalobce vzal žalobu zpět pro pozdější chování odpůrce, požaduje v podání, aby mu
soud přiznal právo na náhradu nákladů řízení.
Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.)
návrh může navrhovatel vzít zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.
Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj
návrh zpět. S ohledem na zpětvzetí žaloby soud postupoval podle ustanovení § 47 písm. a)
s. ř. s. a řízení zastavil, neboť o věci dosud nerozhodl.
Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení,
bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět
pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má
navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.
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Ze správního spisu vyplývá, že v odůvodnění rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne
16.11.2011, čj. SPR-5145/11-19, jímž bylo rozhodnutí ze dne 3.8.2011 o uložení pokuty ve
výši 10.000,-Kč zrušeno, se uvádí, že k předložení požadovaných listin nelze žalobce
prostřednictvím donucovacích pokut nutit a že předložení požadované listiny by ve spojení
s jinými důkazními prostředky mohli přivodit nebezpečí stíhání žalobce za správní delikt.
V návaznosti na toto rozhodnutí byla rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 16.11.2011,
čj. SPR-5145/11-21, exekuce zastavena.
V daném případě bere žalobce žalobu zpět, protože důvody, jejichž uznání se domáhal
touto žalobou žalovaný shledal oprávněnými a exekuční řízení zastavil. Proto soud přiznal
žalobci právo na náhradu nákladů řízení. Tyto náklady spočívají v nákladech souvisejících se
zastoupením advokátem podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za 3
úkony právní služby po 2100 Kč (za převzetí věci, sepis žaloby a zpětvzet žaloby) a 3 režijní
paušály po 300 Kč. Celkem tedy činí náklady na právní zastoupení 7.200.- Kč. K tomu se
připočítává daň z přidané hodnoty ve výši 20 %, jíž je žalobcův advokát plátcem. Další
náklady činí část zaplaceného soudního poplatku ve výši 1.000,- Kč. Proto soud přiznal
žalobci právo na náhradu nákladů řízení ve výši 9.640,- Kč.
Podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném od 1. 9. 2011 platí,
že soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na
zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o
1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Proto soud výrokem III tohoto
usnesení rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč a
zbývající částku 1.000,- Kč zahrnul do částky nákladů řízení, které žalobci přiznal vůči
žalovanému. Současně soud rozhodl o tom, že tato částka bude vrácena Mgr. Janovi
Kořánovi, neboť ten je osobou, která poplatek skutečně zaplatila (viz č. l. 1 soudního spisu).
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho
doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se
sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením
shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední
den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující
pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě
obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje,
v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo
rozhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, máli stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje,
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon
advokacie.
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol
pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho
internetových stránkách: www.nssoud.cz.
V Praze dne 2.února 2012
Mgr. Jana Brothánková, v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková

