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Žaloba na upuštění ad trestu nebo jeho snížení, uložené ve správním řízení,
zároveň se žádostí a prominutí soudních poplatků

Adresát: Městský soud v Praze, agenda správních žalob

:r

Strana žalující
S doručovací adresou :
S evidovaným trvalým pobytem:
.~

-

‘

Strana žalovaná : 1)Úřad pro ochranu osobních údajů‘ Ul. Pplk.. Sochora 27,170
00 Praha 7- Holešovice a
2) Celní úřad pro hl.m. Prahu, referát vymáhání a exekucí, se sídlem v Praze 1,
Washingtonova 7, .113 54 Praha 1, iČ: 71214011, k čj.. 83792/2014-51000042.1.
.

Ve dvou vyhotoveních, Přílohy : 3;

Rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů čj. UOOU -06514/13-82 jsem
byla uznána vinnou z přestupku z nevědomé nedbalosti a byla mi uložena
pokuta ve výši 15.000,-Kč, a úhratla. nákladu řízení ve výši 1.000,- Kč.
Proti těmto rozhodnutím vedu před Městským soudem spor, který byl
usnesením 4A 60/2014 rozdělen na dva spory, a sice ten druhý má sp. zri.1OA
201/2014. Pokud bych v ani v jednom z těchto sporů neobstála,, žaluji tímto na
upuštění nebo a snížení pokuty podle * 65/3 s.hs.
Obojí, jak žaloba na upuštění od trestu nebo jeho snížení, tak i žádost o
prominutí ad soudních poplatků mají stejné důvody, následně uvedené:

Odůvodnění: Toho se domáhám vzhledem k tornu, že jsem studentkou

presenčního studia na UK HTF a ke svým výdělkovým a majetkovým poměrům.
Nemám od 1.11. 2014 žádný pracovní poměr, měla jsem na 014 úvazku do
31.10. 2014v Oblastní nemocnici v Příbrami, ale ten mi odmítli prodloužit. Dále
jsem měla jsem měla dohodu o pracovní činnosti ve Fakultní nemocnici
Královské Vinohrady v Praze, do 31.12. 2014, aLe tu mi neprodloužili. Potřetí
jsem měla dohodu o pracovní činnosti v Ústřední vojenské a fakultní nemocnici
v Praze Střešovicích, ale jen do 31,12, 2013, o prodloužení se jedná, zatím bez
výsledku.
—

Důvod, proč se mnou uzavřeli jen dohody o pracovní činnosti, ale ne
pracovní poměr, důvodem je moje dehonestace v důsledku sporu který je
předmětem této mé žaloby a kasační stížnosti.
‚

Jsem s rizikovým těhotenstvím na dočasné pracovní neschopnosti, v úterý 24.
února 2015 nastupuji mateřskou dovolenou, ale jen sjednou nemocenskou od
nemocnice v Příbrami, z práce od ostatních dvou nemocnic nemám žádnou
nemocenskou, Pražská správa sociálního zabezpečení mi nevyplácí ani zlomek,
a vede se mnou řízení pro její nepřiznání.
Otec mého dítěte, se kterým nejsem sezdána, je 60 letý, v léčení ~r
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Situace došla tak daleko, že mi rozvodný dodavatel elektřiny Pražská energetika
PRE a.s. odpojila dodávku elektrického proudu.
Důkazy: 1)Rozhodnutí LJOOU ze dne čj. 06514/13-82, ze dne 6. února 2014,

2) Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti,
3)Kopie oznámení od přerušení dodávky elektrické energie
II.

Navrhuji proto vynesení tohoto rozsudku :
Upouštĺ se od uložení trestu Úřadem pro ochranu osobních údajů čj. UOOU
06514/13-82, ze dne 6. února 2014, za správní delikt v celé výšipokuty 15.000,Kč.
—

Zároveň navrhuji usnesenĺ: Soudní poplatky se promíjejí v plném rozsahu.

V Praze, dne 19. února 2015

