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USNESENÍ
Městský soud v Praze rozhodl v právní věci
navrhovatelky:

proti
odpůrcům:

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.,
bytem Lidická 700/19, 602 00 Brno,
zastoupená advokátem Mgr. Davidem Zahumenským,
sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno
1) Vláda České republiky,
sídlem nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,
2) Ministerstvo zdravotnictví
sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 10 Praha 2

v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - Usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 194
o vyhlášení nouzového stavu, Usnesení vlády ČR ze dne 14.3.2020 č. 211 o přijetí krizového opatření,
Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 č. 194 o přijetí krizového opatření, Mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
takto:
Soud vyzývá navrhovatelku, aby ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatila na účet
soudu č. 3703-2928021/0710 (VS: 1033003520) soudní poplatek z podaného návrhu, který činí 5.000
Kč, a to za každé napadené opatření obecné povahy (§ 6 odst. 9 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních
poplatcích, ve spojení s položkou 18 bod 2 písm. b/ Sazebníku soudních poplatků, který je přílohou
tohoto zákona), tedy celkem 20.000 Kč.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§14 zákona č. 549/1991 Sb.).
Po marném uplynutí stanovené lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí
lhůty se nepřihlíží. 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.
Praha 18.03.2020
JUDr. Ing. Viera Horčicová 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.

Shodu s prvopisem potvrzuje Simona Štěpinová.

