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Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 22.7.2014, č.j. MV 25719-8/KM-2014 
 
 

Žalobce: Iuridicum Remedium, o.s., se sídlem Vírská 278, Praha 14, IČ: 26534487, DS: yks84px, jednající 
jednatelkou JUDr. Ing Helenou Svatošovou, nar. 12.1.1976, bytem Přístavní 35, Praha 7 
 
Právní zástupce: Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, advokát se sídlem v Praze 7, U Smaltovny 32/1115, 170 00, č. 
osvědčení ČAK 15017   
 
Žalovaná: Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 43 Praha 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 

Datovou schránkou 
Plná moc přiložena  
Soudní poplatek bude zaplacen na výzvu soudu 
Přílohy dle textu 
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I. 

 
Žalobce podal dne 20.12.2013 na adresu elektronické podatelny Policejního prezidia Policie ČR (dále jen „PP 

Policie ČR“) podatelna.policie@pcr.cz žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. Tato žádost se týkala problematiky zpracování provozních a lokalizačních údajů a fungování tzv. 

Národní databáze DNA. Dne 14.1.2014 byla prostřednictvím e-mailovou poštou zaslaného přípisu Policejního 

prezidia ČR, č.j. PPR-33557-5/ČJ-2013-990740 ze dne 10.1.2014 žalobci poskytnuta část požadovaných 

informací. Zároveň bylo rozhodnuto rozhodnutím PP Policie ČR, č.j. PPR-33557-6/ČJ-2013-990740  o 

částečném odmítnutí žádosti o informace – odmítnuto poskytnutí interních pokynů policejního prezidenta, 

které v současné době regulují vedení Národní databáze DNA, jak bylo žalobcem požadováno.  

 

Toto rozhodnutí bylo doručeno žalobci dne 16.1.2014 a podal proti němu v souladu s § 16 odst. 1 odvolání ze 

dne 28.1.2014, ve  kterém s odkazem na rozsudky Nejvyššího   správního   soudu   č.j.   4   As   20/2007-64   

a Městského  soudu  v Praze  č.j.  10  A  251/2011  žádal o revizi rozhodnutí, neboť Závazný pokyn policejního 

prezidenty č. 250/2013 (dále jen „ZPPP“), kterým je uvedená problematika upravena upravuje nakládání 

s citlivými osobními údaji osob, které představuje významný zásah do práva na ochranu soukromí a 

informačního sebeurčení. Ministerstvo vnitra dne 3.3.2014 rozhodnutím č.j. MV-25719-2/KM-2014 potvrdilo 

názor žalobce a nařídilo, aby Policejní prezidium věc znovu posoudilo. PP Policie ČR poskytlo rozhodnutím ze 

dne 17.3.2014, č.j. PPR-33557-11/ČJ-2013-990740 elektronickou poštou požadovaný ZPPP spolu s přílohami, 

který byl ale z velké části začerněn. Rozhodnutím ze dne 17.3.2014, č.j. PPR-33557-12/ČJ-2013-990740 pak 

částečně odmítl poskytnutí částí tohoto pokynu s odkazem na § 11 odst. 6 zákona o svobodném přístupu 

k informacím, tedy z důvodu, že by poskytnutím těchto částí mohlo dojít k ohrožení schopnosti orgánů činných 

v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné 

činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.  

 

Žalobce proti tomuto rozhodnutí podal dne 10.4.2014 druhé odvolání, v němž uvedené rozhodnutí označil za 

nepřezkoumatelné. Ministerstvo vnitra jakožto odvolací orgán dalo v rozhodnutí ze dne 12.5.2014, č.j. MV-

25719-5/KM-2014  žalobci částečně za pravdu, napadené rozhodnutí zrušilo a vrátilo věc Policejnímu prezidiu 

k dalšímu šetření. Ministerstvo vnitra sice konstatovalo, že uvedené části nebyly poskytnuty oprávněně, ale 

zároveň konstatoval, že povinný subjekt měl uvést, jaké informace byly vyloučeny z poskytnutí, nikoli pouze 

označit články ZPPP, které nebyly poskytnuty. Zároveň podle Ministerstva vnitra měl povinný subjekt odkázat i 



Mgr. et. Mgr.  

                   Jan Vobořil 

                                           Advokát  
        U Smaltovny 1115/32, Praha 7 170 00  

      tel: +420728937902, e-mail: h.voboril@seznam.cz 
O--------------------------------------------------------------- 

    3 

na § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, který je rovněž důvodem neposkytnutí 

části ZPPP. PP Policie ČR znovu věc posoudilo a vydalo rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ze dne 

23.5.2014, č.j. PPR-33557-18/ČJ-2013-990740. Informace byly odmítnuty s odkazem na § 11 odst. 1 písm. a) 

a § 11 odst. 6 zákona o svobodném přístupu k informacím. V rozhodnutí pak byly rozepsány jednotlivé 

odmítnuté části předpisu a uvedlo u nich, čeho zhruba se části týkají.  

 

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 12.6.2014 třetí odvolání, v němž upozornil na to, že není 

z rozhodnutí povinného zřejmé, z jakých důvodů jsou odmítány jaké pasáže ZPPP. Ministerstvo vnitra jakožto 

odvolací orgán rozhodnutím ze dne 22.7.2014, č.j. MV-25719-8/KM-2014 odvolání zamítlo a napadené 

rozhodnutí PP Policie ČR potvrdilo. 

 

Žalobce důvody uváděné v napadeném rozhodnutí pokládá za nesprávné, tak za této situace nemá jinou 

možnost než obrátit se žalobou proti tomuto rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 22.7.2014, č.j. MV-25719-

8/KM-2014 (dále jen „napadené rozhodnutí“) na soud.   

 

Důkazy: 

• E-mailová žádost o infromace ze dne 20.12.2013 

• E-mailové poskytnutí informací ze dne 10.1.2014 

• Rozhodnutí PP Policie ČR o částečném odmítnutí žádosti o informace ze dne 10.1.2014 

• Odvolání žalobce proti rozhodnutí povinného ze dne 28.1.2014 

• Rozhodnutí žalované ze dne 3.3.2014 

• E-mailové poskytnutí informace žalobci ze dne 17.3.2014 

o Závazný pokyn policejního prezidenta č. 250/2013  

o Přílohy k ZPPP č. 250/2013 

• Rozhodnutí PP Policie ČR o částečném odmítnutí žádosti o informace ze dne 17.3.2014 

• Odvolání žalobce proti rozhodnutí povinného ze dne 10.4.2014 

• Rozhodnutí žalované ze dne 12.5.2014 

• Rozhodnutí PP Policie ČR o částečném odmítnutí žádosti o informace ze dne 23.5.2014 

• Odvolání žalobce proti rozhodnutí povinného ze dne 12.6.2014 

• Rozhodnutí žalované ze dne 22.7.2014 

 



Mgr. et. Mgr.  

                   Jan Vobořil 

                                           Advokát  
        U Smaltovny 1115/32, Praha 7 170 00  

      tel: +420728937902, e-mail: h.voboril@seznam.cz 
O--------------------------------------------------------------- 

    4 

II. 

Žalovaná v napadeném rozhodnutí především konstatuje, že v době podání žádosti (prosinec 2013) nebyl 

pokyn policejního prezidenta č. 250/2013, o identifikačních úkonech, který nabyl účinnosti 1. 1 2014, účinný. 

Tento předpis, na rozdíl od v době podání žádosti účinného závazného pokynu policejního prezidenta č. 

88/2002, upravuje zásady a technické postupy všech identifikačních úkonů prováděných Policií ČR, ne pouze 

odebírání biologického materiálu osob pro účely stanovení profilu DNA a vedení databáze DNA. Ze žádosti je 

podle odvolacího orgánu zcela zřejmé, že se odvolatel nedomáhal informací o provádění jiných identifikačních 

úkonů. V době podání žádostí byl účinný závazný pokyn policejního prezidenta č. 88/2002, upravující pouze 

odebírání biologického materiálu osob pro účely stanovení profilu DNA a vedení databáze DNA. Žadateli je 

nepochybně známo, že podle § 65 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, může Policie 

České republiky provádět i jiné identifikační úkony, přesto informace k jiným identifikačním úkonům nežádal, v 

žádosti v části B) se naopak všechny čtyři otázky týkají výhradně Národní databáze DNA a profilů DNA.  

 

K tomuto tvrzení žalované žalobce uvádí, že jeho záměrem při žádosti o informace bylo skutečně primárně 

získání informací o zpracování provozních a lokalizačních údajů a genetických údajů ze strany policie ČR. 

Vzhledem k tomu, že běžnému občanovi není dostupná informace, jaké interní akty řízení jsou momentálně 

v účinnosti, tak žádal obecně v bodě B-4 své žádosti o poskytnutí „veškerých interních pokynů policejního 

prezidenta, které v současné době regulují vedení Národní databáze DNA“ Z této přesné citace z předmětné 

žádosti je zřejmé, že směřovala k poskytnutí celého pokynu jako celku, nikoli k poskytnutí částí, které se 

týkají pouze Národní databáze DNA. Závazný pokyn policejního prezidenta je jedním z interních aktů řízení 

Policie ČR, kterým se musí řídit její zaměstnanci. Tyto pokyny mají jasně danou formu, jsou číslovány, je 

stanovena jejich účinnost, jsou vyhlašovány ve Sbírku interních aktů řízení Policejního prezidia. Žalobce 

považuje za logické a jazykově správné vyložit žádost o poskytnutí pokynu policejního prezidenta, který 

reguluje určitou oblast, jako žádost o poskytnutí celého předpisu. Výklad PP Policie ČR a žalované považuje 

žalobce za nesprávný a ve své podstatě pouze za účelovou snahu poskytnout požadovaný pokyn pokud 

možno co nejvíce zcenzurovaný.  

 

III. 

 

Pokud jde o důvody odmítnutí poskytnutí jednotlivých částí požadovaného pokynu, tak jak je shrnulo  PP 

Policie ČR ve svém rozhodnutí ze dne 23.5.2014, které žalovaná potvrdila v napadeném rozhodnutí, tak tyto 
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byly popsány takto: 

 

a) vztahuje se k daktyloskopování 

b) vztahuje se výlučně ke zpracování osobních údajů zaměstnanců a příslušníků Policie ČR v souvislosti 

s odběrem biologického materiálu 

c) odkazuje na interní akt řízení, který upravuje kriminalisticko-technickou činnost Policie ČR 

d) odkazuje na předpis, který upravuje součinnost s Generální inspekcí bezpečnostních sborů 

e) odkazuje na předpis, který upravuje problematiku úkonů obdobných identifikačním úkonům 

f) vztahuje se k dalším druhům identifikačních úkonů 

g) týkají se cizinců, u kterých se neprovádí odběr biologického materiálu 

h) vztahuje se k pracovišti Policie ČR, které neprovádí odběr biologického materiálu ani nezpracovává 

osobní údaje související s odběrem biologického materiálu 

i) týká se provádění identifikačních úkonů na základě žádosti Generální inspekce bezpečnostních sborů 

j) týkají se provádění dalších identifikačních úkonů (popis osoby a její fotografování) 

k) týkají se provádění dalších identifikačních úkonů (daktyloskopování, fotografování) a jejich následného 

uchovávání, včetně výměny daktyloskopických otisků se zahraničím 

l) týkají se subjektů, jež spolupracují na vývoji příslušných databází, které se nevztahují k Národní 

databázi DNA 

m) týká se prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání identifikačních úkonů na základě žádosti 

Generální inspekce bezpečnostních sborů 

n) týká se bezpečnostních opatření vstupu do IS FODAGEN 

o) týká se vnitřního pokynu ohledně zveřejňování informací obsažených v předmětném interním aktu 

řízení 

p) týká se vyhledávacích kapacit kriminalisticko-technických pracovišť jednotlivých zúčastněných států 

(vztahuje se k daktyloskopování) 

 

Uvedené důvody se s větší či menší intenzitou opakuji a lze je strukturovat do několika skupin. 

 

1) Úprava se nevztahuje k problematice analýz DNA, ale k jiným identifikačním metodám - například 

k daktyloskopii, popisu osoby, fotografování apod. (viz písm. a, f, g, h, j, k, l, p) 

2) Úprava odkazuje na jiné předpisy či interní akty řízení (viz písm. c,d,e,o) 
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3) Úprava se vztahuje výlučně ke zpracování osobních údajů zaměstnanců Policie ČR (viz písm. b) 

4) Úprava se vztahuje ke spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních sborů (poskytování 

součinnosti, prověřování potřebnosti dalšího zpracování) (viz písm. i, m) 

5) Úprava se týká zabezpečení přístupu do IS FODAGEN (viz písm. n) 

 

Pokud jde o obecné námitky. Z odůvodnění rozhodnutí není zřejmé, u jakých konkrétních ustanovení bylo 

poskytnutí informací odmítnuto podle § 11 odst. 1 písm. a) InfZ a v jakých případech podle § 11 odst. 6 InfZ.  

 

Žalovaná v napadeném rozhodnutí uvádí, že PP Policie ČR v tom, že neoznačila, podle jakých ustanovení 

odmítá poskytnutí jakých částí ZPPP nepochybilo, neboť podle vyjádření žalované oba důvody „spolu 

korespondují a vzájemně na sebe navazují a prolínají se. Není proto potřebné každé v rozhodnutí 

prvostupňového orgánu vyjmenované ustanovení zvlášť označit, podle kterého ustanovení bylo jeho 

poskytnutí odmítnuto. Jednak se jedná o interní akt řízení, u kterého zákon po správním uvážení umožňuje 

jeho text neposkytnout. Neposkytnuté informace by současně mohly ohrozit schopnost orgánů činných v 

trestním řízení předcházet trestné činnosti vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy 

nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.“  

 

Podle názoru žalobce je tvrzení žalované nesprávné. Důvody odmítnutí se logicky liší u jednotlivých 

ustanovení, z nichž některá se už podle výše zmíněného popisu dotýkají práv třetích osob a jejich poskytnutí 

tak nelze odmítnout s odkazem na § 11 odst. 1 písm. a) InfZ (např. pokud jde o odmítnuté části věnované 

daktyloskopii, popisu osoby nebo fotografování – viz skupina č. 1), jiná zase zjevně nemohou nijak narušit 

vyšetřování a jejich poskytnutí tak nelze odmítnou s odkazem na § 11 odst. 6 InfZ (např. zpracování osobních 

údajů zaměstnanců Policie ČR - skupina č. 3). Samozřejmě mohou existovat ustanovení, pro jejichž odmítnutí 

budou platit oba důvody, nicméně tvrzení, že oba důvody platí pro všechny vyloučené části, případně, že na 

sebe důvody navazují, prolínají se apod. považuje žalobce za málo důvěryhodné a krajně nepravděpodobné.   

 

To samo o sobě činí napadené rozhodnutí, jakož i předcházející rozhodnutí PP Policie ČR, 

nepřezkoumatelným a nutí žadatele o informace spekulovat o tom, co konkrétně bylo důvodem odmítnutí 

žádosti u konkrétních ustanovení, místo aby mu to bylo ze strany povinného orgánu jasně sděleno. Již 

z tohoto důvodu by mělo být podle názoru žalobce napadené rozhodnutí, jakož i předcházející 

rozhodnutí PP Policie ČR zrušeno pro nepřezkoumatelnost.  
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IV. 

Pokud jde o odůvodnění odmítnutí poskytnutí informací zařazených do výše uvedených skupin je pro žalobce 

logicky velmi obtížné přiléhavě argumentovat, pokud obsah ustanovení fakticky nezná. Toto klade velký 

nárok na soud, aby si vyžádal ZPPP v ucelené podobě, která nebyla žalobci poskytnuta, a sám 

posoudil, zda se tvrzení PP Policie ČR a žalované zakládají na pravdě a odmítnutí poskytnutí informací 

je skutečně důvodné. Žalobce upozorňuje, že pokud jde o odmítnutí poskytnutí informace dle § 11 odst. 6 

zákona o svobodném přístupu k informacím, tak k tomuto se Městský soud v Praze již vyjádřil rozhodnutím 

Městského soudu v Praze ze dne 10.1.2013, č.j. 10 A 251/2011-38-43 platí, že jen sám fakt, že by poskytnutí 

informace mohlo ohrozit činnost Policie ČR, k odmítnutí poskytnutí informace s odkazem na § 11 odst. 6 

zákona o svobodném přístupu k informacím nestačí. Jak soud konstatoval, tak „uvedený efekt nelze spatřovat 

v prozrazení informací obecně známých či dostupných např. v odborných kriminalistických publikacích.“ Totéž 

platí o informacích týkajících se problematiky upravené v již dříve (např. právě ve věci vedené u Městského 

soudu ve věci 10 A 251/20111) poskytnutých pokynech policejního prezidenta, která je dnes upravena v ZPPP 

č. 250/2013.  

Žalobce dále níže shrnuje svá podezření, která ukazují na možné neoprávněné odmítnutí poskytnuté 

informace a žádá soud, aby je prověřil.  

Co se týče důvodů shrnutých ve skupině č. 2, tak v těchto případech je odpírána informace o odkazech na 

jiné předpisy nebo akty řízení. Opět není zřejmé, s odkazem na jaké ustanovení InfZ je informace konkrétně 

odepřena, zda jde o § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 6 InfZ nebo snad oba dva. Pokud jde o odkazy na další 

předpisy nebo interní akty řízení, tak i tyto odkazy umístěné v interním pokynu, který se vztahuje k právům 

třetích osob, jsou důležité pro informovanost o právech těchto osob, neboť jsou součástí interního předpisu a 

ustanovení tohoto předpisu provazují s předpisy dalšími, čímž dotváří informaci, která je pro třetí osoby 

zásadní k posouzení dopadu předpisu a praxe, která z něho vychází, do ústavně zaručených práv. Odmítnutí 

poskytnutí informace s odkazem na § 11 odst. 1 písm. a) InfZ tak v tomto případě vzhledem k provázanosti 

                                                 
1 Uvedené interní pokyny  (tzn. ZPPP   č.   88/2002   k naplňování, provozování a využívání Národní databáze DNA; 
ZPPP č. 30/2005, kterým se upravuje provozování   informačních   systémů   AFIS   2000,   C-AFIS   a   některé 
podmínky provozování daktyloskopických sbírek;  Rozkazu  policejního  prezidenta  č.  52/2004,  kterým  se  omezuje  
přijímání dožádání  o  genetická  zkoumání  znaleckými  pracovišti  Policie  České republiky; Rozkazu  policejního  
prezidenta  č.  67/2009,  o  identifikačních  úkonech  a provozování  zkušebního  provozu  informačního  systému  
FODAGEN byly na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze a následném poskytnutí ze strany PP Policie ČR 
uveřejněny zde: zde: http://paragraphos.pecina.cz/2013/02/policie-poskytla-dalsi-informace-k.html 
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těchto informací považuji za nesprávné. 

Pokud jde o odmítnutí s odkazem na § 11 odst. 6 InfZ, tak žalobce považuje za nemožné, aby samotný odkaz 

na další utajované interní pokyny nebo předpisy mohl jakkoli poškodit práva třetích osob nebo činnost orgánů 

činných v trestním řízení. Pouhá informace, že určitá problematika je nějakým způsobem regulována, aniž by 

bylo zřejmé, jaký je obsah této regulace, nemůže naplnit podmínky odmítnutí požadované v § 11 odst. 6 InfZ. 

Pokud jde o skupinu zdůvodnění č. 3, tedy o případy, kdy se podle tvrzení Policejního prezidia vztahuje 

úprava pouze ke zpracování osobních údajů zaměstnanců Policie ČR. Tento důvod může naplňovat odmítnutí 

podle § 11 odst. 1 písm. a) InfZ, nicméně pouze v případech, kdy se zpracování těchto osobních údajů 

skutečně vztahuje pouze k osobám, které jsou aktuálně zaměstnanci Policie ČR. Přes tvrzení žalované 

v napadeném rozhodnutí, že osobní údaje těchto osob jsou likvidovány, se žalobce domnívá, že tyto 

mechanismy v ZPPP nastaveny nejsou, a že ke zpracování údajů dochází i u osob, které již zaměstnanci 

Policie ČR nejsou, jejichž osobní údaje jsou nicméně Policií ČR zpracovávány i nadále. Pokud by tomu totiž 

tak nebylo a například osoba, která prováděla odběr DNA na místě činu by od policie odešla, mohlo by to 

mařit vyšetřování, neboť její vzorek a profil DNA by měl být podle tvrzení žalované okamžitě zničen a nebylo 

by tak možné odebrané DNA používat k identifikaci. Bývalí zaměstnanci nemají přístup k interním aktům, které 

toto zpracování aktuálně regulují. Pokud tedy tento důvod dopadá i na osobní údaje osob, které nejsou již 

zaměstnanci Policie ČR, považuje žalobce toto odmítnutí rovněž za nezákonné. 

Pokud jde o skupinu důvodů č. 4, tak není vůbec zřejmé, z jakého důvodu byly odmítnuty právě informace 

týkající se součinnosti s Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Činnost Generální inspekce 

bezpečnostních sborů dopadá nejen na zaměstnance Policie ČR, ale i na zaměstnance dalších 

bezpečnostních sborů, nelze tedy použít zdůvodnění dle § 11 odst. 1 písm. a) InfZ. Není také zřejmé, jakým 

způsobem by poskytnutí informací o součinnosti poskytované Generální inspekci bezpečnostních sborů mělo 

v souladu s § 11 odst. 6 InfZ poškodit práva třetích osob nebo schopnost orgánů činných v trestním řízení 

vyšetřovat trestnou činnost, když pravidla této součinnosti vyplývají z příslušných ustanovení zákona o GIBS.  

V případech uvedených ve skupině č. 5, tedy pokud se úprava týká zabezpečení přístupu do IS FODAGEN 

lze považovat odepření informace za oprávněné, pokud odkazuje na § 11 odst. 6 InfZ a utajené informace by 

mohly vést k narušení integrity dat a například ulehčit útok na příslušné databáze. Naopak pokud jde například 

o informace, kdo má do IS FODAGEN přístup a za jakých podmínek, či jaké jsou druhy přístupových 

oprávnění do systému, lze považovat odmítnutí informace za nezákonné, neboť se jedná o důležitou informaci 
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pro posouzení míry zásahu do základních práv třetích osob, jejichž osobní údaje jsou v IS FODAGEN 

zpracovávány.  

 

Důkazy: 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 250/2013, o identifikačních úkonech – kompletní verze (žalobce 

nemá tento ucelený pokyn k dispozici a žádá soud, aby si tento pokyn vyžádal od žalované) 

V. 

 

Z výše uvedených důvodů žalobce navrhuje, aby soud po projednání jeho žaloby vydal tento 

 

rozsudek: 

 

1) Rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky ze dne 22. 7. 2014, č. j. MV-25719-8/KM-2014, a 

rozhodnutí Policejního prezidia Policie ČR ze dne 23.5.2014, č. j. PPR-33557-18/ČJ-2013-990740, se 

zrušují. 

2) Policejnímu presidiu České republiky se nařizuje poskytnout žalobci do tří dnů od právní moci 

rozsudku text Závazného pokynu policejního prezidenta č. 250/2013 

3) Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení, jak budou určeny soudem, do třiceti dnů od právní 

moci rozsudku k rukám žalobcova právního zástupce. 

 

Eventuálně 

 

1) Rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky ze dne 22. 7. 2014, č. j. MV-25719-8/KM-2014, a 

rozhodnutí Policejního prezidia Policie ČR ze dne 23.5.2014, č. j. PPR-33557-18/ČJ-2013-990740, se 

zrušují a věc se vrací Policejnímu Prezidiu České republiky k dalšímu řízení. 

2) Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení, jak budou určeny soudem, do třiceti dnů od právní 

moci rozsudku k rukám žalobcova právního zástupce. 

 
JUDr. Ing. Helena Svatošová 

zde jednatelka Iuridicum Remedium, o.s. 


