Jednací číslo: 19 C 70/2014-8

PLATEBNÍ ROZKAZ
Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Průžkem ve věci
žalobkyně:
proti
žalované:

Městská část Praha 4, IČ: 00063584, sídlem Antala Staška 2059/80b,
140 46, Praha 4
Budějovická,uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 24261386, sídlem
Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4 - Krč
o zaplacení 1.605.000 Kč s přísl.

pro:

takto:
I.

Soud ukládá žalované, aby do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatila
žalobkyni:
a)

částku 1.605.000 Kč

b)

náhradu nákladů řízení ve výši 80.250 Kč
nebo

aby podala proti tomuto platebnímu rozkazu do 15 dnů ode dne jeho doručení
u podepsaného soudu odpor.
II. Pro případ, že bude podán odpor, soud ukládá žalované, aby se ve lhůtě 30 dnů ode
dne uplynutí lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu písemně vyjádřila ve
věci samé k žalobě, která jí byla doručena spolu s platebním rozkazem.
Ve vyjádření je žalovaná povinna uvést, zda nárok uplatněný v žalobě uznává,
popřípadě zda nárok uznává jen zčásti nebo co do základu. Uzná-li nárok, rozhodne
soud na tomto základě o věci samé (o její části nebo o jejím základu) rozsudkem pro
uznání (§ 153a odst. 1 o.s.ř.).
Jestliže žalovaná nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, je povinna ve vyjádření
vylíčit rozhodující skutečnosti o věci samé, na nichž staví svoji obranu proti žalobě,
a označit důkazy k prokázání svých tvrzení. K vyjádření musí připojit listiny, na něž se
ve svém vyjádření odvolává.
Vyjádření je třeba předložit soudu ve 2 vyhotoveních.
Nemůže-li žalovaná podat ve stanovené lhůtě písemné vyjádření ve věci samé, je
povinna před uplynutím stanovené lhůty sdělit soudu, jaký vážný důvod jí v tom brání.
Na výzvu soudu je povinna tvrzený vážný důvod prokázat.
Poučení:
Včas podaným odporem se platební rozkaz v plném rozsahu ruší. Opožděně podaný
odpor nebo odpor podaný tím, kdo k němu není oprávněn, soud usnesením odmítne.
Vydaný platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor nebo proti němuž podaný
odpor byl soudem odmítnut, má účinky pravomocného rozsudku.
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Proti výroku, kterým bylo žalované uloženo, aby se ve věci samé písemně vyjádřila, není
odvolání přípustné.
Podá-li žalovaná proti platebnímu rozkazu včas odpor a jestliže se bez vážného důvodu
ve věci samé včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod
jí v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti žalované žalobou uplatňován,
uznává. Soud proto ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a odst.3 o.s.ř.).
Podá-li žalovaná proti platebnímu rozkazu včas odpor a nebudou-li splněny podmínky
pro vydání rozsudku pro uznání, soud k projednání a rozhodnutí věci nařídí jednání.
Proti výroku o náhradě nákladů řízení a výroku o povinnosti zaplatit soudní poplatek je
možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Městskému soudu v Praze
prostřednictvím podepsaného soudu.
Nesplní-li žalovaná dobrovolně tímto platebním rozkazem uložené povinnosti, může se
oprávněný domáhat nařízení výkonu rozhodnutí.
V Praze dne 29. května 2014
Mgr. Michal Průžek, v.r.
samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Fantová

