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Váš dopis značky / ze dne 

10. 6. 2021 

Naše značka (uveďte v odpovědi) 

2021/D21056817/11/ÚPV 

Vyřizuje / linka 
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Praha  

23. 6. 2021 

 

 

 

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) obdržel dne 10. června 2021 Vaši 

žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, v níž se domáháte poskytnutí informací:  

- Označení soudu a spisové značky soudních řízení ve věcech náhrady nemajetkové újmy 

způsobené nepřiměřenou délkou řízení vedeného před Úřadem, kterých se Úřad účastnil 

jako žalovaný od roku 2015 do dnes.  

- Označení soudu a spisové značky soudních řízení ve věcech náhrady nemajetkové újmy 

způsobené nepřiměřenou délkou řízení vedeného před Úřadem, kterých se Úřad sice 

neúčastnil přímo jako žalovaný, ale ve kterých od roku 2015 do dnes předkládal soudu 

nebo žalované složce ČR své podání či vyjádření. 

 

Na základě Vaší žádosti Vám sděluji následující:  

- Označení soudu a spisové značky soudních řízení ve věcech náhrady nemajetkové újmy 

způsobené nepřiměřenou délkou řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, kterých 

se Úřad účastnil jako žalovaný od roku 2015 do dnes 

o řízení vedené pod sp. zn.: 11 C 448/2015 u Obvodního soudu pro Prahu 6; 

o řízení vedené pod sp. zn.: 7C 137/2012 u Obvodního soudu pro Prahu 6, 

pravděpodobně skončeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne  

27. 4. 2021, sp. zn.:  35 Co 109/2021;  

o řízení vedené pod sp. zn.: 20 C 281/2015 u Obvodního soudu pro Prahu 6, 

skončeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2017,  

sp. zn.: 20 Co 281/2017. 

 

- Označení soudu a spisové značky soudních řízení ve věcech náhrady nemajetkové újmy 

způsobené nepřiměřenou délkou řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, kterých 

se ÚPV sice neúčastnil přímo jako žalovaný, ale ve kterých od roku 2015 do dnes 
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předkládal soudu nebo žalované České republice své podání či vyjádření 

o řízení vedené pod sp. zn.: 23 C 181/2019 u Obvodního soudu pro Prahu 1, žaloba 

proti ČR – Ministerstvo financí; 

o řízení vedené pod sp. zn.: 19 C 447/2019 u Obvodního soudu pro Prahu 6, žaloba 

proti ČR – Ministerstvo financí, Úřad vystupuje jako vedlejší účastník. 

 

 

 

 

 Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu (http://www.upv.gov.cz).  

 

 

 

 

 Ing. Šárka Petrů 

auditorka 
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