
 

 

 
                                                                                       Na všech podáních v této věci uveďte: 
                                                                                       č.j.  18 Nc 9/2017-279  
           
 

U S N E S E N Í 
 

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Romanem Sychrou v právní věci  
žalobce LIDO TAXI RADIO, spol. s.r.o., IČ 136 90 477, se sídlem Starobrněnská 284/17, 
602 00 Brno, zast. Mgr. Markem Hejdukem, advokátem, se sídlem Jugoslávská 620/29, 120 
00 Praha 2, vedlejší účastník (na straně žalobce) Statutární město Brno, IČ 449 92 785, se 
sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, zast. JUDr. Milanem Švejdou, PhD., advokátem, 
se sídlem Brno, Dřevařská 855/12, proti žalovanému Uber B.V., se sídlem Vijzelstraat 68, 
1017 Hl, Amsterdam, Holandsko, RSIN: 852071589, registrovaná v obchodním rejstříku 
obchodní komory pod číslem 563 17441, zast. JUDr. Karlem Muzikářem, LL. M. (C.J.), 
advokátem, se sídlem Křížovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1 

 
o návrhu na zrušení nařízeného předběžného opatření 
 
 

t a k t o: 
 

Návrh žalovaného ze dne 11.5.2017 na zrušení předběžného opatření nařízeného 
usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 18 Nc 9/2017-46 ze dne 7.4.2017, se zamítá. 
 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 

 Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 18 Nc 9/2017-46 ze dne 7.4.2017 soud 
vyhověl návrhu žalobce na vydání předběžného opatření a toto předběžné opatření nařídil.  
 
 Následně, po doručení předběžného opatření žalovanému, tento podal ke zdejšímu 
soudu vedle odvolání proti vydání předběžného opatření i návrh na zrušení výše uvedeného 
nařízeného předběžného opatření ze dne 7.4.2017. V tomto návrhu poukazoval žalovaný 
jednak na ust. § 77 odst. 2 věta první o.s.ř. Dále odkazoval na stanovisko občanskoprávního a 
obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cpjn 202/2016 ze dne 
8.3.2017, ze kterého vyplývá, že podle ust. § 77 odst. 2 věty první o.s.ř. se posuzují i situace, 
kdy se později a to i v důsledku provedeného dokazování ve věci samé, zjistí, že předpoklady 
pro nařízené předběžné opatření dány nebyly. Co se týče vlastního návrhu na zrušení 
vydaného předběžného opatření ze dne 7.4.2017, žalovaný uváděl, že je přesvědčen, že 
nebyly splněny předpoklady pro nařízení předběžného opatření pro překážku věci zahájené 
(litispendence), a to z důvodu již dříve zahájeného soudního řízení, probíhajícího u Městského 
soudu v Praze v totožné věci proti shodnému žalovanému, přičemž toto soudní řízení je u 
Městského soudu v Praze vedeno pod sp. zn. 15 Cm 25/2016. Žalovaný následně toto tvrzení 
konkretizoval tak, že toto soudní řízení bylo u Městského soudu v Praze proti žalovanému 
zahájeno již 11.10.2016 (tedy před podáním návrhu na nařízení předběžného opatření u 
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Krajského soudu v Brně), přičemž je vedeno pod sp. zn.  15 Cm 25/2016, když toto řízení je 
aktuálně proti žalovanému vedeno i nadále. Dále specifikoval, že v soudním řízení vedeném u 
Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 Cm 25/2016 je žalobcem Sdružení pražských 
provozovatelů TAXI služby, z.s. (dále jen „SPP TAXI“), kde se žalobce domáhá, aby soud 
uložil žalovanému zdržet se jednání v nekalé soutěži a jsou zde citovány navrhované petity 
v budoucnu případně vydávaného rozsudku. Dále žalovaný upozornil, že pražskému řízení 
předcházel návrh SPP TAXI na vydání předběžného opatření ze dne 15.7.2016, kde toto 
sdružení požadovalo vydání předběžného opatření s totožnými výroky jako ve věci samé, 
přičemž tento návrh na vydání předběžného opatření byl zamítnut, což potvrdil i odvolací 
soud. Dále žalovaný v tomto svém návrhu specifikoval konkrétní výroky navrhovaného 
rozsudku ve věci vedené u Městského soudu v Praze a konfrontoval toto s příslušnými výroky 
předběžného opatření, vydaného Krajským soudem v Brně dne 7.4.2017. Závěrem žalovaný 
dovodil, že jelikož předmět řízení vedený před Městským soudem v Praze o žalobě SPP 
TAXI v sobě zahrnuje i předmět zdejšího řízení o vydání předběžného opatření a to v celém 
rozsahu, je tak dána překážka věci zahájené (litispendence). Proto je předběžné opatření 
vydané Krajským soudem v Brně zjevně nezákonné, jelikož bylo vydáno v rozporu s § 83 
odst. 2 písm. a) o.s.ř. Z tohoto důvodu je tudíž zřejmé, že nebyly splněny předpoklady pro 
nařízení předběžného opatření a jako takové by mělo být toto předběžné opatření soudem 
neprodleně zrušeno postupem dle § 77 odst. 2 věty první o.s.ř.  
 
 K prokázání svých tvrzení týkajících se návrhu na zrušení vydaného předběžného 
opatření žalovaný předložil soudu 5 listinných důkazů a to žalobu ze dne 11.10.2016, 
podávanou k Městskému soudu v Brně (a nyní vedenou pod sp. zn. 15 Cm 25/2016), výpis ze 
systému Infosoud k řízení před Městským soudem v Praze sp. zn. 15 Cm 25/2016, návrh na 
vydání předběžného opatření ze dne 15.7.2016 podaný k Městskému soudu v Praze, usnesení 
Městského soudu v Praze vydané pod sp. zn. 2 Nc 1052/2016 ze dne 21.7.2016 a usnesení 
Vrchního soudu v Praze č.j. 3 Cmo 202/2016-94 ze dne 13.9.2016.  
 
 Z ust. § 77 odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že předběžné opatření předseda senátu zruší, jestliže 
pominou důvody, pro které bylo nařízeno. Předběžné opatření předseda senátu zruší také 
tehdy, jestliže navrhovatel ve stanovené lhůtě nesložil doplatek jistoty.  
 
 Na základě prostudování předloženého návrhu na zrušení vydaného předběžného 
opatření a k tomu předložených listin, soud dospěl k závěru, že návrh na zrušení předběžného 
opatření není důvodný. Primárním důvodem zamítnutí návrhu žalovaného na zrušení 
vydaného předběžného opatření je ten, že žalovaný (jakožto povinný z nařízeného 
předběžného opatření) neprokázal, že by důvody pro existenci předběžného opatření 
pominuly. Co se týče návrhu žalovaného na zrušení nařízeného předběžného opatření, tento 
argumentuje tím, že s ohledem na existenci žaloby vedené před Městským soudem v Praze sp. 
zn. 15 Cm 25/2016 je v této věci u Krajského soudu v Brně dána překážka věci zahájené 
(litispendence). Ačkoliv žalovaný poukazuje na to, že některé z výroků vydaného 
předběžného opatření jsou zcela shodné s výroky, které budou projednávány u Městského 
soudu v Praze ve věci žaloby vedené pod sp. zn. 15 Cm 25/2016, má zdejší soud za to, že 
v případě vydaného předběžného opatření je tato argumentace žalovaného nedůvodná. Soud 
má za to, že zákonným důvodem pro zrušení předběžného opatření je (vedle nesložení 
doplatku jistoty) pouze ten důvod, že pominuly důvody, pro které bylo předběžné opatření 
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nařízeno. Tyto důvody však žalovaný netvrdí a tím pádem ani neprokazuje. Pokud je jediným 
argumentem žalovaného pro zrušení vydaného předběžného opatření pouze tvrzená 
litispendence, má soud za to, že tento důvod pro zrušení nařízeného předběžného opatření 
dostatečný není. Navíc v tomto svém návrhu žalovaný výslovně uvádí, že žalobě ve věci samé 
sp. zn. 15 Cm 25/2016 vedené před Městským soudem v Praze předcházel návrh na vydání 
předběžného opatření, který byl zamítnut jak soudem prvního stupně, tak soudem odvolacím. 
Krajský soud v Brně je toho názoru, že pro potřeby vydaného předběžného opatření, které 
bylo vydáno z důvodu zatímní úpravy poměrů a z důvodu naléhavosti, je irelevantní (a 
nepřiléhavé) argumentovat tím, že se u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 Cm 25/2016 
projednává žaloba, která je sice v běhu, avšak kde nebylo ani nařízeno jednání ve věci samé. 
Z těchto důvodů, kdy má Krajský soud v Brně má za to, že nebyly žalovaným tvrzeny a ani 
prokázány důvody pro to, aby soud již vydané předběžné opatření ze dne 7.4.2017 zrušil, 
soud tento návrh v plném rozsahu zamítl. Navíc je otázkou, zda podle obsahu návrhu by tento 
návrh na zrušení vydaného předběžného opatření neměl být spíše posuzován jako další 
odvolací důvod žalovaného (v rámci odvolání podaného žalovaným proti nařízenému 
předběžnému opatření). 
 

P o u č e n í: 
 
    Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 
písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu 
v Brně.  
 

   
Krajský soud v Brně 

dne 19.5.2017 
 
 

                                                                                                Mgr. Roman Sychra, v.r. 
                                                                                                         samosoudce 
Za správnost vyhotovení: 
Radka Glozarová, DiS. 
 


		2017-05-23T12:36:48+0200
	Radka Glozarová




