
 

 

 
                                                                                       Na všech podáních v této věci uveďte: 
                                                                                       č.j.  18 Nc 9/2017-377 
           
 

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, registrovaný 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 

 
o návrhu na vydání předběžného opatření 
 
 

t a k t o: 
 

I. Žalovaný je povinen zdržet se provozování taxislužby na území 
Statutárního města Brna pomocí osob, které neprokázaly znalosti 
místopisu, znalosti právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu 
spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby ve smyslu 
obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení 
podmínky provozování taxislužby na území města Brna. 

 
II. Žalovaný je povinen zdržet se zprostředkování taxislužby na území 

Statutárního města Brna osobám, které neprokázaly znalosti místopisu, 
znalosti právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele 
a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby ve smyslu obecně závazné 
vyhlášky Statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky 
provozování taxislužby na území města Brna, nebo ji provádějí pomocí 
osob, které neprokázaly znalosti místopisu, znalosti právních předpisů 
upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy 
taxametru řidiči taxislužby ve smyslu obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování 
taxislužby na území města Brna. 

 
III. Žalovaný je povinen zdržet se provozování taxislužby na území 

Statutárního města Brna pomocí vozidel, která nejsou vybavena 
taxametrem s nastavením pořadí cen jízdného ve smyslu nařízení 
Statutárního města Brna č. 1/2017, o maximálních cenách taxislužby na 
území Statutárního města Brna. 
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IV. Žalovaný je povinen zdržet se zprostředkování taxislužby na území 

Statutárního města Brna osobám, které poskytují přepravu cestujících 
vozidly, které nejsou vybaveny taxametrem s nastavením pořadí cen 
jízdného ve smyslu nařízení Statutárního města Brna č. 1/2017, o 
maximálních cenách taxislužby na území Statutárního města Brna. 

 
V. Žalovaný je povinen zdržet se provozování taxislužby na území 

Statutárního města Brna způsobem, kterým nesplňuje podmínky pro 
užívání stanovišť taxislužby ve smyslu obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou  se 
stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby 
na území města Brna. 

 
VI. Žalovaný je povinen zdržet se zprostředkovávání taxislužby na území 

Statutárního města Brna osobám, které nesplňují podmínky pro užívání 
stanovišť taxislužby ve smyslu obecně závazné vyhlášky Statutárního 
města Brna č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují 
podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby na území 
města Brna. 

 
O d ů v o d n ě n í: 

 
 Návrhem na vydání předběžného opatření ze dne 30.3.2017 navrhl žalobce vydání 
předběžného opatření ve znění, které je specifikováno ve výrocích I. – VI. tohoto usnesení. 
Tento svůj návrh žalobce odůvodňoval tím, že je právnickou osobou se sídlem v České 
republice, založenou v roce 1990, přičemž v regionu Brna je žalobce veřejně známým 
provozovatelem radio dispečinku taxi, který nabízí zprostředkování taxislužby právě na území 
statutárního města Brna. Žalobce působí na brněnském trhu jako taxi dispečink již 25 let. Své 
služby spočívající ve zprostředkování přepravy osob prostřednictvím provozovatelů 
taxislužby, kteří splňují všechny podmínky uložené zákonnými a obecnými předpisy, nabízí 
prostřednictvím všech následujících základních dostupných komunikačních prostředků a to 
telefonických objednávek, e-mailových objednávek, webu a facebooku. Žalovaný je 
holandskou obchodní společností registrovanou podle tamního práva provozující mobilní 
aplikaci UBER a v jejím rámci službu UBERPop, která slouží nejen na území města Brna ke 
zprostředkování a provozování osobní přepravy osobními vozidly za úplatu. Prostřednictvím 
mobilní aplikace tak žalovaný provozuje a zprostředkovává přepravu cestujícím na straně 
jedné a řidičům, jež následně poskytnou službu osobní přepravy cestujícím, na straně druhé. 
Dále žalobce doplnil, že na jednání žalovaného se rovněž podílí společnost Rasier Operations 
B.V., se sídlem v Holandsku, která je spřízněna se žalovaným. Žalovaný a tato společnost 
jsou vzájemně propojené společnosti náležející do skupiny společností UBER  a jsou řízeny 
společnou osobou panem Robem van der Woudem. S ohledem na obsáhlost návrhu na 
nařízení předběžného opatření čítající celkem 38 stran, žalobce shrnul v bodě II návrhu na 
vydání přeběžného opatření svoji argumentaci tak, že uvedl, že dne 1.2.2017 začala fungovat 
na území statutárního města Brna a blízkém okolí aplikace UBER a služba UBERPop, kterou 
provozuje žalovaný. Žalovaný prostřednictvím služby UBERPop zprostředkovává a 
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provozuje pomocí osobních automobilů přepravu osob na území statutárního města Brna, 
přičemž samotnou přepravu žalovaný zajišťuje pomocí řidičů, kteří nesplňují podmínky 
stanovené zákonem o silniční dopravě a příslušnými nařízeními a vyhláškami města Brna a to 
s využitím osobních automobilů, které rovněž nesplňují podmínky zákona o silniční dopravě. 
Přeprava je uskutečňována za úplatu, kdy začátek jízdy stanoví cestující, přepravu poskytne 
řidič registrovaný do aplikace žalovaného pro řidiče a cenu jízdy stanoví žalovaný. Po 
provedené jízdě, žalovaný strhne jízdné z platebního prostředku cestujícího a po odečtení své 
provize ve výši 25% vyplatí zbylou část řidiči, který přepravu poskytl. Žalobce je toho 
názoru, že žalovaný svým výše popsaným jednáním, naplňuje jak znaky činnosti dispečinku 
taxislužby (zprostředkovatel taxislužby), tak znaky činnosti provozovatelů taxislužby 
(dopravce taxislužby ve smyslu zákona o silniční dopravě), tudíž žalovaný fakticky činí to, co 
činí jakýkoliv jiný soutěžitel na trhu taxislužby. Zcela však ignoruje všechny podmínky 
stanovené příslušnými právními předpisy. Kdy svým jednáním umožňuje, aby služby byly 
poskytovány osobami, které poskytují přepravu bez příslušného živnostenského oprávnění a 
oprávnění řidiče taxislužby a nesplňují povinnosti uložené obecně závaznou vyhláškou města 
Brna č. 28/2005 o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna 
(doplněné vyhláškou č. 3/2013). Dále žalovaný poskytuje přepravu vozidlem, které není 
viditelně a čitelně označeno střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a 
zadní straně a jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce 
umístěným na vozidle. Dále poskytují přepravu vozidlem, které není zapsáno v evidenci 
vozidel taxislužby. Rovněž tak poskytují služby vozidly, které nejsou vybaveny taxametrem a 
nastavením pořadí ceny jízdného ve smyslu nařízení č. 1/2017 o maximálních cenách 
taxislužby na území statutárního města Brna. Rovněž tak poskytují služby způsobem, kterým 
nesplňují podmínky pro užívání stanovišť taxislužby ve smyslu obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna č. 15/2011. Žalobce se domnívá, že takovým jednáním žalovaný 
nekale získává významnou soutěžní výhodu oproti ostatním soutěžitelům včetně žalobce. 
Protože žalovaný není zejména zatěžován pracovněprávními vztahy s řidiči ani odvody s nimi 
souvisejícími, není při vyhledávání a získávání řidičů omezován pouze výběrem mezi 
osobami, jež jsou držiteli oprávnění řidiče taxislužby a není omezován ani zatěžován tím, že 
by jako dopravce musel být vlastníkem nebo zapsaným provozovatelem všech vozidel, 
prostřednictvím kterých jsou poskytovány služby přepravy zajišťované žalovaným. I když 
výše popsané jednání fakticky odpovídá běžným taxislužbám, žalovaný zcela ignoruje 
veřejnoprávní regulaci, která v oblasti přepravy osob taxi je na soutěžitele přísná. Žalovaný se 
s cílem zbavit se veškeré odpovědnosti prezentuje účelově navenek tak, že poskytuje pouze 
technologickou platformu ke zprostředkování spolujízdy. Taková obrana však nemůže 
v konfrontaci s důkazy připojenými k tomuto návrhu obstát. Žalobce nedodržování povinností 
ze strany žalovaného osvědčuje celou řadou důkazů, mezi kterými zásadně lze považovat 
exekutorské zápisy, které přesně dokumentují jednotlivá porušení žalovaného. Na základě 
tohoto vylíčení skutkových tvrzení, má žalobce za to, že všechny znaky generální klauzule 
nekalé soutěže jsou v tomto případě naplněny. Z důvodu toho, že nekalosoutěžním jednáním 
žalovaného vzniká jak žalobci, tak dalším osobám újma, má žalobce za to, že je zapotřebí 
před podáním žaloby ve věci samé zatímně upravit poměry účastníků. Vzhledem k tomu, že 
na základě analýzy je žalobce toho názoru, že porušování povinností při poskytování služby 
UBERPop nejsou jen jednotlivými pochybeními některých řidičů, ale že se jedná o předem 
promýšlenou strategii, se kterou žalovaný vstoupil na trh taxislužeb v Brně a získal či se 
pokouší získat na něm nezanedbatelný podíl, nelze tak návrhu žalobce upřít naléhavost, neboť 
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hrozba nebezpečí pro soutěž každým dnem, kdy žalovaný provozuje svoji protiprávní činnost, 
stoupá a s ním i společná újma, která je způsobena soutěžitelům, zákazníkům, jakož i soutěži 
samé. Dále se žalobce v návrhu na vydání předběžného opatření podrobně zabýval a 
popisoval skutkové okolnosti způsobu fungování mobilní aplikace UBER a služby UBERPop 
a dále popisoval pod bodem VII naplnění jednotlivých podmínek skutkové podstaty nekalé 
soutěže a to jak a v čem spočívá jednání žalovaného v hospodářském styku, dále rozpor 
s dobrými mravy soutěže a způsobilost přivodit újmu. Co se týče potřeby zatímní úpravy 
poměrů účastníků žalovaný zopakoval, že žalovaný začal své služby prostřednictvím mobilní 
aplikace provozovat na území města Brna dne 1.2.2017. V této souvislosti žalobce zdůraznil, 
že žalovaný postavil celý model fungování svých služeb taxislužby na porušování 
veřejnoprávních předpisů a přehlížení toho, že nějaká veřejnoprávní regulace existuje. Navíc 
žalovaný vytváří zdání, že přináší nové způsoby sdílení ekonomických hodnot a vytváření 
jakousi platformu pro spolujízdu. To zakrývání skutečné povahy žalovaným poskytované 
služby a faktu, že jde o podnikání, a to s ohledem na raketově rostoucí investice do 
žalovaného způsobilo, že činnost žalovaného na brněnském trhu dosahuje významných 
podílů. Potřeba zatímní úpravy poměrů, kdy žalovaný může svým nekalosoutěžním jednáním 
získat značný podíl na relevantním trhu, tak nyní spočívá právě v rozsahu poskytovaných 
služeb a zejména v rozsahu porušování podmínek regulovaného trhu, kterého se žalovaný na 
tuzemském trhu dopouští. Žalobce je toho názoru, že zájem na této zatímní úpravě přesahuje 
zájmy žalobce a dalších soutěžitelů a velmi úzce se dotýká i zájmů zákazníků (spotřebitelů) a 
současně i veřejného zájmu jako takového, neboť v důsledku jednání žalovaného hrozí 
rozvrácení celého relevantního trhu na území města Brna a jeho veřejnoprávní regulace. 
Z přiložených exekutorských zápisů navíc vyplývá, že žalovaný zcela systémově provozuje 
služby osobní přepravy, případně tyto zprostředkovává, aniž by dodržoval jakékoliv 
povinnosti vyplývající pro poskytování těchto služeb z veřejnoprávních předpisů, případně 
vědomě a programově zprostředkovává poskytování přepravních služeb osobám, které žádné 
z těchto povinností nedodržují. Dle žalobce je žalovaný organizátorem a iniciátorem 
poskytování přepravních služeb bez dodržování veřejnoprávních povinností, přičemž tento 
model s vědomím jeho protiprávnosti zavedl s cílem získat neoprávněné výhody oproti svým 
konkurentům. Žalobce nezbytnost potřeby zatímní úpravy poměrů spatřuje zejména v potřebě 
zamezení rozvracení soutěže, ke kterému nepochybně činností žalovaného dochází. 
Z vyjádření žalovaného navíc vyplývá, že plánuje další rozšiřování své činnosti a přímo tak 
hrozí další rozšiřování újmy soutěžitelů a zákazníků. Navíc žalobce upozorňuje tu skutečnost, 
že již ve dříve vydaném předběžném opatření ve věci sp. zn. 18 Nc 6/2017, kde žalovaným 
byl pan Jakub Dümler, tak je žalobci známo, že v mezidobí od podání návrhu na nařízení 
předběžného opatření proti Jakubu Dümlerovi do okamžiku podání tohoto návrhu nedošlo 
k žádnému pozitivnímu vývoji, který by vedl k tomu, že by žalovaný začal respektovat právní 
předpisy České republiky. Naopak situace eskaluje a nejistota a nervozita soutěžitelů na trhu 
taxislužby narůstá.  
  
 Následně soud pro přehlednost zmiňuje, že v této věci již bylo jednou Krajským 
soudem v Brně rozhodnuto a to usnesením č.j. 18 Nc 9/2017-46 ze dne 7.4.2017, a to tak, že 
návrhu žalobce na vydání předběžného opatření v plném rozsahu vyhověl. Vzhledem k tomu, 
že se proti tomuto nařízenému předběžnému opatření žalovaný odvolal a následně Vrchní 
soud v Olomouci jakožto soud odvolací z formálních důvodů (nedostatek odůvodnění tohoto 
předběžného opatření) toto usnesení zrušil, soud o tomto návrhu na vydání předběžného 
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opatření rozhoduje opakovaně s tím, že je veden závazným právním názorem odvolacího 
soudu, který byl (byť velice stručně) obsažen v usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 7 
Cmo 137/2017-341 ze dne 22.6.2017. Co se týče tohoto závazného právního názoru Vrchní 
soud v Olomouci na straně 5 již zmíněného usnesení pouze uvedl, že je třeba, aby soud 
prvního stupně ve svém novém rozhodnutí zcela jasně a přesně formuloval své myšlenkové 
pochody, které vyústí v závěr, zda v daném případě lze návrhu na nařízení předběžného 
opatření vyhovět, či nikoliv. Své úvahy a závěr řádně odůvodnit tak, aby jeho rozhodnutí bylo 
věcně přezkoumatelné. Dále soud prvního stupně doplňuje, že odvolací soud v posledním 
odstavci na straně 5 svého usnesení ze dne 22.6.2017 uvedl, že při novém rozhodování ve 
věci bude soud prvního stupně postupovat v souladu se zásadami stanovenými pro 
rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření uvedenými v ust. § 75c o.s.ř. V 
návaznosti na první vydané předběžné opatření v této věci ze dne 7.4.2017, uložil soud 
prvního stupně žalobci, aby podal žalobu ve věci samé. Vzhledem k tomu, že žalobce tento 
závazný pokyn soudu prvního stupně splnil s tím, že v této věci byla podána žaloba, která má 
nyní sp. zn. 18 Cm 181/2017 má soud prvního stupně za to, že vzhledem k tomu, že již nyní 
posuzuje soud prvního stupně návrh na vydání předběžného opatření za stavu, kdy již byla 
podána na zdejší soud žaloba ve věci samé, tak je v této věci nutné postupovat dle § 102 o.s.ř. 
(nikoliv dle § 74 o.s.ř. a následujících). Toto konstatování však nevylučuje to, že soud 
prvního stupně bude v této věci samozřejmě postupovat i dle § 75c o.s.ř. 
 
 Žalobce k osvědčení svých tvrzení týkajících se důvodnosti návrhu na vydání 
předběžného opatření předložil tyto listiny: 
 

- výpis z obchodního rejstříku žalobce 
 
- výtisk internetových stránek s nabídkou služeb žalobce 
 
- výtisk profilu žalobce na sociální síti facebook 
 
- výtisk článku „A jak se přepravujete v Brně vy…?“ ze dne 13. 2. 2016 dostupný 
na serveru http://www.cestovatel.cz/blog/cesty-ceskem/a-jak-se-v-brne-prepravujete-vy/ 
 
- výtisk článku „Senior taxi konečně i v Brně“ ze dne 12. 1. 2016 dostupný na  
https://www.i60.cz/clanek/detail/14131/senior-taxi-konecne-i-v-brne 
 
- výtisk článku „Jste v Brně bez auta? Vyzkoušejte Lido TAXI!“ ze dne 7. 11. 2016 
dostupný na https://automototip.cz/jste-v-brne-bez-auta-vyzkousejte-lido-taxi/ 
 
- elektronický originál výpisu z holandského obchodního rejstříku žalovaného a výpis 
společnosti Uber B.V. z holandského obchodního rejstříku opatřený úředním překladem do 
českého jazyka 
 
- elektronický originál výpisu z holandského obchodního rejstříku žalovaného a výpis 
společnosti Rasier Operations B.V. z holandského obchodního rejstříku opatřený úředním 
překladem do českého jazyka 
- popis fungování Uberu uvedený na stránkách žalovaného veřejně dostupný na serveru 

http://www.cestovatel.cz/blog/cesty-ceskem/a-jak-se-v-brne-prepravujete-vy/�
https://www.i60.cz/clanek/detail/14131/senior-taxi-konecne-i-v-brne�
https://automototip.cz/jste-v-brne-bez-auta-vyzkousejte-lido-taxi/�
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https://help.uber.com/h/ee5fbdf5-bdc3-4c63-8bad-ccbe0a9c3bb5 a na serveru 
https://help.uber.com/h/738d1ff7-5fe0-4383-b34c-4a2480efd71e 
 
- popis fungování Uberu uvedený na stránkách žalovaného veřejně dostupný na serveru 
https://www.uber.com/cs-CZ/cities/brno/ 
 
- popis fungování Uberu uvedený na stránkách žalovaného veřejně dostupný na serveru 
https://www.uber.com/drive/ 
 
- popis fungování Uberu uvedený na stránkách žalovaného veřejně dostupný na serveru 
https://www.uber.com/cs-CZ/drive/partner-app 
 
- aktuální smluvní podmínky používání služeb žalovaného s poslední aktualizací k 9. 2. 
2016 
 
- exekutorský zápis ze dne 9. 2. 2017, sepsaný Mgr. Bc. Miroslavem Kupkou, 
koncipientem JUDr. Juraje Podkonického PhD., soudního exekutora Exekutorského úřadu 
Praha 5, sp. zn. 067 EZ 008/17 
 
- exekutorský zápis ze dne 9. 2. 2017, sepsaný Mgr. Ritou Hrabalovou, koncipientkou 
JUDr. Juraje Podkonického PhD., soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 5, sp. 
zn. 067 EZ 012/17 
 
- text smlouvy o poskytování služeb 
 
- výtisk článku „Uber nabízí levné svezení. Podle města porušuje zákon“ ze dne 6. 3. 2017 
dostupný na serveru http://www.metro.cz/uber-nabizi-levne-svezeni-podle-mesta-porusuje-
zakon-p07-/region.aspx?c=A170306_091954_metro-region_jsk 
 
- exekutorský zápis JUDr. Podkonického, Ph.D., sp. zn. 067 EZ 006/2017 ze dne 9. 2. 2017 
 
- exekutorský zápis JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., sp. zn. 067 EZ 007/2017 ze dne 9. 
2. 2017 
 
- exekutorský zápis JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., sp. zn. 067 EZ 009/17 ze dne 9. 2. 
2017 
 
- exekutorský zápis JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., sp. zn. 067 EZ 010/2017 ze dne 9. 
2. 2017 
 
- exekutorský zápis JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., sp. zn. 067 EZ 011/2017 ze dne 9. 
2. 2017 
 
- exekutorský zápis JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., sp. zn. 067 EZ 013/2017 ze dne 9. 
2. 2017 
 

https://help.uber.com/h/ee5fbdf5-bdc3-4c63-8bad-ccbe0a9c3bb5�
https://help.uber.com/h/738d1ff7-5fe0-4383-b34c-4a2480efd71e�
https://www.uber.com/cs-CZ/cities/brno/�
https://www.uber.com/drive/�
https://www.uber.com/cs-CZ/drive/partner-app�
http://www.metro.cz/uber-nabizi-levne-svezeni-podle-mesta-porusuje-zakon-p07-/region.aspx?c=A170306_091954_metro-region_jsk�
http://www.metro.cz/uber-nabizi-levne-svezeni-podle-mesta-porusuje-zakon-p07-/region.aspx?c=A170306_091954_metro-region_jsk�
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- exekutorský zápis JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., sp. zn. 067 EZ 015/17 ze dne 9. 2. 
2017 
 
- exekutorský zápis JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., sp. zn. 067 EZ 016/2017 ze dne 9. 
2. 2017 
 
- výtisk článku „Sdílená ekonomika zatím přinesla jen 140 znaků“ ze dne 9. 7. 2016 
dostupný na serveru http://ceskapozice.lidovky.cz/sdilena-ekonomika-zatim-prinesla-jen-
140-znaku-fne-/tema.aspx?c=A160708_105050_pozice-tema_lube 
 
- výtisk článku „Vyřešte Uber, jinak to vezmeme do vlastních rukou, vyhrožují taxikáři“ ze 
dne 24. 3. 2017 dostupný na serveru https://echo24.cz/a/wQLFi/vyreste-uber-jinak-to-
vezmeme-do-vlastnich-rukou-vyhrozuji-taxikari 
 
- výtisk článku „Na Nové radnici proběhlo další jednání s brněnskými taxikáři“ dostupný 
na serveru https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/na-nove-radnici-
probehlo-dalsi-jednani-s-brnenskymi-taxikari/ 
 
- výtisk webové stránky dopravního úřadu Magistrátu města Brna dostupné na serveru 
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-
dopravy/odbor-dopravy/oddeleni-verejne-a-individualni-dopravy-dopravni-urad-a-drazni-
spravni-urad/dopravni-urad-brno-taxisluzba 
 
- rozsudek Zemského soudu ve Frankfurtu and Mohanem, SRN (Landgericht Frankfurt am 
Main) ze dne 18. 3. 2015 sp.zn. 3-08-O 136/14 včetně jeho ověřeného překladu do českého 
jazyka 
 
- faktura ze dne 9. 2. 2017 – Biohome s.r.o. 
 
- faktura ze dne 9. 2. 2017 – Biohome s.r.o. 
 
- faktura ze dne 9. 2. 2017 – Jakub Dümler 
 
- faktura ze dne 9. 2. 2017 – Jakub Rolc 
 
- faktura ze dne 9. 2. 2017 – Razmik Beseljan 
 
- výtisk článku „Uber v ČR nabízí partnerskou smlouvu. Firmy řidiče zaměstnávají. Je 
to taxi?“ ze dne 23. 6. 2016 dostupný na serveru http://www.podnikatel.cz/clanky/uber-v-
cr-nabizi-partnerskou-smlouvu-firmy-ridice-zamestnavaji-je-to-taxi/ 
 
- anonymizovaný výtah části odůvodnění rozhodnutí MD ČR dostupný 
na http://www.mdcr.cz/cs/verejna-doprava/taxisluzba/metodicka-stanoviska/metodicka-
stanoviska.htm 
 
- výtisk článku „Uber už je i Brně. Taxikářům vadí, magistrát jej hodlá kontrolovat“ ze dne 

http://ceskapozice.lidovky.cz/sdilena-ekonomika-zatim-prinesla-jen-140-znaku-fne-/tema.aspx?c=A160708_105050_pozice-tema_lube�
http://ceskapozice.lidovky.cz/sdilena-ekonomika-zatim-prinesla-jen-140-znaku-fne-/tema.aspx?c=A160708_105050_pozice-tema_lube�
https://echo24.cz/a/wQLFi/vyreste-uber-jinak-to-vezmeme-do-vlastnich-rukou-vyhrozuji-taxikari�
https://echo24.cz/a/wQLFi/vyreste-uber-jinak-to-vezmeme-do-vlastnich-rukou-vyhrozuji-taxikari�
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/na-nove-radnici-probehlo-dalsi-jednani-s-brnenskymi-taxikari/�
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/na-nove-radnici-probehlo-dalsi-jednani-s-brnenskymi-taxikari/�
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odbor-dopravy/oddeleni-verejne-a-individualni-dopravy-dopravni-urad-a-drazni-spravni-urad/dopravni-urad-brno-taxisluzba�
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odbor-dopravy/oddeleni-verejne-a-individualni-dopravy-dopravni-urad-a-drazni-spravni-urad/dopravni-urad-brno-taxisluzba�
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odbor-dopravy/oddeleni-verejne-a-individualni-dopravy-dopravni-urad-a-drazni-spravni-urad/dopravni-urad-brno-taxisluzba�
http://www.podnikatel.cz/clanky/uber-v-cr-nabizi-partnerskou-smlouvu-firmy-ridice-zamestnavaji-je-to-taxi/�
http://www.podnikatel.cz/clanky/uber-v-cr-nabizi-partnerskou-smlouvu-firmy-ridice-zamestnavaji-je-to-taxi/�
http://www.mdcr.cz/cs/verejna-doprava/taxisluzba/metodicka-stanoviska/metodicka-stanoviska.htm�
http://www.mdcr.cz/cs/verejna-doprava/taxisluzba/metodicka-stanoviska/metodicka-stanoviska.htm�
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1. 2. 2017 dostupný na serveru http://brno.idnes.cz/uber-brno-taxikari-magistrat-dix-/brno-
zpravy.aspx?c=A170201_122035_brno-zpravy_krut 
 
- výtisk článku „Tomáš Peťovský (Uber): V Brně máme už kolem tisíce registrovaných 
uživatelů“ ze dne 24. 2. 2017 dostupný na serveru http://www.lupa.cz/clanky/tomas-
petovsky-uber-v-brne-mame-uz-kolem-tisice-registrovanych-uzivatelu/ 
 
- výtisk článku „Uber vstupuje do Brna. Chceme doplnit městskou dopravu, říká šéf české 
pobočky“ ze dne 1. 2. 2017 dostupný na serveru http://archiv.ihned.cz/c1-65607400-uber-
vstupuje-do-brna-chceme-doplnit-mestskou-dopravu-rika-sef-ceske-pobocky 
 
- statistický výstup pořízený správcem aplikace MMB-e-testy Autocont k datu 6. 3. 2017 
se statistickým údajem o počtu všech osob, které jsou držiteli platného osvědčení o složení 
zkoušky z místopisu a právních předpisů a o počtu těchto osob 
 
- výtisk statistického záznam z RPSD týkající se počtu vozidel taxi v Brně 
 
- výtisk článku „Ředitel Uberu Tomáš Peťovský: Brno je pro Uber ideální město. Brňané si 
aplikaci oblíbí„ ze dne 10. 2. 2017 dostupný na serveru 
http://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/doprava/7102-reditel-uberu-tomas-petovsky-brno-je-
pro-uber-idealni-mesto-brnane-si-aplikaci-oblibi.html 
 
- výtisk článku  „Uber dostal ve Francii pokutu 800 000 eur za nelegální servis“ 
https://www.novinky.cz/ekonomika/406064-uber-dostal-ve-francii-pokutu-800-000-eur-za-
nelegalni-servis.html 
 
- výtisk článku „Uber se zákazu ve Francii neubránil, nejvyšší soud potvrdil jeho platnost“ 
ze dne 22. 5. 2015, dostupný na serveru http://e-svet.e15.cz/it-byznys/uber-se-zakazu-ve-
francii-neubranil-nejvyssi-soud-potvrdil-jeho-platnost-1192079 
 
- výtisk článku „Francouzský soud potrestal taxislužbu Uber. Za nelegální přepravu zaplatí 
pokutu 800 tisíc eur“ ze dne 9. 6. 2016, dostupný na serveru http://byznys.ihned.cz/c1-
65326110-francouzsky-soud-potrestal-taxisluzbu-uber-za-nelegalni-prepravu-zaplati-
pokutu-800-tisic-eur 
 
- výtisk článku „Ve Španělsku zakázali  alternativní taxislužbu Uber“ ze dne 9. 12. 2014, 
dostupný na serveru https://www.novinky.cz/ekonomika/355900-ve-spanelsku-zakazali-
alternativni-taxisluzbu-uber.html 
 
- výtisk článku „Pokud Uber bude jezdit bez povolení, zablokují mu Maďaři web. Zákon 
prošel pohodlnou většinou“ ze dne 13. 6. 2016 dostupný na serveru http://ihned.cz/c1-
65329980-pokud-uber-bude-jezdit-bez-povoleni-zablokuji-mu-madari-web-zakon-prosel-
pohodlnou-vetsinou 
 
- výtisk článku „Británie: Tribunál rozhodl, že taxikáři firmy Uber nepracují na volné 
noze“ ze dne 28. 10. 2016 dostupný na serveru 

http://brno.idnes.cz/uber-brno-taxikari-magistrat-dix-/brno-zpravy.aspx?c=A170201_122035_brno-zpravy_krut�
http://brno.idnes.cz/uber-brno-taxikari-magistrat-dix-/brno-zpravy.aspx?c=A170201_122035_brno-zpravy_krut�
http://www.lupa.cz/clanky/tomas-petovsky-uber-v-brne-mame-uz-kolem-tisice-registrovanych-uzivatelu/�
http://www.lupa.cz/clanky/tomas-petovsky-uber-v-brne-mame-uz-kolem-tisice-registrovanych-uzivatelu/�
http://archiv.ihned.cz/c1-65607400-uber-vstupuje-do-brna-chceme-doplnit-mestskou-dopravu-rika-sef-ceske-pobocky�
http://archiv.ihned.cz/c1-65607400-uber-vstupuje-do-brna-chceme-doplnit-mestskou-dopravu-rika-sef-ceske-pobocky�
http://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/doprava/7102-reditel-uberu-tomas-petovsky-brno-je-pro-uber-idealni-mesto-brnane-si-aplikaci-oblibi.html�
http://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/doprava/7102-reditel-uberu-tomas-petovsky-brno-je-pro-uber-idealni-mesto-brnane-si-aplikaci-oblibi.html�
https://www.novinky.cz/ekonomika/406064-uber-dostal-ve-francii-pokutu-800-000-eur-za-nelegalni-servis.html�
https://www.novinky.cz/ekonomika/406064-uber-dostal-ve-francii-pokutu-800-000-eur-za-nelegalni-servis.html�
http://e-svet.e15.cz/it-byznys/uber-se-zakazu-ve-francii-neubranil-nejvyssi-soud-potvrdil-jeho-platnost-1192079�
http://e-svet.e15.cz/it-byznys/uber-se-zakazu-ve-francii-neubranil-nejvyssi-soud-potvrdil-jeho-platnost-1192079�
http://byznys.ihned.cz/c1-65326110-francouzsky-soud-potrestal-taxisluzbu-uber-za-nelegalni-prepravu-zaplati-pokutu-800-tisic-eur�
http://byznys.ihned.cz/c1-65326110-francouzsky-soud-potrestal-taxisluzbu-uber-za-nelegalni-prepravu-zaplati-pokutu-800-tisic-eur�
http://byznys.ihned.cz/c1-65326110-francouzsky-soud-potrestal-taxisluzbu-uber-za-nelegalni-prepravu-zaplati-pokutu-800-tisic-eur�
https://www.novinky.cz/ekonomika/355900-ve-spanelsku-zakazali-alternativni-taxisluzbu-uber.html�
https://www.novinky.cz/ekonomika/355900-ve-spanelsku-zakazali-alternativni-taxisluzbu-uber.html�
http://ihned.cz/c1-65329980-pokud-uber-bude-jezdit-bez-povoleni-zablokuji-mu-madari-web-zakon-prosel-pohodlnou-vetsinou�
http://ihned.cz/c1-65329980-pokud-uber-bude-jezdit-bez-povoleni-zablokuji-mu-madari-web-zakon-prosel-pohodlnou-vetsinou�
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http://blisty.cz/art/84214.html#sthash.z3JyDCBW.dpbs 
 
- usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 18 Nc 6/2017 – 26, ze dne 20. 3. 2017 
 
- výtisk článku „Podle Brna i Prahy Uber porušuje zákon, po vládě žádají vyjasnění 
podmínek“ http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2056026-podle-brna-i-prahy-
uber-porusuje-zakon-po-vlade-zadaji-vyjasneni-podminek 

 
 Soud ještě jednou zdůrazňuje, že již zdejší soud ve věci návrhu na vydání předběžného 
opatření jednou rozhodoval, přičemž v návaznosti na toto usnesení podal žalobce návrh 
(žalobu) ve věci samé, která je u Krajského soudu v Brně evidována pod sp. zn. 18 Cm 
181/2017. Z tohoto důvodu tedy, byť se jedná o tentýž návrh, který byl vyhotoven dne 
30.3.2017 (a podán na zdejší soud dne 31.3.2017), tak tento návrh na vydání předběžného 
opatření soud posuzuje nikoliv jako návrh, který by byl před podáním žaloby ve věci samé, 
ale až po podání žaloby ve věci samé (tedy dle § 102 o.s.ř.).  
 
 Z ust. § 102 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit 
poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze 
vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.  
 
 Předpokladem pro nařízení předběžného opatření, kterým se zatímně upraví poměry 
účastníků je, že je dána potřeba tyto poměry účastníků zatímně upravit, přičemž se nesmí 
jednat o úpravu poměrů faktických, ale toliko o úpravu poměrů právních. Soud rozhoduje o 
použití uvedeného prostředku, jen jsou-li mu rozhodné skutečnosti osvědčeny a potřeba 
zatímní úpravy prokázána. Před nařízením předběžného opatření musí být zjištěno a uváženo, 
zda nařízením předběžného opatření nevznikne nepřiměřená újma účastníkům.  
 
 Na základě žalobcem předložených listin a znění navrhovaného petitu návrhu na 
vydání předběžného opatření, soud dospěl k závěru, že návrhu žalobce je možné vyhovět, 
neboť dle soudu je navrhované předběžné opatření jediným efektivním předběžným řešením 
této věci. Zároveň má soud za to, že s ohledem na povahu věci, není vůči jiným účastníkům 
řízení zjevně nepřiměřené, neboť žalovaného omezí (na území města Brna) pouze 
v poskytování taxislužby, která je poskytována, dle žalobce, protiprávně. Dále soud uvádí, že 
ačkoliv žalovaný svým podáním ze dne 11.5.2017 navrhoval zrušení předběžného opatření, 
kdy argumentoval překážkou věci již dříve zahájené (litispendence), přičemž odkazoval na již 
existující žalobu sp. zn. 15 Cm 25/2016, která je vedena před Městským soudem v Praze, tak 
v souvislosti s touto námitkou soud prvního stupně uvádí, že má za to, že pro účely nového 
vydání předběžného opatření v této věci je tato námitka irelevantní. Soud prvního stupně má 
jednak za to, že ve věci vydání předběžného opatření je podstatné, zda jsou splněny podmínky 
pro vydání předběžného opatření či nikoliv. S tím, že co se týče dalšího odůvodnění této 
námitky žalovaného, ve stručnosti odkazuje na již dříve vydané usnesení zdejšího soudu č.j. 
18 Nc 9/2017-279 ze dne 19.5.2017 (které nabylo právní moci dne 10.6.2017). V této 
souvislosti ještě soud pouze krátce zmiňuje, že soud prvního stupně nevylučuje, že v případě 
projednávání žaloby (návrhu ve věci samé) může mít tato námitka žalovaného opodstatnění, 
nicméně v případě vydání předběžného opatření, má soud za to, že tato námitka relevanci 
nemá. Vzhledem k tomu, že soud prvního stupně se tímto návrhem na vydání předběžného 

http://blisty.cz/art/84214.html#sthash.z3JyDCBW.dpbs�
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2056026-podle-brna-i-prahy-uber-porusuje-zakon-po-vlade-zadaji-vyjasneni-podminek�
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opatření zabývá již podruhé, pouze pro upřesnění zmiňuje, že má za to, že co se týče 
formálních náležitostí tzn. zaplacení soudního poplatku, jistoty (resp. doplatku jistoty) 
případné určitosti či neurčitosti návrhu na vydání předběžného opatření a splnění podmínek 
řízení (čili zda není zapotřebí řízení v této věci zastavit pro nedostatek podmínek řízení) má 
soud za to, že tyto formální náležitosti jsou v této věci splněny. V této souvislosti jednak soud 
prvního stupně odkazuje na již dříve vydané předběžné opatření v této věci (byť následně 
zrušené), tak i na usnesení soudu odvolacího. Toto usnesení č.j. 7 Cmo 137/2017-341 ze dne 
22.6.2017 mj. zmiňuje, že při novém rozhodování ve věci samé, bude soud prvního stupně 
postupovat v souladu se zásadami stanovenými pro rozhodování o návrhu na nařízení 
předběžného opatření v ust. § 75c o.s.ř. Ačkoliv soud prvního stupně nesouhlasí se zrušením 
svého prvního usnesení o nařízení předběžného opatření uvedenými v této věci, tak s ohledem 
na § 226 odst. 1 o.s.ř. samozřejmě respektuje tu skutečnost, že je vázán právním názorem 
odvolacího soudu. Odvolací soud ve svém zrušovacím usnesení jednak soudu prvního stupně 
nařídil, aby se ve svém následném rozhodnutí zcela jasně a přesně formuloval své 
myšlenkové pochody, které vyústí v závěr, zda v daném případě lze návrhu na nařízení 
předběžného opatření vyhovět či nikoliv. Za druhé však na straně 5 (poslední odstavec) uvedl, 
že při novém rozhodování ve věci bude soud prvního stupně postupovat v souladu se 
zásadami stanovenými v ust. § 75c o.s.ř. Jelikož ust. § 75c o.s.ř. se týká postupu soudu 
v případě meritorního rozhodnutí, považuje soud prvního stupně tento pokyn (právní názor) 
odvolacího soudu za vyjádření toho, že sám odvolací soud považoval návrh na vydání 
předběžného opatření za splňující formální náležitosti. Tudíž odvolací soud neshledal, že by 
bylo v tomto případě na místě návrh na vydání předběžného opatření odmítnout či zastavit. 
Nyní již k vlastnímu rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření v této věci. Důvodem pro 
vydání předběžného opatření v této věci je dle žalobce potřeba zatímní úpravy poměrů 
účastníků. V této souvislosti soud zmiňuje, že tuto potřebu zatímní úpravy poměrů je 
zapotřebí prokázat (resp. osvědčit s vysokou mírou pravděpodobnosti), neboť v rámci řízení o 
vydání předběžného opatření se dokazování neprovádí. Co se týče prokázání potřeby zatímní 
úpravy poměrů, má soud prvního stupně, že žalobce tuto potřebu předloženými listinami 
prokázal (resp. osvědčil s vysokou mírou pravděpodobnosti). V této souvislosti soud uvádí, že 
v rámci zvažování vyhovění návrhu na předběžné opatření samozřejmě soud zvažoval i 
případnou přiměřenost vůči žalovanému. K tomuto soud uvádí, že za situace, kdy navrhované 
předběžné opatření je patrně jediným efektivním předběžným řešením v této věci, soud dospěl 
k závěru, že takovéto nařízené předběžné opatření, vzhledem k tomu, že je pouze dočasné, je, 
za dané situace, přiměřené. Na druhou stranu, pokud by soud návrhu na vydání předběžného 
opatření nevyhověl má soud za to, že by mohlo dojít ke vzniku škody velkého rozsahu. Navíc 
v rámci hospodářské soutěže by mohly být poměry na trhu taxislužby (v rámci současného 
právního stavu) definitivně narušeny. Co se dalších tvrzených skutečností týká, má soud 
prvního stupně za to,že tyto byly žalobcem předloženými listinami osvědčeny. Navíc za 
situace, kdy i některé žalobcem tvrzené skutečnosti jsou pro soud obecně známými 
skutečnostmi. Např. to, že žalobce poskytuje v Brně již dlouhodobě taxislužbu a dále ta 
skutečnost, že žalovaný nabízí i jinde v Evropské unii přepravu osob a tuto přepravu osob 
hodlal provozovat i ve městě Brně. Co se týče těchto dalších tvrzených skutečností, kdy 
žalobce tvrdí, že v návrhu popsaná činnost žalovaného je nekalosoutěžním jednáním, tak 
v tomto kontextu soud uvádí, že posuzuje žalobcem popsané jednání žalovaného nikoliv jako 
činnost v rámci tzv. „sdílené ekonomiky“, ale s ohledem na znaky této činnosti jako 
provozování klasické taxislužby. V této souvislosti má soud za to, že v případě sdílené 
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ekonomiky, se nejedná o cílené poskytování služeb za účelem zisku. Soud má za to, že 
v případě sdílené ekonomiky se jedná o činnost, kdy nepodnikatel nabízí nějakou službu 
nepodnikateli za účelem eliminace vzniklých nákladů, přičemž následně (na základě dohody) 
se tito zúčastněná podílí na nákladech (nikoliv na zisku) sjednaným způsobem. Jelikož 
žalobcem popsané jednání žalovaného nelze pod pojem sdílená ekonomika podřadit, jedná se 
dle soudu o vztah při podnikatelské činnosti. Protože výkon taxislužby je koncesovanou 
živností, regulovanou vedle živnostenského zákona ještě zákonem o silniční dopravě a 
v případě města Brna i obecními nařízeními a vyhláškami, musí subjekt, který taxislužbu 
vykonává splňovat předepsané náležitosti. Pokud žalovaný toto nesplňuje a v tomto oboru 
podniká (či chce podnikat) má soud za to, že bylo osvědčeno, že v tomto případě je výše 
popsaná činnost žalovaného s největší pravděpodobností nekalou soutěží a je tedy na místě 
poměry účastníků, do rozhodnutí ve věci samé, zatímně upravit. S ohledem na tu skutečnost, 
že si je soud vědom toho, že na straně žalovaného může vzniknout újma, uložil soud žalobci 
povinnost zaplatit zvýšenou jistotu v celkové výši 500.000,- Kč. Závěrem soud uvádí, že 
oproti prvnímu vydávanému předběžnému opatření toto usnesení neobsahuje výrok o 
povinnosti žalobce podat návrh ve věci samé, neboť žaloba v této věci byla již na zdejší soud 
podána a je vedena pod sp. zn. 18 Cm 181/2017. Rovněž tak soud neukládal povinnost 
žalobci zaplatit soudní poplatek za návrh na vydání předběžného opatření, neboť tento soudní 
poplatek byl již žalobcem uhrazen.  
 
 Co se týče výroku o náhradě nákladů řízení, s ohledem na tu skutečnost, že v této věci 
byla podána žaloba ve věci samé, bude v souladu s ust. § 145 o.s.ř. rozhodnuto o náhradě 
nákladů řízení v konečném rozhodnutí ve věci samé.  
 
 Závěrem soud prvního stupně zmiňuje předchozí postup soudu odvolacího (Vrchního 
soudu v Olomouci), který jak dříve vydané předběžné opatření v této věci, tak předběžné 
opatření ve věci sp. zn. 18 Nc 6/2017 zrušil s tím, že s ohledem na rozhodnutí Ústavního 
soudu je takovéto usnesení o nařízení předběžného opatření zcela nepřezkoumatelné. Když 
uvedl, že je zapotřebí, aby soud prvního stupně v novém rozhodnutí jasně a přesně formuloval 
své myšlenkové pochody, které posléze vyústí v závěr, zda v daném případě lze návrhu na 
vydání předběžného opatření vyhovět či nikoliv a tyto řádně odůvodnit, tak aby rozhodnutí 
bylo věcně přezkoumatelné. Soud prvního stupně, ač respektuje vázanost právním názorem 
odvolacího soudu, je toho názoru, že argumentace odvolacího soudu o nepřezkoumatelnosti 
usnesení soudu prvního stupně není zcela na místě. Soudu prvního stupně je z úřední činnosti 
známo, že je zcela běžnou praxí, že usnesení, kterým se zcela vyhoví návrhu na vydání 
předběžného opatření, nejsou odůvodněna. I s poukazem na novelu o.s.ř. učiněnou zákonem 
č. 7/2009 Sb., kde v § 169 odst. 2 o.s.ř. je výslovně uvedeno, že usnesení o předběžném 
opatření, kterému bylo zcela vyhověno není třeba odůvodňovat, má soud prvního stupně za to, 
že toto ustanovení je zcela určité a jasné. Navíc i s ohledem na to, že i odvolacím soudem 
zmíněný Ústavní soud již několikrát řešil stížnosti proti usnesení o nařízení předběžného 
opatření, které nebyly odůvodněny s tím, že v žádném případě Ústavní soud nikdy platné 
znění § 169 odst. 2 o.s.ř. neoznačil za protiústavní. V tomto směru lze poukázat např. na 
usnesení ze dne 29.4.2014 sp. zn. II ÚS 715/2014. Odvolací soud ve svém zrušovacím 
usnesení uvedl, že mu v případě neodůvodněného usnesení nejsou známy myšlenkové 
pochody soudu prvního stupně. Soud k tomu podotýká, že rovněž je běžnou praxí odvolacích 
senátů ten postup, že v případě, pokud usnesení, kterým soud prvního stupně zcela vyhovuje 
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návrhu na vydání předběžného opatření, a není toto usnesení odůvodněno, tak v tom případě 
je ze strany odvolacího soudu zapotřebí respektovat ten fakt, že soud prvního stupně měl 
všechny žalobcem tvrzené skutečnosti za osvědčené a k tomuto tak ze strany odvolacího 
soudu i přistupovat. Rovněž tak soud zmiňuje i jedno z posledních rozhodnutí Ústavního 
soudu České republiky ÚS 2463/2014 ze dne 11.11.2014, kde se problémem neodůvodněného 
usnesení o vydání předběžného opatření zabýval. V tomto rozhodnutí Ústavního soudu je mj. 
uvedeno, že pokud stěžovatel v ústavní stížnosti vytýká rozhodnutí soudu prvního stupně 
nedostatek odůvodnění, z čehož vyplývá jeho nepřezkoumatelnost a nezákonnost, tak Ústavní 
soud uvádí, že se problematikou odůvodnění usnesení o vydání předběžného opatření ve 
smyslu § 169 odst. 2 o.s.ř. v minulosti vícekrát zabýval. V tomto rozhodnutí Ústavní soud 
uvedl, že pokud dříve Ústavní soud shledal porušení stěžovatelky na spravedlivý proces v tom 
případě, že usnesení o vydání předběžného opatření nebylo odůvodněno, tak se jednalo o 
nálezy, které byly vydány za účinnosti předchozí právní úpravy o.s.ř. účinné do 22.1.2009. Od 
23.1.2009 však zákonodárce rozšířil okruh případů, ve kterých soud nemusí usnesení 
odůvodňovat a to výslovně i na usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na vydání 
předběžného opatření. I tato novelizovaná část byla opakovaně podrobena přezkumné činnosti 
Ústavního soudu v souvislosti s projednáváním ústavních stížností spojených s návrhem na 
zrušení ustanovení zákona. Ani v těchto případech však Ústavní soud neshledal důvod 
k vydání zrušujícího nálezu. Ani ve stávající věci tudíž Ústavní soud neshledává porušení 
ústavně zaručených práv stěžovatele. I když odůvodnění prvostupňového usnesení zjevně 
absentuje, z jeho celkového kontextu, je v dané věci dostatečně zřejmé, z jakých skutečností 
soud prvního stupně dovodil prokázání potřeby zatímní úpravy, pročež nelze dospět k závěru, 
že by jeho postup byl projevem libovůle. S ohledem na výše uvedené, kdy Ústavní soud 
nezjistil, že by v daném případě došlo k porušení ústavním pořádkem garantovaných práv 
stěžovatele, proto ústavní stížnost odmítl (ÚS 2463/2014 ze dne 11.11.2014).    
 

P o u č e n í: 
 
    Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 
k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.  
 
 V případě pokud nesplní povinný (žalovaný), co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, 
může se oprávněný (žalobce) domáhat soudního výkonu rozhodnutí. Dále soud zdůrazňuje, že 
povinnosti ukládané v tomto usnesení jsou vykonatelné doručením tohoto usnesení 
povinnému (žalovanému), a to bez ohledu na případné odvolání (§ 171 odst. 1 o.s.ř.). 
  

 
Krajský soud v Brně 

dne 17.7.2017 
 
 

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