
 

 

 
                                                                                         Na všech podáních v této věci uveďte: 
                                                                                         č.j.  18 Nc 9/2017-46  
      
 

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, 

 
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. 

 
VII. Žalobci se ukládá, aby nejpozději do 30 dnů od doručení tohoto usnesení 

podal  na příslušný soud návrh na zahájení řízení ve věci samé týkající se 
skutečností uváděných v tomto návrhu na vydání předběžného opatření. 

 
 

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. – VII. tohoto usnesení.  
 
 S ohledem na to, že dle soudu prvního stupně žalobcem navrhované předběžné 
opatření splňuje formální zákonné náležitosti a žalobce prokázal potřebu zatímní úpravy 
poměrů účastníků (včetně naléhavosti vydání předběžného opatření) a ostatní skutečnosti 
žalobce předloženými listinnými důkazy osvědčil, soud návrhu na vydání předběžného 
opatření v plném rozsahu vyhověl.  
 
 Protože soud návrhu na vydání předběžného opatření zcela vyhověl, neobsahuje toto 
usnesení (dle § 169 odst. 2 o.s.ř.) podrobnější odůvodnění.  
 
 S ohledem na tu skutečnost, že soud uložil ve výroku VII. žalobci povinnost podat 
návrh ve věci samé, bude o náhradě nákladů řízení rozhodnuto (ve smyslu § 145 o.s.ř.) 
v konečném rozhodnutí ve věci samé.  
 
 Dále soud uvádí, že jelikož je žalovaný zahraniční právnická osoba bude další postup 
ve věci takový, že soud vyhotoví usnesení o přibrání tlumočníka do nizozemského jazyka.              
Po vyhotovení překladu usnesení o vydání předběžného opatření a návrhu na vydání 
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předběžného opatření budou tyto listiny doručeny žalovanému (zahraniční právnické osobě). 
Teprve až po doručení žalovanému bude tedy toto předběžné opatření žalovaného zavazovat.  
 
   

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 7.4.2017 
 
 

                                                                                                              Mgr. Roman Sychra, v. r. 
                                                                                                                          samosoudce 
Za správnost vyhotovení: 
Eva Dufková 
 
 


		2017-04-07T12:07:34+0200
	Eva Dufková




