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ČESKÁ REPUBLIKA 

 
ROZSUDEK  

JMÉNEM REPUBLIKY 
   

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Marcely 
Tuscanyové a soudců JUDr. Marty Chrastilové a JUDr.  Evy Hodanové ve věci žalobce  Jana 
Radosty, místem podnikání Chelčického 1563/16, Karlovy Vary, IČ 49189905, zastoupeného 
advokátem JUDr. Alexandrem Kociánem, Na Vyhlídce 53, Karlovy Vary,  proti žalovanému 
Multitrans CZ s.r.o., Jana Palacha 1552, Pardubice, IČ 25934660, zastoupenému advokátkou 
Mgr. Monikou Ipserovou, Sladkovského 505, Pardubice, o zaplacení  Kč 198.000,- s přísl., o 
odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 55 
Cm 90/2010 - 109 ze dne 12. dubna 2012,  

 
                                                           t a k t o: 
   
I.  Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje. 

 
II. Žalobce je povinen  zaplatit žalovanému k rukám jeho právního zástupce Kč 

 26.414,40 na náhradu nákladů odvolacího řízení do tří dnů od právní moci rozsudku. 
   

        O d ů v o d n ě n í: 
   

Rozsudkem ze dne 12.4.2012 soud prvního stupně zamítl žalobu na zaplacení Kč 198.000,- 
 s příslušenstvím přepravného za provedené přepravy a náhradu nákladů řízení Kč 50.592,- přiznal v 
řízení úspěšnému žalovanému. Podle žalobních tvrzení žalobce uzavřel se žalovaným tři smlouvy o 
přepravě, na základě kterých provedl pro žalovaného přepravy zboží z České republiky do Turecka. 
Dohodnuté přepravné, vyúčtované fakturami č. 1004065,         č. 1004058 a č. 100406 po Kč 
66.000,-, však žalovaný žalobci neuhradil. 
  

Žalovaný ve vyjádření  k žalobě nepopřel provedení přeprav, uvedl však, že žalobce porušil 
přepravní smlouvu o zákazu přiložení dalšího nákladu, neinformoval o problému vzniklém při 
přepravě, nedoručil žalovanému dohodnuté a řádně vyplněné doklady a nedoložil, že zboží bylo 
vyloženo a vyvezeno mimo EU. Při jednání soudu prvního stupně dne 6.9.2011 dále namítl, že 
faktury, jejichž úhrady se žalobce domáhá, nejsou splatné, neboť mu žalobce dosud s fakturami 
nedodal dohodnuté doklady – originály přepravních listů 
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Z provedených důkazů  soud zjistil, že žalobce se žalovaným uzavřeli tři přepravní smlouvy č. 

00-006592/103, č. 00-006589/103 obě z 10.6.2010 a č. 00-006721/103 z 14.6.2010. Smlouvy 
obsahovaly náležitosti smlouvy o přepravě věci, určovaly místo odeslání zásilky, místo určení a 
sjednání úplaty ve výši Kč 66.000,-. V bodě I. přepravních podmínek každé ze smluv strany 
ujednaly, že vystavenou fakturu od dopravce přijme a uhradí příkazce pouze bude-li v souladu se 
zákonem o dani z přidané hodnoty, budou-li v ní uvedeny veškeré údaje v souladu se smlouvou a 
budou-li doručeny spolu s fakturou originály řádně a průkazně potvrzených CMR listů, stasek, 
dodacích listů, paletových listů, popř. dalších dokumentů, specifikovaných ve smlouvě. Fakturami č. 
1004065, č. 1004058 a č. 100406 má soud prokázáno, že jimi žalobce účtoval dohodnutou cenu 
přepravného ve výši  Kč 66.000,-. K námitce žalovaného, že neobdržel k fakturám dohodnuté 
originály přepravních listin, soud žalobce poučil a vyzval k prokázání nároku na přepravné tak, aby  
označil důkazy o předložení originálů odpovídajících listin žalovanému, na něž smlouva vázala vznik 
nároku na přepravné. Žalobce důkazní břemeno neunesl a nepředložil žádné důkazy prokazující, že 
originály přepravních listin byly současně s fakturami předloženy žalovanému. To nebylo prokázáno 
ani výslechem svědka R. Kábeleho, účetního žalobce, který potvrdil, že původně byly faktury 
žalovanému zaslány bez originálů přepravních listin, nedokázal si však s jistotou vybavit, jaký typ 
přepravních dokladů byl k fakturám následně připojen. S odkazem na právní názor Nejvyššího 
soudu ČR, vyjádřený v jeho rozhodnutí sp.zn. 32 Odo 1949/2006, soud prvního stupně dospěl 
k závěru, že v dané věci žalobce neprokázal, že mu vznikl žalobou uplatněný nárok na zaplacení 
přepravného, proto žalobu zamítl a úspěšnému žalovanému přiznal náhradu nákladů řízení 
v uplatněné výši. 
  

V odvolání proti rozsudku, které podrobně odůvodnil, žalobce zejména namítal, že soud 
prvního stupně nesprávně hodnotil důkaz provedený výslechem svědka R. Kábeleho k zaslání 
originálu přepravních dokladů žalovaného. Dále poukazuje na to, že žalovanému jako 
zprostředkovateli přeprav, byla jeho klientem, společností REPLAST PRODUKT s.r.o., přeprava, 
provedená žalobcem, zaplacena. Soudu prvního stupně rovněž vytýká neprovedení důkazů 
k uvedenému tvrzení. Přepravy byly provedeny, proto je žalobce přesvědčen, že na zaplacení 
dohodnutého přepravného mu vzniklo právo. Navrhuje proto, aby odvolací soud napadený 
rozsudek změnil tak, že žaloba se v celém rozsahu vyhovuje a žalobci se přiznává náhrada nákladů 
řízení před soudy obou stupňů. 
  
            Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí soudu prvního stupně podle  § 212 a § 214 
odst. 1 o.s.ř. a dospěl k závěru, že je správné.  

  
Návrhem na zahájení řízení ze dne 25.11.2010 se domáhal žalobce na žalovaném zaplacení 

  Kč 198.000,- s příslušenstvím na zaplacení přepravného za přepravy provedené na základě 
písemně uzavřených přepravních smluv č. 00-006592/103, č. 00-006589/103 obě z 10.6.2010 a č. 
00-006721/103 z 14.6.2010, které k žalobě připojil. Žalovaný provedení předmětných přeprav a 
vyúčtované přepravné nezpochybňoval, namítal však, že žalobce nedoložil k fakturám za přepravy 
doklady, bez kterých není doložen nárok na přepravné, proto splatnost přepravného dosud 
nenastala. 
  

V řízení soud prvního stupně vyšel ze skutkových zjištění z provedených důkazů a dospěl 
k závěru, že obrana žalovaného je důvodná, neboť žalobce neprokázal, že vymáhané pohledávky se 
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staly splatnými, neprokázal tedy, že mu  vzniklo právo na zaplacení přepravného v uplatněné výši ve 
smyslu ustanovení § 625 odst. 2 obch.zák. 

  
Odvolací soud se uvedenými závěry soudu prvního stupně ztotožnil. 
  
Z  důkazů, provedených před soudem prvního stupně, má odvolací soud shodně jako soud 

prvního stupně za prokázáno, že mezi účastníky byly uzavřeny podle ustanovení             § 610 
obch.zák. smlouvy o přepravě zboží č. 00-006592/103, č. 00-006589/103 obě z 10.6.2010 a č. 
00-006721/103 z 14.6.2010, potvrzené oběma účastníky, s nakládkou dne 14.6.2010 v Biřkově u 
Švihova s vykládkou dne 18.6.2009 v Istanbulu, Turecko, za cenu Kč 66.000,-, s nakládkou dne 
11.6.2010 v Biřkově u Švihova s vykládkou dne 18.6.2009 v Istanbulu, Turecko, za cenu Kč 
66.000,-, a s nakládkou dne 15.6.2010 v Biřkově u Švihova s vykládkou dne 21.6.2009 
v Istanbulu, Turecko, za cenu Kč 66.000,-. Součástí smluvního ujednání mezi účastníky se staly 
Podmínky Smlouvy o přepravě, podle nichž v bodu 1. se účastníci dohodli, že vystavenou fakturu od 
dopravce přijme a uhradí příkazce pouze bude-li v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, 
budou-li v ní uvedeny veškeré údaje v souladu se smlouvou a budou-li doručeny spolu s fakturou 
originály řádně a průkazně potvrzených CMR listů, stasek, dodacích listů, paletových listů, popř. 
dalších dokumentů, specifikovaných ve smlouvě. Žalobce  přepravy uskutečnil, tuto skutečnost 
žalovaný nezpochybňoval. Přepravné žalobce žalovanému vyúčtoval fakturou č.  1004065 
v dohodnuté částce Kč 66.000,-, splatné dne 26.9.2010,  fakturou č.  1004058 v  částce Kč 
66.000,-, splatné dne 12.9.2010 a fakturou č.  1004060 v  částce Kč 66.000,-, splatné dne 
12.9.2010. K námitce žalovaného, podle které faktury nejsou splatné, neboť žalobce nezaslal 
k fakturám dohodnuté doklady, odvolací soud shodně jako soud prvního stupně zjistil, že žalobcem 
označenými důkazy nebylo prokázáno, že spolu s předmětnými fakturami přepravného žalobce 
nezaslal žalovanému dohodnuté přepravní doklady v originálech, jak se v citovaném ustanovení 
smlouvy zavázal. Odvolací soud shodně jako soud prvního stupně je toho názoru, že tato skutečnost 
nebyla prokázána výpovědí svědka R. Kábeleho, účetního žalobce, který pouze obecně uváděl, že 
původně byly faktury žalovanému zaslány bez originálů přepravních listin, nedokázal si však s jistotou 
vybavit, jaký typ přepravních dokladů byl k fakturám následně připojen a byl-li připojen k některé 
z faktur, nebo ke všem třem fakturám. 

  
Při jednání odvolacího soudu žalobce nově tvrdil, že přepravní smlouvy nebyly mezi 

účastníky uzavřeny v písemné formě, neboť smlouvy v písemné formě byly uzavřeny až po té, kdy 
přepravy byly realizovány. Žalobce odeslal návrhy přepravních smluv v písemné formě dne 
30.6.2010, namítá tedy, že smlouvy v písemné formě jsou neplatné ve smyslu ustanovení § 43 a násl. 
obč.zák. a žalobci vzniklo právo na zaplacení přepravného na základě ústně uzavřených přepravních 
smluv. Soudu prvního stupně dále vytkl, že nezkoumal, zda smlouvy byly za žalovaného podepsány 
k tomu oprávněnou osobou. To by byl další důvod neplatnosti předmětných smluv. Podle názoru 
žalobce by šlo o absolutní neplatnost smluv, kterou je soud povinen zkoumat z úřední povinnosti, 
proto jde o důvody, které jsou v odvolacím řízení přípustné. 

  
Odvolací soud hodnotí tvrzení žalobce uplatněná při jednání odvolacího soudu za nová, 

v odvolacím řízení nepřípustná, neboť nebyla uplatněna před soudem prvního stupně dříve, než 
rozhodl, přestože účastníci byly při jednání soudu prvního stupně dne 12.4.2012 řádně poučeni 
podle ustanovení § 119a odst. 1 o.s.ř., proto se jimi odvolací soud nebude zabývat. 
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I kdyby však šlo o přípustné odvolací důvody, je nutno uvést, že sám žalobce opřel svůj 
nárok uplatněný žalobou o písemně uzavřené přepravní smlouvy, které měly vzniknout dne 
z 10.6.2010 a 14.6.2010. K žalobě byly připojeny a byly podepsány oběma stranami. Z smluv 
samých ani z jiných skutečností, jež vyšly v řízení najevo, nelze dovodit, že by byly podepsány 
jednou ze stran později, než byly přepravy podle nich provedeny. Nelze tedy dovodit, že shora 
uvedené tvrzení žalobce odpovídá skutečnosti. Dále je možno ještě uvést, že neplatnost smluv 
žalovaný v řízení nenamítal, proto soud prvního stupně neměl důvod zkoumat, zda smlouvy byly za 
žalovaného podepsány k tomu oprávněnou osobou, jako případný důvod neplatnosti předmětných 
smluv. 
  

Pokud soud prvního stupně dospěl k závěru, že vyúčtované přepravné není dosud splatné, 
proto je nelze žalobci přiznat, je jeho rozhodnutí, kterým byla žaloba v celém rozsahu zamítnuta 
správné, 

  
Odvolací soud dospěl s odkazem na stanovisko Nejvyššího soudu ČR, uvedené v jeho 

rozhodnutí sp.zn. 23 Cdo 5211/2008, podle něhož „ ... vůle stran vyjádřená ve smlouvě je 
určující pro jejich práva a povinnosti ve vztahu smlouvou založeném a z následných 
komplikací, které při realizaci těchto povinností jednu ze stran postihnou, nelze dovozovat, že 
by se smluvní ujednání nemělo plnit. Žalobce měl splnění svých povinností zajistit příslušnými 
organizačními opatřeními, popř. se pokusit o změnu smlouvy. K ujednání, které by měnilo 
podmínky fakturace a placení však nedošlo.“, ke shodnému závěru jako soud prvního stupně, že 
žalobou uplatněný nárok na zaplacení přepravného za provedené přepravy v žalobou uplatněné výši 
nelze ve smyslu ustanovení § 625 odst. 2 obch. zák. žalobci přiznat. 
  

Pokud soud prvního stupně žalobu zamítl, rozhodl správně, proto  odvolací soud jeho 
rozhodnutí podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil, včetně rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, které 
je rovněž správné. O nákladech odvolacího řízení, ve kterém měl úspěch  žalovaný, rozhodl odvolací 
soud podle ustanovení § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. tak,  že jejich náhradu mu přiznal ve výši 
Kč 26.414,40, sestávající z poloviny odměny za právní zastoupení Kč 39.460,-, t.j. Kč 19.730,- 
podle ustanovení § 3 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhl.č. 484/2000 Sb., z jedné paušální náhrady 
hotových výdajů Kč 300,- k úkonu účasti na jednání odvolacího soudu, podle ustanovení § 13 odst. 
3 vyhl.č. 177/1996 Sb., z náhrady za ztrátu času Kč 600,-, z náhrady cestovních výdajů Kč 1.382,-
  a z náhrady 20 % DPH Kč 4.402,40. 

  
  

Poučení: proti  tomuto  rozhodnutí   není   odvolání   přípustné,  ledaže  na  základě  dovolání  
               podaného  do  dvou  měsíců  od  doručení  tohoto  rozhodnutí Nejvyššímu soudu ČR 
               prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích dospěje 
               dovolací soud k závěru, že rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam. 
 
               Pokud   povinný   dobrovolně   nesplní   platební   povinnost,   uloženou   mu   tímto  
               rozhodnutím, může  oprávněný  požádat o soudní výkon rozhodnutí postupem podle 
               části šesté občanského soudního řádu. 
 

  
V Praze dne  5. prosince  2012 
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                        Mgr. Marcela T u s c a n y o v á , v.r. 

                  předsedkyně senátu 
 
Za správnost vyhotovení: 
M. Mičková 
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