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ZPRÁVA:

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl rozsudky č.j. 30 Co 5/2013-2678 a 30 Co 3/2013-2978 ve věci 
odvolání společnosti EVORADO IMPORT, a.s. do rozsudků Okresního soudu v Trutnově ve věci ceny 
za čištění odpadních vod tak, že tyto rozsudky OS změnil. Oba rozsudky KS nabyly právní moci ke dni 
01.04.2019 a již bylo podle nich plněno. Proti oběma rozsudkům není přípustný řádný opravný 
prostředek (odvolání). Proti výrokům - č. I. ve věci je pak možné podat už jen dovolání k Nejvyššímu 
soudu v Brně, a to do dvou měsíců od doručení rozsudků.
Dovolání je přípustné v případě, že napadané rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo 
procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího 
soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem 
rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Je 
tedy zřejmé, že pro podání dovolání jsou stanovena rigidní ustanovení občanského soudního řádu, která 
NS ČR při každém podání důkladně zkoumá. Jelikož soudní spor probíhal u dvou soudů a řadu let, byla 
vyžádána řada odborných posudků a zejména KS v Hradci Králové velmi důkladně odůvodnil své 
výroky, bylo by složité hledat možné důvody pro dovolání tak, jak je předpokládá osř. O věci podání 
možného dovolání pak byli zastupitelé osobně informováni dne 23.04.2019 advokátkou

která ze město spory vedla.
Lze tedy konstatovat, že po letech soudních sporů máme k dispozici pravomocné rozsudky na základě 
kterých již bylo plněno a které jsou řádně odůvodněny. Důvody pro podání dovolání by byly v rovině 
právních konstrukcí. V případě, že by dovolání podala druhá strana, nebyli bychom v případném řízení 
nijak znevýhodněni a měli bychom rovné procesní postavení.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 15. 5. 2019

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. rozhoduje

1.1. nepodávat dovolání proti rozsudkům - výrok I., Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 30 
Co 5/2013-2678 a 30 Co 3/2013-2798

PŘÍLOHY:

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk


