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MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava

telefon: 485 14 3 310  fax: 485 14 3 344

  Krajský soud v Ústí nad Labem
  Národního odboje 1274 
  40092 Ústí nad Labem 50
  ID schránky: phgaba8
  
  přímo a prostřednictvím  
  
  Okresního soudu v Liberci
  U Soudu 540/3
  460 72  Liberec
  ID schránky: 579abps

Spisová značka                           č.j.                                                                     Chrastava
23 C 125/2017                             VED/3268/2018/mc                                       12.07.2018

Vyjádření k odvolání Amper Market a.s., ze dne 03.07.2017/ obdrženo od Okresního soudu v Liberci DS dne  
10.07.2018

Odvolání  Města Chrastava jako žalovaného na podané odvolání spol. Amper Market 
a.s.  (odvolavatel dříve žalobce)  k odvolacímu soudu ve věci sp. zn. 23 C 125/2017     

Město Chrastava jako žalovaný obdrželo datovou schránkou dne 10.07.2018 od Okresního 
soudu v Liberci fotokopii odvolání spol. Amper Market a.s. jako odvolatele (dříve žalobce)  
ve věci vedené u Okresního soudu pod  sp. Zn. 23 C 125/2017. Přestože u písemnosti 
obdržené od Okresního soudu nebyly další pokyny, žalovaný se z důvodu procesní opatrnosti 
k tomuto odvolání touto písemností vyjadřuje a to v členění, jak bylo odvolání podáno. 

I.
Skutkový stav

a) Odvolatel i zde (stejně jako se o to pokoušel v celém soudním prvoinstančním řízení) 
důsledně zamlčuje, že žalovaný vůbec neměl žádného právního vztahu se společností EPK 
Trade s.r.o., ale měl právní vztah se společností Energie pod kontrolou o.p.s. (smlouva mezi 
žalovaným a Energií pod kontrolou o.p.s. je součástí spisu) se kterou naopak neměl žádného 
právního vztahu žalobce.

Důkazy: 
Okresní soud k tomu uvedl v rozsudku: 
Bod č. 34: „Ze smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných 
zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ani z jiných důkazů (listina čl. 122) 
však nebylo zjištěno, že by mezi společností EPK Trade s.r.o. a EPO existoval právní vztah, 
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resp. o jaký vztah se jednalo. Účastníci shodně uvedli, že jim vztah mezi těmito společnostmi 
není znám, resp. žalující strana dovozuje existenci vztahu z dopisu na čl. 122. Existenci vztahu 
nelze vyloučit, pro posouzení věci ale není rozhodné, zda mezi EPK Trade s.r.o. a EPO nějaký 
vztah vůbec byl a soud ho na základě listiny čl. 122 za prokázaný nemá.“ 

Žalovaný se navíc v písemnosti VED/1362/2018/mc ze dne 22.03.2018 označené jako 
doplněk č. 2 (čl. 192 – 195 v protokolu o jednání ze dne 29.05.2018) snažil velmi podrobně 
dokázat pod bodem III), že jakýkoli právní vztah (byť třeba přes další subjekty) mezi 
žalovaným a odvolatelem nikdy neexistoval tzn. ani nemohl existovat ani žádný právní vztah 
mezi EPK Trade s.r.o. a Energií pod kontrolou o.p.s.  A jak uvádí žalovaný v téže písemnosti 
pod bodem IV), měl by odvolatel (pokud mu vznikla nějaká škoda) žalovat spol. EPK Trade  
s.r.o., za uvedení nepravdivých údajů v jejich společné smlouvě (je ve spisu).

b) Odvolatel nepravdivě uvádí, že přerušil k 01.122015 společnosti EPK dodávky elektřiny 
(o tom blíže v bodě II. „Odůvodnění. 1. Přerušení dodávky elektřiny této písemnosti“)   

c) Odvolatel nepravdivě uvádí, že o tom, že přerušil k 01.122015 společnosti EPK Trade 
s.r.o. dodávky elektřiny, informoval opakovaně žalovaného např. dopisem ze dne 27.11.2015 
viz citace:  „Vzhledem k tomu, že společnost EPK Trade s.r.o. opakovaně odvolateli za 
sdružené služby dodávky elektřiny neuhradila sjednané zálohové platby, a to ani po 
opakovaných výzvách, přerušil odvolatel této společnosti k 1.12.2015 dodávku elektřiny. O 
této skutečnosti byl žalovaný opakovaně informován např. dopisem odvolatele ze dne 
27.11.2015.“  

Důkazy: 
Nejednalo se o písemnost ze dne 27.11.2015, ale o obsahově totožnou písemnost ze dne 
30.11.2015, kterou žalovaný obdržel dne 04.12.2015 (viz. např. bod č. 19 rozsudku) a která je 
součástí spisu  (příloha č. 4 vyjádření žalovaného pod č.j. VED/4670/2017/mc ze dne 
03.11.2017).  Odvolavatel si přitom musel být vědom, že žalovaný obdrží jeho písemnost až 
v průběhu prosince 2015, neboť ho odeslal klasickou poštou. 

V této písemnosti uvedl odvolavatel doslova: 

Odvolavatel tak sděluje žalovanému, že teprve podá (čas budoucí) návrh na přerušení 
dodávek elektřiny, přičemž se dle explicitního vyjádření odvolavatele jedná o návrh, tzn. 
někdo ho bude muset teprve posoudit a schválit či neschválit, nemluvě o tom, že se žalovaný 
oprávněně domníval, že se jedná o nesmysl, neboť on neměl uzavřenou s EPK Trade s.r.o., 
ale s Energií pod kontrolou o.p.s.. V žádné jiné komunikaci z prosince 2015 pak o možnosti 
přerušení dodávek energie nepadlo již ani slovo a to ani v e-mailové komunikaci ze dnů 09. a 
13.12, která byla dodána do spisu jako příloha č. 4 výše uvedeného vyjádření žalovaného ze 
dne 03.11.2017 ani v mailové komunikaci ze dne 10.12.2018, na kterou odkazuje odvolavatel 
samostatně v odvolání pod bodem  „Odůvodnění. 2. Emailová komunikace žalovaného“ (o ní 
blíže v tomto bodě). Komunikace před prosincem 2015 neexistovala žádná.
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II.
Odůvodnění

1. Přerušení dodávky elektřiny 
Odvolavatel nesouhlasí se závěrem okresního soudu, když uvádí: „Okresní soud ve shora 
označeném rozsudku dospěl k závěru, že pokud žalující strana dodávala i v měsíci prosinci 
2015 elektřinu žalovanému, plnila závazek ze smlouvy vůči společnosti EPK Trade, s.r.o., 
nikoliv žalovanému.“
Žalovaný naopak se závěrem okresního soudu, že odvolavatel dodával i v prosinci 2015 
energii dle jeho smlouvy s EPK Trade s.r.o. EPK Trade s.r.o., který vyjádřil především 
v bodech 48 a 53 rozsudku naprosto jednoznačně souhlasí a dokazuje to níže: 
   

Bod č. 48: „Pokud tudíž žalující strana dodávala i v měsíci prosinec 2015 elektřinu tak, jak 
bylo sjednáno ve smlouvě SDE, plnila závazek z této smlouvy vůči společnosti EPK Trade, 
s.r.o., nikoliv žalované straně.“

Bod č. 53:  „V tomto soud konstatuje, že se nemohlo na straně žalované jednat ani o 
bezdůvodné obohacení, neboť mezi žalující stranou a společností EPK Trade, s.r.o. byla až do 
31. 12. 2015 platná a účinná smlouva, na jejímž základě žalující strana dodávala elektřinu do 
odběrných míst žalované strany, které byly uvedeny v příloze č. 2 SDE.“

Z technického hlediska elektřina po celý rok 2015 tekla z elektrárny do odběrných míst 
žalovaného, nijak se nemohla shromažďovat či protékat přes kanceláře či jiná pracoviště 
odvolavatele či EPK Trade s.r.o. apod. a tudíž by ukončení dodávky EPK Trade s.r.o. 
mohlo býti realizováno a evidováno jen a pouze vypovězením smlouvy. 

Odvolavatel přitom sám přiznal, že smlouva s EPK Trade s.r.o. byla platná a účinná po celý 
rok 2015 (včetně prosince) a že jí nikdy nevypověděl, jeho souběžné tvrzení, že k 01.12.2015 
byla dodávka elektřiny přerušena je tudíž nejen nepravdivé, ale přímo nesmyslné viz protokol 
o jednání ze dne 13.03.2018 str. 2: 

  
Přes jednoznačnost této skutečnosti (že ukončení dodávky mohlo býti realizováno a 
evidováno jen a pouze vypovězením smlouvy), žalovaný ověřil, z důvodu právní jistoty i u 
příslušných společností zabývajících se elektrickou energií OTE a.s., PXE a.s. a ERU, zda 
neregistrovaly ohledně předmětných odběrných míst jakoukoli změnu v prosinci 2015 oproti 
lednu až listopadu 2015. Vyjádření těchto organizací – že neregistrovaly - je ve spisu, když 
jejich vyjádření byla okresnímu soudu zaslána jako přílohy  vyjádření žalovaného pod č. j. 
VED/1362/2018/mc ze dne 22.03.2018 označené jako doplněk č. 2 (čl. 192 -195 protokolu o 
jednání ze dne 29.05.2018). 

Navíc, jak dokazuje protokol o jednání ze dne 13.03.2018 k čl. 178, odvolavatel sám přiznal, 
že ještě 07.12.2015 byla jím doručena společnosti EPK Trade s.r.o.  cena za elektrickou 
energii. 

Naopak to, že od 01.12.2015 odvolavatel (dle svého tvrzení) nedodával elektrickou energii 
společnosti EPK Trade s.r.o. a že dodával elektrickou energii přímo žalovanému, se  dle bodu 
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č. 46 rozsudku prvoinstančního soudu, EPK Trade s.r.o. dozvěděl až ex post dopisem ze dne 
13.04.2016.   

Žalovaný pro úplnost sděluje, že jemu tvrzení o přerušení dodávek EPK Trade s.r.o. a 
dodávání z titulu nepřikázaného jednatelství tzv. na přímo, předložil odvolavatel taktéž až ex 
post,  když 15.08.2016 žalovaný obdržel od odvolavatele dopis, kde mu to v příloze datované 
04.02.2016 sdělovala advokátní kancelář Doucha Šikola.  Dle všech indicií si tak odvolavatel 
své tvrzení o přerušení dodávek  EPK Trade s.r.o. od 01.12.2015 a dodávání z titulu 
nepřikázaného jednatelství vymyslel až v ex post v roce 2016.  Však také na soudním jednání 
dne 13.03.2018 bylo prokázáno, že se žalobce ve své veškeré písemné  komunikaci se 
žalovaným v prosinci 2015 (soud jí má ve spise) ani jednou nezmínil o tom, že by dodával 
energii žalovanému přímo, že by jí dodával z titulu nepřikázaného jednatelství a že by za tuto 
dodávku požadoval platbu od žalovaného, což také přiznal do protokolu z jednání (str.8).

2. Emailová komunikace žalovaného  
Odvolavatel na základě e-mailu 10.12.2018 explicitně tvrdí, že: „Z emailové komunikace tedy 
vyplývá, že žalovaný si byl vědom toho, že v měsíci prosinci odebírá od odvolatele elektřinu, a 
s odvolatelem jednal o uzavření smlouvy, s cílem odvrátit přerušení dodávky elektřiny. K 
uzavření smlouvy s odvolatelem ovšem následně nepřistoupil.“ a dále že „Závěr okresního 
soudu, že žalovaný sdělil odvolateli, že nemá zájem odebírat od něj elektřinu v prosinci 2015 
je nesprávný a nevyplývá z provedeného dokazování.“ 

Po přečtení předmětného e-mailu, jehož text zní:   
„Dobrý den pane Petráčku,
pan starosta Ing. Michael Canov by chtěl od firmy Amper Market, a.s. připravit návrh 
smlouvy, včetně Vámi zaslaného dodatku s účinností od 01.04.2016. Potřebovali bychom tento 
návrh smlouvy a dodatek u� i s podpisy zástupců firmy. Návrh smlouvy chce pan starosta 
projednat dne 16.12.2015 na Radě města Chrastava a zároveň i na zastupitelstvu.
Aktuálně jsme vázáni smlouvou s Energií pod kontrolou obecně prospěšná společnost, ale 
Rada města s velkou dávkou jistoty rozhodne o vypovězení této smlouvy. Následně začne běžet 
3 měsíční výpovědní lhůta a od 1.4.2016 tak můžeme přejít k firmě Amper Market, a.s.
Pro vyhotovení smlouvy posílám Výpis z registru ekonomických subjektů, osvědčení o 
registraci k DPH a zápis z usnesení Zastupitelstva města Chrastava o volbě starosty jako 
statutárního orgánu.
Návrh smlouvy a dodatek i s podpisy stačí poslat i elektronicky na moji e-mailovou adresu.
Děkuji.
S pozdravem
Martin Sluka
vedoucí Hospodářsko-finančního odboru“
 
je evidentní, že závěr okresního soudu uvedený v rozsudku pod body č. 30 a č. 31 je 
jednoznačně správný:

Bod č. 30:  „Z mailové komunikace ze dne 10. 12. 2015 (čl. 171) bylo zjištěno, že žalovaná 
strana sdělila žalující straně, že aktuálně má smlouvu uzavřenou s EPO. K žalující straně by 
mohla přejít od 1. 4. 2016.“
Bod č. 31: „Z této listiny jednoznačně plyne závěr, že pro období prosinec 2015 žalovaná 
strana neměla zájem se žalující stranou uzavřít smlouvu ani od ní odebírat elektřinu, neboť 
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měla za to, že jí dodávky elektřiny zajišťuje jiný subjekt. Pokud by měl platit závěr, že i přesto 
žalující strana žalované straně elektřinu dodávala, byť mezi sebou žádný smluvní vztah 
neměly, a ani ji na to předem nijak neupozornila, muselo by takové jednání žalující strany být 
hodnoceno jako nepoctivé (§ 6 o.z.). Proti vůli určité osoby nelze navíc ani obstarávat její 
záležitost (§ 3006 o.z.).“   

Žalovaný navíc doplňuje, že stejný závěr (sdělení žalovaného, že nemá zájem od něho 
odebírat elektřinu v prosinci 2015) jednoznačně vyplývá i z nereakce na  již výše zmíněný 
dopis odvolavatele ze dne 30.11.2015 (který obdržel žalovaný dne 04.12.2015), kde 
odvolavatel v závěru dopisu píše:  

Jelikož žalovaný do úterý 8. prosince 2015 (ani nikdy později) nabídku odvolatele 
neakceptoval, neodeslal do úterý 8. prosince 2015 žádný přinejmenším mail či 2x  podepsané 
smlouvy.    

3. Zajištění dodávky elektřiny jiným dodavatelem.  
Zde žalovaný opětovně připomíná, že neměl uzavřenou žádnou smlouvu s EPK Trade s.r.o., 
ale měl uzavřenou smlouvu s Energií pod kontrolou o.p.s..  Energie pod kontrolou o.p.s., jak 
se i prokázalo i u okresního soudu,  neměla vůči odvolateli nejen žádné dluhy, ale ani s ním 
neměla v roce 2015 uzavřený žádný smluvní vztah.  Žalovaný do vzniku aféry (přijetí dopisu 
odvolatele dne 04.12.2015) vůbec netušil, s kterými dodavateli uzavřela společnost Energie 
pod kontrolou o.p.s. své smluvní vztahy či kdo je veden u OTE a.s. jako dodavatel, protože 
z hlediska jeho smluvního vztahu to žalovaného nezajímalo, zajímalo ho jen to, zda Energie 
pod kontrolou o.p.s. plnila své smluvní povinnosti vůči němu a zda je elektřina skutečně 
dodávána, což po celý rok 2015 byla. Jak je však možné, že se odvolavatel na rok 2015 
doslova vloupal  na odběrná místa žalovaného na základě smlouvy s firmou EPK Trade s.r.o., 
která se žalovaným neměla nic společného, je mu záhadou dodnes.  Každopádně nejen 
žalovaný, ale ani Energie pod kontrolou o.p.s. se ani do prosince 2015 a ani v prosinci 2015 
žádného neoprávněného odběru nedopustila. Po případném ukončení dodávek ze strany 
odvolavatele by tak mohl okamžitě začít dodávat kterýkoli dodavatel, se kterým by  buď 
Energie pod kontrolou o.p.s.  uzavřela (nebo přímo žalovaný uzavřel) smluvní vztah anebo by 
nastoupil dodavatel poslední instance.   

Platí totiž, že vzhledem k tomu, že odvolatel prokazatelně neupozornil Energii pod kontrolou 
o.p.s. na údajný neoprávněný odběr elektřiny (i samotný odvolatel  u okresního soudu uváděl, 
že upozorňoval jen  EPK Trade s.r.o., který však odběratelem elektřiny v místech ve 
vlastnictví žalovaného nebyl),  nejednalo se ze zákona § 51 (1) b) EZ o neoprávněný odběr 
elektřiny, neboť předtím než z definice může nastat, vyžaduje zákon neúspěšné upozornění. 

III.
Závěrečný návrh

Žalovaný navrhuje, aby Krajský soud v Ústí nad Labem odvolání v celém rozsahu zamítl a 
v celém rozsahu potvrdil rozsudek Okresního soudu v Liberci. 
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Michael Canov
starosta Chrastavy 
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