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Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu

A) Soud, kterému je návrh určen

 Soud Okresní soud v Liberci

Odůvodnění místní příslušnosti sídlo žalovaného

B) Účastníci a jejich zástupci - ŽALOBCE

Žalobce - A Fyzická osoba Fyzická podnikající Právnická osoba

Název Amper Market, a.s. 

IČ 2 4 1 2 8 3 7 6 Jiné reg. č.

Sídlo:

Ulice Antala Staška Č.p./e. 1076 Č.o. 33a Obec Praha

Stát Česká republika PSČ 140 00 Telefon

Spisová značka

Způsob, kterým má soud doručovat: Prostřednictvím zástupce

Zástupce Advokát zapsaný v ČAK

Titul před jménem Mgr. Osobní jméno Luděk Příjmení Šikola

Titul za jménem Rodné číslo

Datum narození IČ 0 4 4 4 2 6 8 7 Jiné reg. č.

Evidenční číslo v ČAK 10497

Sídlo:

Ulice Mezibranská Č.p./e. 7 Č.o. Obec Praha

Stát Česká republika PSČ 11000 Telefon

Spisová značka

Způsob, kterým má soud doručovat: Datová schránka

ID Datové schránky 7m74799

B) Účastníci a jejich zástupci - ŽALOVANÝ

Žalovaný - 1 Fyzická osoba Fyzická podnikající Právnická osoba

Název Město Chrastava

IČ 0 0 2 6 2 8 7 1 Jiné reg. č.

Sídlo:

Ulice  náměstí 1. máje Č.p./e. 1 Č.o. Obec Chrastava

Stát Česká republika PSČ 46331 Telefon

Další kontaktní údaje: Emailová adresa/DS Doručovací adresa

Zástupce Není

C) Předmět - právo na zaplacení peněžité částky
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NÁROK - 1 Pohledávka (jistina) Úrok/poplatek z prodlení Náklady spojené s uplatněním pohledávky

Pohledávka - 1

Výše pohledávky 162 426 KČ

Úrok/poplatek z prodlení - 1 + -
Druh Zákonný úrok z prodlení splatnost pohledávky 30.8.2016

ročně z částky 162 426 KČ  od 31.8.2016 do zaplacení

Náklady spojené s uplatněním pohledávky (jistiny) - 1

Částka 1 200 KČ

Skutečnosti významné pro rozhodnutí

Týká se jiné

Skutečnosti, z nichž vyplývá uplatněné právo na zaplacení pohledávky, úroků/poplatků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky (skutková tvrzení a označení důkazů)

I. 
Žalobce uzavřel dne 8.12.2014 se společností EPK Trade s.r.o., IČ: 03202950, se sídlem Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, 
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN (nízkého napětí), na základě které se žalobce zavázal 
poskytovat sdružené služby dodávky elektřiny do odběrných míst uvedených v příloze č. 2 této smlouvy a to pro období od 
1.1.2015 do 31.12.2015. Na základě této smlouvy se žalobce zavázal poskytovat sdružené služby dodávky elektřiny rovněž do 
odběrných míst žalovaného EAN 859182400406701698, 859182400406646371, 859182400406646418, 859182400406525812, 
859182400406525836,  859182400406525850, 859182400406525867, 859182400406525935, 859182400406525249, 
859182400406525348, 859182400406525355,  859182400406525430, 859182400406524341,  859182400406524457, 
859182400406524464,  859182400406523818,  859182400406523979, 859182400406524143, 859182400406524150, 
859182400406523276, 859182400406523283, 859182400406523528, 859182400406523641, 859182400406523672, 
859182400406522934, 859182400406522422, 859182400406522514, 859182400406522569, 859182400406522576,  
859182400406522583, 859182400406522590, 859182400406522606, 859182400406522620, 859182400406522637, 
859182400406522705,  859182400406522040, 859182400406522057, 859182400403495712,  859182400402833751, 
859182400400350144, 859182400400528079, 859182400400412507,  859182400400142107, 859182400400142114, 
859182400400142121, 859182400400319097, 859182400400203761, 859182400400203778, 859182400400158320, 
859182400400134485, 859182400400134522, 859182400400134553, 859182400406817474, 859182400407602369, 
859182400407792039, 859182400406696529. 
 
EPK Trade s.r.o.  vystupovala v tomto vztahu jako zprostředkovatel a správce odběrných míst, který zprostředkovával dodávku 
elektřiny žalobcem jako dodavatelem (obchodníkem s elektřinou) do odběrných míst žalovaného jako vlastníka odběrného 
místa a odběratele elektřiny.  
 
Vzhledem k tomu, že společnost EPK Trade s.r.o. opakovaně žalobci za sdružené služby dodávky elektřiny neuhradila sjednané 
zálohové platby, a to ani po opakovaných výzvách, přerušil žalobce této společnosti dle ust. § 30 odst. 1 písm. d) ve spojení s 
ust. § 51 odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, dodávku elektřiny. O této skutečnosti byl žalovaný 
opakovaně informován např. dopisem žalobce ze dne 27.11.2015. 
 
Žalobce si byl v této souvislosti vědom, že konečným odběratelem ve výše uvedených odběrných místech je žalovaný jakožto 
subjekt plnící úkoly ve veřejném zájmu, který by byl přerušením dodávky elektřiny v měsíci prosinci výrazně poškozen. Rovněž 
z tohoto důvodu se žalobce rozhodl, že nepřistoupí k přerušení dodávky elektřiny žalovanému a do odběrných míst 
žalovaného bude elektřinu dodávat i nadále. Tím tedy žalobce zabránil vzniku významné škody žalovanému. Tuto skutečnost 
potvrdil a pozitivně hodnotil rovněž Energetický regulační úřad ve své tiskové zprávě z 13.1.2016, ve které úřad uvedl: "Rádi 
bychom touto cestou ocenili dosavadní postoj společnosti Amper Market, která i přes vlastní ekonomickou újmu, jež vznikla v 
důsledku neplnění smluvních povinností ze strany společnosti Energie pod kontrolou zprostředkovávající dodávky elektřiny 
zákazníkům, dotčeným zákazníkům nepřerušila dodávky elektřiny. Společnost Amper Market mohla v souladu s energetickým 
zákonem dodávky elektřiny přerušit, upřednostnila však samotné zákazníky a umožnila jim pokračovat v odběru elektřiny do 
konce roku 2015."    
 
V zájmu zamezení vzniku škody žalovanému jako vlastníku odběrného místa, který by v případě přerušení dodávky do 
odběrného místa zůstal bez elektřiny, žalobce tudíž neukončil dodávku elektřiny do odběrného místa žalovanému, nýbrž do 
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výše uvedených odběrných míst v období měsíce prosince 2015 dodával elektřinu jako plnění přímo žalovanému.  
 
Sdružené služby dodávky elektřiny tedy byly v měsíci prosinci roku 2015 dodávány přímo žalovanému na základě 
nepřikázaného jednatelství dle ust. § 3007 a 3009 občanského zákoníku. Žalobce postupoval tak, aby žalovanému nevznikla 
škoda, a ačkoliv byly splněné podmínky pro přerušení dodávky elektřiny do odběrného místa, žalobce dodávku nepřerušil a 
celou záležitost zařídil ve prospěch žalovaného.  Z toho důvodu je žalovaný povinen žalobci uhradit účelně vynaložené 
náklady na sdružené služby dodávky elektřiny v měsíci prosinci 2015. Na účelně vynaložené náklady na dodávku elektřiny v 
období prosince roku 2015 vystavil žalobce žalovanému dne 15.8.2016  fakturu č. FA2016024187 ve výši 165.627,- Kč se 
splatností dne 30.8.2016. K faktuře č. FA2016024187 byl vystaven dne 24.2.2017 dobropis č. DO2017000104 na částku 3.188,- 
Kč a dobropis č. DO2017000091 na částku ve výši 13,- Kč.  Dlužná částka tedy činí  162.426,- Kč. Žalovaný na ni neuhradil 
ničeho.  
 
Důkaz: 
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN mezi žalobcem a EPK Trade s.r.o. ze dne 8.12.2014. 
- příloha č. 2 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze dne 8.12.2014 - seznam odběrných míst 
(odběrná místa žalovaného jsou barevně zvýrazněna) 
- dopis žalobce žalovanému ze dne 27.11.2015  
- tisková zpráva Energetického regulačního úřadu ze dne 13.1.2016 
- dopis žalobce společnosti EPK Trade s.r.o. ze dne 13.4.2016 
- faktura č. FA2016024187 ze dne 15.08.2016 
- dobropis č. DO2017000104 ze dne 24.2.2017 
- dobropis č. DO2017000091 ze dne 24.2.2017 
 
 
II. 
Nárok žalobce na úrok z prodlení vyplývá z § 513 občanského zákoníku a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ve znění účinném ke dni vzniku prodlení žalovaného s 
úhradou pohledávek. Nárok žalobce na částku ve výši 1.200,- Kč představující náklady  spojené s uplatněním pohledávky 
vyplývá z § 3 téhož nařízení. 

 Částečná rekapitulace

Celková hodnota pohledávky bez příslušenství 162 426 KČ

D) Náhrada nákladů řízení
Vzdávám se práva na náhradu nákladů řízení ano ne

Výzva podle § 142a o.s.ř. byla zaslána ano ne

Skutečnosti, z nichž vyplývá právo žalobce na náhradu nákladů řízení podle § 142a o.s.ř.

Dne 16.2.2017 zaslal právní zástupce žalobce žalovanému předžalobní výzvu k zaplacení dlužné částky na základě faktury č. 
FA2016024187, a to prostřednictvím datové schránky. 
 
Důkaz: 
- předžalobní výzva žalobce odeslaná žalované 
- dodejka 
- doručenka 

Na náhradě nákladů řízení požaduji:

Soudní poplatek * 6 498 Kč

* Uvedená výše soudního poplatku je pouze informativní a nemusí odpovídat výši soudního poplatku vyměřeného soudem.

Odměna právního zástupce za 1 úkon právní služby zvolený úkon právní služby

7 620 Kč převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby

7 620 Kč písemné podání nebo návrh ve věci samé

7 620 Kč kvalifikovaná výzva k plnění

Paušální odměny počet   3 po 300 Kč celkem 900 Kč
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Náklady jiné Kč

Náklady celkem 30 258 Kč

Jsem plátce DPH ano ne

Náklady celkem s DPH 35 247,6 Kč

E) Soudní poplatek
Osvobození od soudních poplatků ne ano

Žalobce žádá o sdělení čísla účtu a variabilního symbolu k zaslání soudního poplatku

Variabilní symbol 6600095317 Číslo účtu 3703-524461/0710

F) Bankovní údaje
Účet Variabilní symbol Specifický symbol

Údaje pro zaplacení žalované částky 5050013734/5500 7200010722

Údaje pro zaplacení nákladů řízení 2112211696/2700 262871

Údaje pro vrácení soudního poplatku 5050013734/5500 7200010722

Vlastníkem účtu pro vrácení soudního poplatku je  žalobce právní zástupce

G) Petit Generuj petit

Soud ukládá žalovanému, aby do 15 dnů ode dne doručení elektronického platebního rozkazu zaplatil žalobci (žalobkyni):  
a) částku 162426 KČ 
Zákonný úrok z prodlení  z částky 162426 KČ od 31.8.2016 do zaplacení ve výši 8,05 %. 
Náklady spojené s uplatněním pohledávky ve výši 1200 KČ. 
b) náhradu nákladů řízení ve výši 35247,6 KČ.  

H) Přílohy Vložit přílohy

Chcete zadat SPR? ano ne Vložit přílohu

Jméno souboru: Osvědčení o registraci plátce D druh dokumentu osvědčení o plátci DPH Typ souboru: application/ X

Jméno souboru: Plná moc_vymahani pohledave druh dokumentu procesní plná moc Typ souboru: application/ X

Jméno souboru: Sml EPK Trade_sdruženky NN_2 druh dokumentu jiné Typ souboru: application/ X

Jméno souboru: vyjádření Amper Market_27111 druh dokumentu jiné Typ souboru: application/ X

Jméno souboru: 20160113a_TZ_EPK_Amper_M druh dokumentu jiné Typ souboru: application/ X

Jméno souboru: sdělení AM_130416.pdf druh dokumentu jiné Typ souboru: application/ X

Jméno souboru: mesto_chrastava_7200010722_ druh dokumentu jiné Typ souboru: application/ X

Jméno souboru: seznam_epk_final_nn - město C druh dokumentu jiné Typ souboru: application/ X

Jméno souboru: předžalobní výzva_Chrastava_1 druh dokumentu jiné Typ souboru: application/ X

Jméno souboru: Amper Market_výpis z OR.pdf druh dokumentu oprávnění jednat za práv Typ souboru: application/ X

Jméno souboru: Doručenka.pdf druh dokumentu jiné Typ souboru: application/ X

Jméno souboru: Odeslana zprava.pdf druh dokumentu jiné Typ souboru: application/ X

Jméno souboru: DO2017000091.pdf druh dokumentu jiné Typ souboru: application/ X
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Jméno souboru: DO2017000104.pdf druh dokumentu jiné Typ souboru: application/ X

ano ne

Žádám o potvrzení přijetí návrhu na elektronickou adresu kancelar@dsadvokati.cz

Odeslat

Identifikátor návrhu (GUID) c7715614-2500-0001-66b2-f7a81e003b90

* Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu 
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Souhlasím s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání dle § 115a o.s.ř.

Elektronický podpis*


	root[0]: 
	containerpage[0]: 
	footer[0]: 



		contact info
	2017-03-08T14:56:23+0100
	location
	Epodatelna.justice.cz
	I certify the contents of this document.




