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  Okresní soud v Liberci 
  U Soudu 540/3
  460 01  Liberec
  ID schránky: 579abps

Váš dopis č. j./ze dne                    č.j.                        Chrastava
Jednací číslo: EPR 48309/2017 – 6/18. 05.2017      VED/1959/2017/mc              19.05.2017

Odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu  

Město Chrastava jako žalovaný obdrželo dne 18.05.2017 pod  jednacím číslem EPR 
48309/2017 – 6 a specifickým identifikátorem 3YISP-1S8AE-2GLO9-JGOVB elektronický 
platební rozkaz. 

Proti tomuto platebnímu rozkazu podává žalovaný v souladu s § 174 a 174 a) zákona č. 
99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, odpor. 

Odůvodnění podávaného odporu

I) Žalovaný neměl se žalobcem nikdy nic společného, nikdy od něj nic nepožadoval a naopak 
veškeré jeho nabídky odmítal. Žalovaný nikdy neuzavřel se žalobcem jakýkoli smluvní či jiný 
vztah. 

II) Žalovaný neměl nikdy nic společného ani se společností EPK Trade s.r.o., IČ:03202950, 
se kterou nikdy žádnou smlouvu ani jiný vztah neuzavřel.    
  
III) Dne 30.11.2015 odeslal žalobce žalovanému dopis (v přiloženém dopise žalovaného ze 
dne 17.02.2017 příloha č. 3), kde byl přílohou nepodepsaný návrh smlouvy (v přiloženém 
dopise žalovaného ze dne 17.02.2017 příloha č. 4) . V dopise je nabídka na uzavření smlouvy 
o dodávkách elektřiny na období 01.12.2015 až 31.12.2016, což žalovaný odmítl a taktéž 
odmítl smlouvu podepsat.  
Sken této části dopisu od žalobce:  

Tuto nabídku žalovaný neakceptoval. Vzhledem k tomu, že v dopise bylo uvedeno, jak má 
postupovat ten, kdo nabídku akceptuje (podepsat smlouvu), dokazuje neakceptování smlouvy 
ze strany žalovaného, že žalobce postupoval protizákonně proti vůli žalovaného, pokud 
jakkoli zasahoval do odběru elektřiny žalovaným.
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Sken  této části dopisu od žalobce:  

    

V dopise žalobce taktéž uvedl, že může v součinnosti se zákazníkem provést přepis na 
vlastníka nebo zřizovatele:
Sken této části dopisu od žalobce:

  
Vzhledem k tomu, že k žádné součinnosti zákazníka tj. žalovaného nedošlo, platí, že pokud 
byl přepis učiněn, byl učiněn proti vůli žalovaného a tudíž nezákonně. Navíc žalobce v dopise 
uvedl, že uvedené platí se spol. EPK Trade, s.r.o., o možnostech smlouvy se spol. Energie pod 
kontrolou o.p.s. (se kterou měl smluvní vztah žalovaný), není v písemnosti žalobce ani 
zmínka.  Žalovaný opětovně zdůrazňuje, že se spol. EPK Trade s.r.o. neměl nikdy nic 
společného (žádný smluvní ani jiný vztah). 

IV) Žalovaný nevěděl a do dnešního dne neví, zda žalobce byl v nějakém smluvním vztahu 
s Energií pod kontrolou o.p.s  a pokud byl, zda byl oprávněn smlouvu s touto společností ze 
dne na dne vypovědět.  Žádost žalovaného ze dne 09.12.2015, aby mu byla poskytnuta kopie 
této smlouvy, byla ze strany žalobce dne 13.12.2015 odmítnuta, jak dokazuje e-mailová  
korespondence (v přiloženém dopise žalovaného ze dne 17.02.2017 příloha č. 5). 

V) Žalobce se pokusil o podvod, když zaslal žalovanému dne 09.12.2015 (v přiloženém 
dopise žalovaného ze dne 17.02.2017 příloha č. 5 a příloha č.6)  dodatek ke smlouvě o 
převedení odběrných míst. Pokus o podvod to byl, neboť neexistovala smlouva, ke které by 
mohl být vystaven dodatek. Pochopitelně žalovaný odmítl i tento dodatek podepsat.    

VI) Žalovaný měl uzavřenu smlouvu mj. na inkriminované období (01. až 31.12.2015)  se 
spol. Energie pod kontrolou, o.p.s.. na dodávku energie a za tuto službu zaplatil řádné zálohy 
této společnosti. 

VII) Pokud žalobce skutečně hradil energii spotřebovanou žalovaným, činil tak (jak výše 
dokázáno) proti vůli žalovaného, který odmítl uzavřít smlouvu a odmítl uzavřít dodatek 
smlouvy. Pokud byl učiněn přepis u OTE, byl učiněn nezákonně bez souhlasu a proti vůli 
žalovaného. V žádném případě tak nelze použít § 3007 či § 3009  občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ) a po žalovaném požadovat jakékoli 
uhrazení jakýchkoli nákladů. Naopak je zde nutné použít § 3006 OZ, který zní: „Vmísí-li se 
někdo do záležitostí jiné osoby, ač k tomu není oprávněn, jdou k jeho tíži následky z toho 
vzniklé.“ , neboť žalobce neměl jakéhokoli práva se vměšovat do záležitostí žalovaného.

                                                                                                                 Ing.  Michael   C a n o v 
                                                                                                   starosta města
Přílohy: 
Dopis žalovaného ze dne 17.02.2017 včetně jeho příloh (mezi kterými jsou předcházející 
dopisy žalovaného ze dnů  22.12.2016 a 22.08.2016)
Dodejky dopisů žalovaného ze dnů 22.12.2016 a 22.08.2016
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